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CZARNY TYDZIEŃ

foto: jsw.pl

polskiego górnictwa

Jastrzębie-Zdrój pogrążone jest w żałobie i długo pozostanie w szoku. Najpierw wstrząsnęły
nami dramatyczne informacje z kopalni Pniówek, a w kilkadziesiąt godzin później do
równie tragicznego wypadku doszło w Zofiówce. Zginęli ludzie. Wielu jest ciężko rannych.
Do niektórych jeszcze długo nie będzie można dotrzeć. Dramat na niespotykaną skalę nie
tylko w polskim, ale także w światowym górnictwie.

str. 8-9
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Jastrzębski, „mały NOSPR”

walczy o prestiżową nagrodę
Oddana w ubiegłym miesiącu do użytku sala
koncertowa im. prof. Józefa Świdra przy jastrzębskiej
Państwowej Szkole Muzycznej, walczy o tytuł
Architektonicznej Realizacji Roku 2021 w prestiżowym,
ogólnopolskim konkursie tygodnika „Polityka”. Obiekt
powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. O pieniądze na ten cel
zabiegał jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak.

Prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm z Jastrzębia-Zdroju.

GRZEGORZ MATUSIAK, poseł na Sejm RP
Nasza sala muzyczna jest jednym z najlepszych
tego typu obiektów w Polsce, a wyróżnienie w
konkursie architektonicznym dodatkowo podnosi
jej walory wizerunkowe i promocyjne. Oznacza
to, że nie tylko sport i górnictwo, ale także
edukacja artystyczna na najwyższym poziomie
stała się marką Jastrzębia-Zdroju.

J

astrzębska sala znalazła się w wąskim gronie
pięciu najlepszych realizacji architektonicznych
2021 roku. O tytuł walczą
także Browary Warszawskie,
legendarny dom „From the
Garden House” autorstwa
Roberta Koniecznego, kładka pieszo-rowerowa z zapory
na Wzgórze Zamkowe w Do-

REKLAMA

Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA
n Zaćma już od 100 zł.
n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Nie musisz zgadzać się na najtańszą soczewkę w Polsce.
n Wszystkie badania w dniu zabiegu - bez dodatkowych opłat.
n Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu.
n Każdy otrzymuje gratis pakiet o wartości ponad 100 zł.: okulary UV, krople itp.
n Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt okulistyczny.
n Refundacja z NFZ wynosi 1800 zł.

bczycach oraz Villa Reden
w Chorzowie. Nie znamy
ostatecznego wyniku konkursu, ponieważ głosowanie
zakończy się po oddaniu
gazety do druku. Jednak już
samo znalezienie się w takim
towarzystwie jest niebywałym wyróżnieniem. Organizatorzy nominowali salę
koncertową w JastrzębiuZdroju, ponieważ jest ona
przykładem połączenia prostoty z wyrazistością.
- Spokojną formę ubrano
w bardzo wyrazistą elewację.
Faliste, metalowe pokrycie
działa trochę jak lustro, odbija
światło, sprawiając, że w zależności od pogody przybiera
zupełnie inny charakter, niejako dopasowuje się do otoczenia. Budynek bardzo wyraźnie zaznaczył się w prze-

strzeni, ale jej nie zdominował
- czytamy w uzasadnieniu.
Zachwyt budzi
nie tylko bryła
budynku.
W Jastrzębiu-Zdroju i w środowisku śląskich melomanów już się mówi „mały
NOSPR”. Obiegowy przydomek nie jest przypadkowy.
Chodzi o akustykę, która jest
porównywalna z salą NOSPR
w Katowicach, która pod tym
względem uchodzi za jedną
z najlepszych w świecie.
W nowej przestrzeni jastrzębskiej Państwowej Szkoły Muzycznej odbyły się już pierwsze koncerty. Wykonawcy
i widzowie są zachwyceni. Na
widowni może zasiąść 360
osoby.

Koszt tej inwestycji
przekroczył 20 mln zł.
Przypomnijmy, że szkoła
od lat zabiegała o budowę sali
koncertowej na miarę marzeń
uzdolnionej młodzieży, której
w Jastrzębiu-Zdroju nie brakuje. Miasta nie było jednak stać
na taką inwestycję. W tej sytuacji poseł Grzegorz Matusiak
zwrócił się o wsparcie do Piotra
Glińskiego, wicepremiera oraz
ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Te zabiegi zakończyły się sukcesem, a pieniądze
na budowę jastrzębskiej sali
koncertowej znalazły się w budżecie państwa. Szkoła zyskała
blask i prestiż stając się ważnym miejscem na edukacyjno-kulturalnej mapie nie tylko
Jastrzębia-Zdroju, ale całego
województwa śląskiego.  (fil)

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

W nowej sali koncertowej zagrała już, m.in. Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
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PIOTR SZEREDA, przewodniczący Rady Miasta, wnioskuje o utworzenie
oddziałów przygotowawczych w szkołach dla uczniów z Ukrainy.

Sprawmy, aby czuli się u nas dobrze...

P

rzyjęliśmy w naszym mieście
już ponad tysiąc uchodźców
z Ukrainy. Połowę z nich stanowi młodzież szkolna oraz dzieci
w wieku przedszkolnym. Są w bardzo trudnej sytuacji. Zostały wyrwane z dotychczasowego środowiska i zmuszone do ucieczki wraz
z matkami przed wojną. Wiele
z nich zostało półsierotami, bo ich
ojcowie zginęli w walce z rosyjskim
najeźdźcą. Teraz są u nas. W domach jastrzębian znalazły schronienie i muszą się odnaleźć w normalnym życiu naszego miasta. Jednym
z warunków skutecznej adaptacji
jest podjęcie nauki w szkołach. Nie
jest to jednak proces łatwy. Można sobie wyobrazić, co czuje młody
człowiek z Ukrainy, który nie zna
języka i nic nie wie o nowych koleżankach i kolegach.

Pewnie zadaje sobie
pytania: „co ja tu robię”,
„nic nie rozumiem z
tego co do mnie mówi
nauczyciel”, „czy
polscy uczniowie mnie
zaakceptują”…
- Coraz częściej nauczyciele i rodzice zgłaszają mi problemy z adaptacją uczniów z Ukrainy. Jak sami mówią na pierwszy rzut oka widać, że te dzieci są oszołomione nową sytuacją. Każde z nich przyjechało do Polski ze swoją mniej
lub bardziej tragiczną historią życia. Mają swoją indywidualną opowieść z bagażem doświadczeń, których ciężar jest dla nas abstrakcyjny. Niektórzy kogoś już tutaj mieli, znali Polskę, a inni przyjechali
w zupełnie nowe dla siebie miejsce

- mówi Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta.
- Jest to też bardzo duże wyzwanie dla polskich uczniów, którzy często angażują się w pomoc nowym kolegom i stwierdzają, że ci nie zawsze
chcą z niej korzystać - dodaje jeden
z jastrzębskich pedagogów.
W takich sytuacjach
nauczyciele starają
się tłumaczyć, że
nasi goście z Ukrainy
potrzebują czasu na
adaptację.
Zresztą ich rodziny same nie wiedzą, czy są tu na chwilę, czy zostaną dłużej. Generalnie uchodźcy są
nam bardzo wdzięczni, ale bywa, że
nie są w stanie skorzystać z tego, co
społeczność szkolna im oferuje.

Bilety autobusowe znów w górę

- Dla nas historie tych rodzin,
a zwłaszcza dzieci, to opowieści jak
z innego świata. Czy nasza kadra pedagogiczna jest na to gotowa? Myślę, że ani kadra pedagogiczna, ani
tym bardziej sami uczniowie z Polski
i Ukrainy - przekonuje Piotr Szereda.
Jastrzębscy nauczyciele i rodzice
narzekają też na brak wystarczającego wsparcia ze strony Urzędu Miasta i Wydziału Edukacji. Brakuje planu, pomysłu, schematy działania. Sytuacja jest trudna i wiadomo, że nie
ma idealnych rozwiązań. Te, które
się pojawiają, są doraźne, ale mogą
pomóc w organizacji wspólnej nauki
do końca roku szkolnego. W środowisku nauczycielskim panuje jednak
przekonanie - podobnie jak to było w czasie nauki zdalnej - że zostali pozostawieni sami sobie. Próbują
poradzić sobie sami.

PIOTR SZEREDA,
przewodniczący
Rady Miasta
Poprosiłem panią Prezydent
o wsparcie i utworzenie
klas przygotowawczych dla
uczniów z Ukrainy, którzy ten
czas niepewności i adaptacji
oraz nauki języka polskiego,
mogliby wykorzystać jak
najlepiej. Musimy przecież
myśleć nie tu i teraz, lecz
co będzie w nowym roku
szkolnym we wrześniu.

REKLAMA

Rosnące ceny paliwa to jeden z głównych powodów wzrostu cen biletów
komunikacji miejskiej. Od maja więcej zapłacą pasażerowie MZK Jastrzębie.

TRWAJĄ ZAPISY
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
DZWONECZEK I (na ul. Powstańców Śl.)
i DZWONECZEK II (na ul. Odpolany)

Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat do 6 roku życia,
a także dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

- Koszty komunikacji miejskiej jeszcze nigdy
nie rosły w tak szybkim tempie. Główny powód to oczywiście galopujące ceny paliw. Tylko
w tym roku wzrosły one o blisko 70%. Tak na
przykład, główny wykonawca zleceń - Międzygminna Komunikacja Autobusowa (były PKM),
na początku roku za litr oleju napędowego
w ramach zamówienia hurtowego płacił 4,13 zł
netto, natomiast obecnie cena waha się w okolicach 7 zł. Do tego dochodzą pozostałe wzrosty kosztów, z którymi boryka się zdecydowana
większość przedsiębiorstw niezależnie od branży
- wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznika MZK.

Dlatego też od maja pasażerowie zapłacą średnio o 20% więcej za bilety. Cena najtańszego biletu jednorazowego normalnego
wzroście z 1,6 zł do 2 zł (bilet do trzech przystanków), natomiast najdroższego z 6 zł do
7 zł (powyżej 18 przystanków). Cena biletu
miesięcznego wzroście ze 120 do 140 zł (obszar jednej gminy) i ze 136 zł do 164 zł (na
terenie wszystkich 10 gmin związku).
Poprzednia podwyżka cen biletów miała
miejsce w styczniu 2021 roku i wówczas wyniosła blisko 10%.
Źródło: MZK Jastrzębie

NASZE PLACÓWKI GWARANTUJĄ:
• profesjonalną opiekę oraz rzetelne przygotowanie dzieci
do podjęcia nauki w szkole;
• ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych;
• czas pracy uwzględniający potrzeby rodziców (6:00-17:00);
• ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (język angielski, zajęcia
sportowe Kangurek, rytmikę, dogoterapię);
• pomoc pedagogiczno-psychologiczną, w tym zajęcia
logopedyczne.
W NASZYCH PLACÓWKACH ZATRUDNIAMY SZTAB SPECJALISTÓW Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ:
OLIGOFRENOPEDAGOGÓW, TYFLOPEDAGOGÓW, SURDOPEDAGOGÓW, SPECJALISTÓW DO PRACY Z DZIEĆMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU, TERAPEUTÓW SI, NEUROLOGOPEDÓW, PSYCHOLOGÓW, REHABILITANTA!!!
PROWADZIMY TERAPIĘ SŁUCHOWĄ METODĄ TOMATISA.

WNIOSKI DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

www.przedszkoledzwoneczek.pl

TELEFON: 32 4711559, 574 340 030, 575 962 591
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Jest za, a nawet przeciw
W Jastrzębiu-Zdroju politycy Platformy
Obywatelskiej nie krytykują pomysłu budowy
kolei dużych prędkości. Co innego na drugim
końcu naszego okręgu wyborczego. Poseł
Krzysztof Gadowski był gwiazdą na wiecu
w Mikołowie, gdzie protestowano przeciwko
planom Centralnego Portu Komunikacyjnego
i towarzyszącej mu infrastruktury kolejowej.
Swoją drogą, mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju
zasługują na informację, co zrobi PO jeśli
dojdzie do władzy w 2023 roku? Będzie
kontynuować czy zlikwiduje projekt CPK?

P

rojekt CPK budzi
ogromne i skrajne
emocje. Przypomnijmy, że chodzi o budowę wielkiego lotniska w Baranowie
między Warszawą i Łodzią. Ma
do niego prowadzić sieć kolei
dużych prędkości, pociągniętych z każdego regionu kraju. Jedna z tzw. „szprych” ma
połączyć Katowice z Ostrawą
przez Jastrzębie-Zdrój. Nie ma
co ukrywać, że jesteśmy chyba największym w Polsce beneficjentem tego projektu. Zo-

stanie zrealizowane marzenie,
którego z braku pieniędzy nie
są w stanie spełnić władze samorządowe.
Poza tym,
pozbędziemy się
urągającej łatki
największego
miasta w Europie,
do którego nie
dojeżdżają pociągi.
Nie ma więc nic dziwnego
w tym, że wokół kolei panu-
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M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Malchera
pow. 56,00 m2
parter, mieszkanie
po remoncie
cena: 247 000 zł
tel. 601 976 218
M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
po generalnym
remoncie
pow. 34,50 m2
cena: 179 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 49,00 m2
wolne od zaraz
cena: 180 000 zł
tel. 601 976 218

KUPIMY TWOJĄ
NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ!
tel. 601 976 218

Burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula i poseł Krzysztof Gadowski.
je w naszym mieście polityczny konsensus. Cieszą się działacze Prawa i Sprawiedliwości,
ponieważ to ich obóz wpadł na
pomysł CPK. Zadowolona jest
też prezydent Anna Hetman
związana z Platformą Obywatelską, ponieważ ona także
ogrzeje się w blasku tej inwestycji. Piszemy o tym bez cienia ironii, ponieważ do realizacji tego projektu potrzebna jest współpraca władz na
trzech szczeblach: krajowym,
wojewódzkim i lokalnym. Zanim wbite zostaną pierwsze łopaty upłynie sporo czasu, nie
mówiąc już o dacie ukończenia. Nie wiemy, kto wtedy będzie rządził w Polsce, śląskim urzędzie marszałkowskim

i w naszym mieście. Dlatego
działacze po wszystkich stronach polskiej barykady politycznej powinni trzymać kciuki za powodzenie tego projektu, bo nie wiadomo kto będzie
przecinał wstęgi i komu będzie
grała orkiestra.
Jednak nie wszyscy
cieszą się z CPK.
Największe i najbardziej radykalne protesty organizowane są w powiecie mikołowskim, który leży na trasie Katowice - Jastrzębie. Tamtejszym samorządowcom przedstawiono do konsultacji cztery warianty tras. Wszystkie zostały odrzucone. Wła-

dze miejscowości tworzących
powiat, czyli Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza, Wyr
i Ornontowic, zgodnie mówią
„nie”. Częściową winę ponoszą przedstawiciele CPK, ponieważ powinni lepiej przygotować się do rozmów z samorządowcami i konsultacji
z mieszkańcami. Trudno jednak nie zauważyć, że w powiecie mikołowskim spór o kolej
dużych prędkości coraz bardziej nabiera politycznych rumieńców. Wszystko za sprawą
burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli, który jest najbardziej wpływowym samorządowcem w powiecie. Jest
on zadeklarowanym przeciwnikiem rządu PiS, a podczas
wizyty w jego mieście premiera Morawieckiego zorganizował na rynku zagłuszający
happening. Piechula na swoim poczytnym profilu facebookowym nazywa CPK chorym projektem, który skończy

się wraz z odsunięciem PiS od
władzy. Niedawno w hali mikołowskiego MOSiR zorganizowano wielki wiec sprzeciwu
wobec CPK. Uczestników wyposażono w okolicznościowe
kartony protestacyjne.
W charakterze
gwiazdy wystąpił
tam Krzysztof
Gadowski,
jastrzębski poseł PO.
Pojawiła się też jego partyjna koleżanka i rywalka z listy
wyborczej Gabriela Lenartowicz. To znak, że podczas przyszłorocznej kampanii wyborczej między kandydatami PO
rozegra się ostra walka o głosy przeciwników CPK. Swoją drogą, mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zasługują na informację, co zrobi PO jeśli dojdzie do władzy w 2023 roku?
Będzie kontynuować czy zlikwiduje projekt CPK?
(fil)

Kolej coraz bliżej

Niezależnie od projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego,
Jastrzębie-Zdrój może liczyć na inne rządowe programy kolejowe.
Do 2028 roku pojedziemy pociągiem do Orzesza i dalej do Katowic.

S

iedem inwestycji kolejowych na
terenie województwa śląskiego
otrzyma dotacje z rządowego programu Kolej Plus. Ich łączna wartość sięga dwóch miliardów złotych. Sześć projektów koordynuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a jeden - dotyczący
naszego miasta - wspiera urząd marszałkowski województwa śląskiego. Chodzi
o częściową odbudowę, a w niektórych

miejscach budowę od podstaw, połączenia kolejowego z Katowicami, na odcinku z Jastrzębia-Zdroju do Orzesza. Inwestycja ma się zakończyć w 2028 roku. Projekt obejmuje 35 km linii kolejowych, po
których ma jeździć co najmniej 18 par pociągów w ciągu doby. Koszt sięga 475 milionów złotych. Dotacja z programu Kolej
Plus wyniesie 403 mln zł. Część wkładu
własnego współfinansują miasta Jastrzę-

475 mln zł
koszt budowy linii
kolejowej z JastrzębiaZdroju do Orzesza

bie-Zdrój i Żory oraz gminy Pawłowice
i Czerwionka-Leszczyny. Urząd marszałkowski dokłada ok. 35 mln zł.

K ŁEM PO ŚLĄSKU
www.naszejastrzebie.pl
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materiał partnera

czyli jak pojechać pociągiem, nie płacąc za swój rower czy hulajnogę.

Wsiądź do pociągu, ale nie byle jakiego, tylko do składu Kolei Śląskich. To w nim bezpłatnie przewieziesz i rower, i hulajnogę
(bez potrzeby jej składania i chowania w pokrowcu).„KOŁEM PO ŚLĄSKU” to najnowsza oferta darmowego przewozu własnych
ekologicznych dwóch kółek w pojazdach wojewódzkiego przewoźnika, która jest realizowana w ramach Marszałkowskiego
Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2022. Oferta zacznie obowiązywać od 6 maja 2022 r.

K

oleje Śląskie (KŚ) świetnie rozumieją potrzeby
turystów i aktywnych
mieszkańców, którzy
zamieniają mało ekologiczne środki
komunikacji na rower (czy hulajnogę) i w ten sposób pragną poznawać
i zwiedzać województwo. Wszak,
parafrazując znane przysłowie, turystyka kołem się toczy. A „koło”
oznacza tu... rower! Gdyż tak właśnie jest on nazywany w gwarze
śląskiej. Co więcej, to sympatyczne
gwarowe określenie stało się tytułem zadania realizowanego w ramach Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2022, czyli unikatowej
oferty dla pasażerów kolei, którzy
już od 6 maja 2022 będą mogli przewieźć rower lub hulajnogę (co ważne: niezłożoną i nieumieszczoną
w pokrowcu) bez potrzeby kupowania dodatkowego biletu.
- Koleje Śląskie za filar swojej strategii rozwoju uznają każde działanie,
które sprzyja ochronie środowiska,
promuje aktywny i sportowy tryb
życia oraz akcentuje bogactwo turystyczne województwa śląskiego - mówi Patryk Świrski, Prezes Zarządu
Kolei Śląskich. - Tym bardziej cieszę
się, że my, jako regionalny przewoźnik, będziemy mogli realizować zadanie - wybrane przez mieszkańców

w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - które jest w pełni
skorelowane ze strategią KŚ. Jestem
przekonany, że ta oferta specjalna
spotka się z dużym zainteresowaniem
podróżnych, a liczba przewiezionych
rowerów i hulajnóg potwierdzi, że
w naszym województwie stawia się
na prozdrowotne formy rekreacji uzupełnia Prezes Świrski.
Oferta „Kołem po Śląsku” umożliwia bezpłatny przewóz roweru

lub niezłożonej i nieumieszczonej
w pokrowcu hulajnogi w pociągach
spółki Koleje Śląskie. Nadrzędnym
celem zadania jest promowanie
ekologicznej i przyjaznej dla środowiska formy transportu.
Zasady bezpłatnego
przewozu zostały
określone
w następujący
sposób:

1. przez 7 dni w tygodniu do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać
będzie bezpłatny przewóz 1 niezłożonej i nieumieszczonej w pokrowcu hulajnogi;
2. w weekendy, od godziny
15:00 w piątek do godziny 24:00
w niedzielę (do północy), do zakupionego i ważnego biletu jednorazowego na przejazd przysługiwać będzie bezpłatny przewóz

1 roweru (w ramach dostępnej puli
miejsc na rower w danym składzie
kolejowym).
Zadanie potrwa do wyczerpania
puli dostępnych środków (w ramach przyznanego mu budżetu),
jednak nie dłużej niż do końca roku
kalendarzowego, w którym ten projekt jest realizowany.
Sama pula środków na pokrycie
kosztu przewozu rowerów oraz niezłożonych i nieumieszczonych w pokrowcu hulajnóg wynosi 250.000 zł.
Przedsięwzięcie dotyczy
połączeń kolejowych
realizowanych przez
spółkę Koleje Śląskie
wyłącznie na terenie
województwa śląskiego.
- Czekamy na podróżnych już
od 6 maja 2022 r. - zaprasza Jakub
Wosik, rzecznik KŚ. - Wspólnie
promujmy ekologiczne środki transportu i twórzmy modę na kolejoworowerowe poznawanie Śląska. Zachęcamy także, by w ten połączony
sposób (również na hulajnodze) podróżować z nami do szkoły/na uczelnię, do pracy i z powrotem - wyjaśnia rzecznik przewoźnika.
Szczegółowy Regulamin oferty
specjalnej „Kołem po Śląsku” jest
dostępny w siedzibie Kolei Śląskich
oraz na stronie internetowej pod
adresem: kolejeslaskie.pl.
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Wojna i (n
D

ożyliśmy czasów, kiedy
tekst o schronach na wypadek wojny nie jest ciekawostkową „zapchajdziurą”, ale
ważnym materiałem informacyjnym. Rosjanie i ich psychopatyczny
przywódca odarli nas ze złudzeń, że
ostatnie dekady względnego pokoju
były trwałą tendencją, a nie jedynie
dziejową anomalią. Patrząc na przekazy z Ukrainy zmieniło się też nasze wyobrażenie o wojnie. Wmawiano nam, że współczesny konflikt będzie polegał na atomowej zagładzie albo na konwencjonalnych,
REKLAMA

punktowych starciach między nowoczesnymi armiami.
Hordy Putina udowodniły,
że w kwestii wojny nic się
nie zmieniło od 80 lat.
Wciąż obowiązuje taktyka spalonej ziemi, pancernych frontów
i bezwzględnej brutalności wobec
ludności cywilnej. Poprzednie wojny na początku toczyły się na terenie jednego kraju, a później rozlały się na cały kontynent i świat. Musimy być gotowi na taki scenariusz.
Najbardziej przejmującym obrazem
z Ukrainy jest bezradność cywilów,
którzy nie mają gdzie się schować
przed bombami albo giną pod gruzami, jeśli schronienie okazało się
zawodne.
W Jastrzębiu-Zdroju
przygotowano miejsca
w schronach dla około
dwóch tysięcy osób.
Nie jest to dużo, jak na miasto
zamieszkiwane przez niespełna 90

tysięcy osób. Schronów jest tylko
dziesięć i wszystkie są zlokalizowane na terenie zakładów przemysłowych: KWK „Borynia-Zofiówka”,
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, KWK „Jastrzębie-Bzie”,
JSW Zakład Wsparcia Produkcji.
Oznacza to, że gdyby doszło do najgorszego, mieszkańcy nie mieliby
się gdzie schronić. Patrząc na relacje z ukraińskiego frontu, trudno
uznać za bezpieczne miejsce piwnice w blokach i budynkach publicznych.
Oczywiście to nie jest
problem tylko nasz, ale
ogólnopolski.
W całym kraju znajdują się około 40 tys. budowli ochronnych, które są w stanie pomieścić tylko niecałe trzy procent ludności. To bardzo niewiele, a dochodzi do tego
problem przygotowania tych pomieszczeń. Większość jest zaniedbana i często nie nadaje się do
użytku. Same konstrukcje istnieją
nadal, ale zwykle nie działa w nich

foto: fb MPM

W Jastrzębiu-Zdroju
nie ma schronów
dla ludności
cywilnej. Wszystkie
tego typu obiekty
znajdują się na
terenie zakładów
przemysłowych.

wentylacja, są zawilgocone i zagrzybione. Obiekty te, budowane w czasach zimnej wojny, po 1989 r. naj-

częściej nie były już konserwowane, ani remontowane. Co więcej,
nie każda „budowla ochronna” jest
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nie)pokój
chronić przed kulami czy odłamkami, ale już nie przed bombardowaniem. Dramatycznie przekonali się
o tym mieszkańcy Mariupola, którzy w budynkach publicznych szukali schronienia, a znaleźli śmierć
pod gruzami.
Inaczej niż w Polsce jest
na przykład w Szwecji,
która lepiej rozpoznała
problemy wynikające ze
swojego geopolitycznego
położenia.

schronem z prawdziwego zdarzenia. W większości są to np. piwnice
czy garaże podziemne, które mogą

Kraj ten nie należy do NATO, ale leży blisko Rosji. Oznacza to, że przez lata Szwecja budowała potencjał obronny w oparciu
o własne zasoby. I nie chodzi tylko
o stan armii, ale także o społeczną
świadomość i gotowość do zaakceptowania sytuacji ekstremalnej,
jaką jest wojna. Szwecja dysponuje
schronami pozwalającymi ochronić ok. 70-85 proc. ludności. Bardzo dobrze funkcjonuje tam także system obrony cywilnej, z którą związany jest co dziesiąty oby-

watel. W Polsce zaniedbaliśmy ten
problem.
Po wstąpieniu do NATO
nasze elity polityczne
uznały, że wszelkie
problemy związane
z bezpieczeństwem
załatwią za nas
Amerykanie.
Natomiast wcześniej, w czasach
PRL, nie rozbudowano systemu
schronów na miarę 40-milionowego społeczeństwa z innego powodu. W latach zimnej wojny, stratedzy
zarówno NATO jak i Układu Warszawskiego, raczej nie liczyli na konwencjonalne starcie między obu blokami. Gdyby doszło do wojny, spodziewano się atomowego armagedonu. Po ucieczce pułkownika Ryszarda Kuklińskiego świat dowiedział
się o radzieckich planach nuklearnego ataku na Zachód. Stosunkowo
niedawno Amerykanie ujawnili, jak
miałaby wyglądać ich odpowiedź.
Głównym polem jądrowej konfrontacji stałyby się Niemcy i Polska.

Wśród głównych celów NATO było województwo śląskie. W pierwszym rzucie spadłoby na nas ponad
sto bomb jądrowych, w tym kilka
o dużej mocy. Listę priorytetowych
miejsc uderzenia otwierały ośrodki
dowodzenia oraz lotniska. Wszystko
po to, aby udaremnić Armii Czerwonej przeprowadzenie nuklearnego kontruderzenia. Wśród celów było lotnisko w Rybniku.
Eksplozja tej bomby
zmiotłaby z powierzchni
ziemi całe miasto.
Oparzenia trzeciego stopnia masowo wystąpiłyby u mieszkańców
w promieniu 11 kilometrów od epicentrum, a to oznacza, że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mieliby szanse
na przetrwanie pierwszego atomowego starcia. Teoretycznie, po takiej wymianie ciosów politycy po
obu stronach powinni natychmiast
przerwać bombardowania. Czy tak
by się stało? Na wszelki wypadek
wojskowi przygotowali plan drugiej
fali uderzeń. Ich celem miały być

w głównej mierze ośrodki miejskie,
kopalnie, huty i fabryki. Po tym ataku praktycznie cały Śląsk zamieniłby się w radioaktywne zgliszcza.
Zniszczone zostałoby także Jastrzębie-Zdrój, ponieważ nasze kopalnie były na liście celów. To był plan
z czasów zimnej wojny, kiedy naszym wrogiem był Zachód. Teraz żyjemy w innej sytuacji geopolitycznej.
Potencjalnym agresorem
jest Rosja, kraj
zacofany gospodarczo,
dręczony problemami
społecznymi, pogrążający
się w agresywnym
nacjonalizmie
i dysponujący sześcioma
tysiącami głowic
nuklearnych.
W normalnych warunkach nigdy
nie opublikowaliśmy takiego tekstu,
bo po co? Czasy nabrały jednak tempa. Trzeba kierować się dewiza znaną
z książek Lee Childa: liczmy na najlepsze, ale szykujmy się na najgorsze.
Jerzy Filar

REKLAMA

Produkty spożywcze zawsze w najlepszej cenie!
§ świeże
§ dobre
§ polskie

Nie przegap promocji!
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Czarny tydzień pol

u Jastrzębie-Zdrój pogrążone jest w żałobie i długo pozostanie w szoku. Najpierw wstrząsnęły nami dram
doszło w Zofiówce. Zginęli ludzie. Wielu jest ciężko rannych. Do niektórych jeszcze długo nie będzie m
z uwagi na trudne warunki pod ziemią spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych
stężeń gazów, kierownik akcji ratowniczej
zdecydował o ich wycofaniu.
20 KWIETNIA, GODZ. 21:00
Już blisko dwadzieścia godzin trwa akcja ratownicza w kopalni Pniówek. Ratownikom wciąż nie udało się odnaleźć siedmiu poszukiwanych pracowników. Akcja ratownicza odbywa się w bardzo trudnych warunkach.
W związku z przekroczeniami dopuszczalnych
stężeń gazów w rejonie poszukiwań, zastępy ratownicze zostały wycofane, aby po chwili ponownie wejść w rejon i rozłożyć linię chromatograficzną, która pozwala prowadzić stały pomiar atmosfery.

Pniówek
REKLAMA

21 KWIETNIA, GODZ. 16:00

20 KWIETNIA, GODZ. 0:15

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:
1. Dyżurny Ruchu
2. Nastawniczy
3. Dróżnik Przejazdowy
4. Automatyk urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Miejsce pracy: województwo śląskie
Wymiar etatu: 1/1
Wymagania:
1. Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na dane stanowisko.
2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.
3. Dobra organizacja pracy.
4. Sumienność i odpowiedzialność.
5. Umiejętność pracy w zespole.
6. Odporność na stres.
Oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
2. Praca w stabilnej, rozwijającej się firmie.
3. Możliwość rozwoju zawodowego.
4. Benefity pozapłacowe (karty multisport, karty podarunkowe przedpłacone).
5. Pracowniczy Program Emerytalny PPE.
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
Wysyłając zgłoszenie prosimy o zamieszczenie w CV poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane art. 221
KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330
przy ul. Górniczej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000017437
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Spółki w Jastrzębiu-Zdrój
przy ul. Górniczej 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: jsk@jsk.pl.

Kwadrans po północy w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej doszło do
wybuchu metanu w ścianie N-6 na poziomie 1000
metrów. W zagrożonym rejonie przebywało łącznie 42 pracowników, 21 trafiło do szpitali. Służby prasowe JSW poinformowały o śmierci dwóch
osób. Poszukiwanych jest ośmiu górników.
20 KWIETNIA, GODZ. 9:00
Do trzech ofiar wzrósł tragiczny bilans wypadku. Akcja ratownicza została chwilowo
wstrzymana do czasu odbudowy zapory pyłowej, zabezpieczającej przed wybuchem metanu bazę ratowniczą.
20 KWIETNIA, GODZ. 11:00
W szpitalu zmarł jeden z górników. To czwarta ofiara katastrofy. Akcja ratownicza trwa. Ratownicy uzupełniają tamę przeciwwybuchową
zabezpieczającą rejon prowadzonej akcji.
20 KWIETNIA, GODZ. 14:30
Ratownicy dotarli do kolejnej, piątej ofiary. Kondolencje rodzinom tragicznie zmarłych pracowników złożył Premier RP Mateusz
Morawiecki, który przyjechał do Pawłowic.
Ratownicy górniczy zakończyli uzupełnianie
zapory przeciwpyłowej zabezpieczającej rejon
prowadzonej akcji przed wybuchem metanu.
Trwają poszukiwania siedmiu górników.
20 KWIETNIA, GODZ. 18:30
Ratownicy górniczy rozpoczęli penetrację chodnika podścianowego N-11, jednak

Andrzej Duda, prezydent RP przyjechał
z wizytą do kopalni Pniówek. Spotkał się z zarządem JSW i dyrekcją kopalni, a także z ratownikami górniczymi. Ratownicy w dalszym ciągu starają się dotrzeć do siedmiu pracowników.
21 KWIETNIA, GODZ. 19:45
Ratownicy zamontowali 100 metrów lutniociągu. Do skrzyżowania ze ścianą N-6 brakuje jeszcze około 170 metrów. Lutniociąg jest
montowany w odcinkach po 10, 20 metrów
i ze względu na warunki panujące w wyrobisku przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy
zastępów ratowniczych jest to czasochłonne.
21 KWIETNIA, GODZ. 21:00
W kopalni Pniówek doszło do kolejnych
wybuchów. Wstrzymały one prace przy budowie lutniociągu, a co za tym idzie, również akcję poszukiwawczą siedmiu pracowników.
22 KWIETNIA, GODZ. 12:00
Akcja ratownicza została ogranicza do izolacji
rejonu katastrofy. Taką decyzję - ze względu na
duże zagrożenie kolejnymi wybuchami metanu
i bezpieczeństwo zastępów ratowniczych - podjął
sztab akcji poszerzony o naukowców.
- To są bardzo trudne decyzje, musimy jednak myśleć o bezpieczeństwie ratowników. Wysyłanie ich w tak niebezpieczny rejon byłoby
ryzykowne i tym samym bardzo nieodpowiedzialne - powiedział Tomasz Cudny, prezes
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
25 KWIETNIA
Jeden z 21 górników z kopalni Pniówek,
przebywających w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarł. To
szósta ofiara wybuchu metanu. Siedmiu osób
nadal nie odnaleziono.
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lskiego górnictwa

matyczne informacje z kopalni Pniówek, a w kilkadziesiąt godzin później do równie tragicznego wypadku
można dotrzeć. Dramat na niespotykaną skalę nie tylko w polskim, ale także w światowym górnictwie.

Zofiówka
23 KWIETNIA, GODZ. 3:40
W kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w przodku D4a na poziomie 900 doszło do
wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego
z intensywnym wypływem metanu. Sztab akcji
nie nawiązał kontaktu z dziesięcioma górnikami. W rejonie wypadku było 52 pracowników,
42 z nich wyszło o własnych siłach.
23 KWIETNIA, GODZ. 11:00
600 metrów dzieli ratowników górniczych
od czoła przodka, w którym prawdopodobnie
znajduje się 10 poszukiwanych górników. Akcja jest skoncentrowana na odtworzeniu odrębnej wentylacji, przewietrzeniu wyrobiska
i dotarciu do górników.
23 KWIETNIA, GODZ. 17:00
Około 300 metrów dzieli ratowników od
czoła przodka. Sytuacja jest trudna. Sztab akcji i ratownicy robią wszystko, aby dotrzeć do
10 górników, z którymi nie ma kontaktu. Kopalnię Zofiówka odwiedził po południu premier RP Mateusz Morawiecki, który obiecał
pomoc rodzinom poszkodowanych górników.
- Cały czas mamy nadzieję, że ratownicy idą
po ich żywych. Proszę wszystkich Polaków, aby
swoimi myślami, modlitwą ogarnęli to, co dzieje się tutaj na Zofiówce - powiedział premier.
23 KWIETNIA, GODZ. 20:30
Andrzej Duda, prezydent RP przyjechał
z wizytą do Ruchu Zofiówka.
- Nie spodziewałem się, że dosłownie za kilkadziesiąt godzin będę tutaj znowu w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z kolejną katastrofą,

która nastąpiła - mówił Andrzej Duda. - Eksperci wyjaśnili mi, że nie ma żadnego związku
pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami, to jest po
prostu zbieg losów - dodał prezydent RP.
24 KWIETNIA, GODZ. 00:15
Ratownicy wytransportowali pierwszego
z czterech górników odnalezionych w chodniku D4a około 220 metrów od czoła przodka.
Lekarz stwierdził jego zgon.
24 KWIETNIA, GODZ. 10:00
Ratownicy dotarli do drugiego martwego
górnika. Atmosfera bliżej czoła przodka jest
utrudniona z uwagi na temperaturę i stężenia
metanu, dlatego na nocnej zmianie doszczelniano lutniociąg wraz z wymianą niektórych lutni.

REKLAMA
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Mimo remontu wiaduktu
jesteśmy otwarci, można
do nas dojechać! Zadzwoń,
a powiemy Ci jak. Zapraszamy.

24 KWIETNIA, GODZ. 18:00
Lekarz stwierdził zgon dwóch kolejnych górników odnalezionych w chodniku D4a. Tragiczny bilans wstrząsu wysokoenergetycznego
w kopalni wzrósł do czterech osób. Ratownicy
w dalszym ciągu poszukują sześciu górników,
z którymi stracono kontakt po wstrząsie. Warunki w zagrożonym rejonie są trudne. Wysokie stężenia metanu, wysoka temperatura skutecznie spowalniają akcję ratowniczą.
25 KWIETNIA, GODZ. 13:00
156 metrów od czoła przodka ratownicy
odnaleźli kolejnych dwóch górników, z którymi stracono kontakt podczas wstrząsu. Tragiczny bilans wstrząsu w kopalni wzrósł do
6 ofiar śmiertelnych. Ratownicy wciąż poszukują 4 górników.

Zrób zakupy przez internet:

www.exclusivecarpets.pl
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górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Nowa strategia JSW
u Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową Strategię z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej
do 2030 roku. Spółka chce umocnić swoją pozycję lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie
- zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawia na ochronę środowiska. Grupa chce
utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej
fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.
- Znowelizowana strategia jest inna
niż prezentowane dotąd strategie. Na
czym polega jej wyjątkowość? Otóż po
raz pierwszy część biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał
spójny dokument, wprost świadczący
o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW - powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA.
Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności
wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu
ok. 13,8 mln ton w 2021 roku do poziomu ok. 16,1 mln ton w roku 2030.
JSW dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej
90 proc, co przyczyni się do wzrostu
rentowności wydobycia.
GK JSW zakłada również
zrównoważony poziom
produkcji i sprzedaży
koksu na stabilnym
poziomie ok 3,6 mln ton
średniorocznie.
- Największy nacisk podczas planowania eksploatacji położyliśmy na ocenę ryzyk, które nieodłącznie towarzyszą działalności wydobywczej prowadzonej przez zakłady górnicze. Czujemy respekt przed naturą, która w przeszłości nie raz pokrzyżowała górnicze
plany. W Strategii wyznaczyliśmy cele,
które są do osiągnięcia, a nie cele, które możemy osiągnąć, jak nam dopisze
szczęście. Strategia JSW na lata 20222030 to dokument, który wyznacza
nam kierunki i zadania. Jeśli będziemy realizować jej założenia, to jestem
spokojny o przyszłość JSW - podkreślił
prezes Cudny.
W celu zwiększenia poziomu produkcji węgla do ok.16,1 mln ton rocznie niezbędne jest również uzyskanie

dostępu do pokładów zalegających
coraz głębiej. W tym celu zaplanowano pogłębianie istniejących szybów
oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Aby zrealizować założenia wydobywcze, niezbędne jest m.in.
wykonanie odpowiedniej ilości robót chodnikowych i korytarzowych.
W kopalniach Spółki do roku 2030 łącznie wykonywanych będzie średniorocznie około 77 tys. mb wyrobisk.
Większa efektywność
i inwestycje
JSW chce również zwiększyć efektywność produkcji. Aktualnie wydajność na jednego górnika w spółce
(JSW +SiG) wynosiła ok. 620 ton węgla. W 2030 r. ma ona zwiększyć się do
ok. 790 ton. Jednocześnie Strategia zakłada optymalizację przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok.
30 tys. etatów do ok. 29 tys. etatów
w 2030 roku.
Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości

ok. 22,4 mld PLN. Udział nakładów
na inwestycje w segmencie węglowym
stanowić będzie ok. 80 proc. łącznych
nakładów GK JSW.
Bufor finansowy
i fundusz stabilizacyjny
Spółka zaplanowała zapewnienie
stabilnego finansowania, przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także
pokrycia wartości aktywów trwałych
kapitałami stałymi. Podstawowym finansowym założeniem strategii jest
uzyskanie średniej marży EBITDA
w latach 2022-2030 na poziomie co
najmniej 25 proc. Ponadto Spółka chce zwiększyć bufor gotówkowy dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań, w tym zobowiązań
z tytułu wynagrodzeń, wobec budżetu
i wobec kontrahentów. Bufor będzie
wykorzystywany w okresach potencjalnego drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży. Bezpiecznikiem,
który w czasach dekoniunktury na

rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę
przed utratą płynności finansowej jest
fundusz stabilizacyjny FIZ. W Strategii pokreślono również dążenie do
pozyskania dedykowanych środków
na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długo i krótkoterminowych instrumentów do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej.
Strategia
Środowiskowa
Niezwykle istotnym elementem
Strategii Grupy JSW jest ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu węglowego o 30 proc. do
2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Założone cele mają zostać osiągnięte, głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu,
którego udział w śladzie węglowym
JSW wynosi 74 proc. GK JSW prowadzi od 2018 roku program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery i jego wykorzystanie do produkcji energii. Drugim

planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest
„Redukcja Emisji Metanu”, mający
na celu zwiększenie ujęcia metanu do
50 proc. i jego zagospodarowania do
95 proc. Zwiększona ilość ujętego
metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych opalanych gazem kopalnianym (metanem) i zwiększy produkcje
prądu do 60 MWe od 2025 r. Również
w JSW KOKS prowadzona jest inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu koksowniczego.
W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 MWe. W Strategii zapisano również budowę farm
fotowoltaicznych o łącznej mocy
110 MWp do roku 2028. Dodatkowo jako priorytety ochrony środowiska w GK JSW kontynuowane będą
działania z zakresu ochrony zasobów
wodnych, gospodarowania odpadami i ochrony bioróżnorodności, przy
uwzględnieniu potrzeb interesariuszy
oraz lokalnej społeczności.

kwiecień
2022 r.

górnictwo | miasto | ludzie
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Wirtualny spacer w kopalni
Jastrzębska Spółka
Węglowa przygotowała
nie lada gratkę dla osób,
które chcą zobaczyć,
jak wygląda codzienna
praca górników
wydobywających
węgiel koksowy. JSW
jest pierwszą spółką
węglową w Polsce, która
pokazuje w ten sposób
swoje zakłady.

D

zięki nowoczesnej aplikacji „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej
3600” udostępnionej na stronie internetowej www.jsw.pl można - bez
wychodzenia z domu - spacerować
po zakładach Spółki. To realistyczny obraz kopalni węgla kamiennego
w technologii „wideo 360 VR”, dzięki której - podobnie jak w życiu można rozglądać się dookoła i tylko od widzów zależy na czym skupią swoją uwagę.
Oglądający trafia do
wnętrza tego filmu,
jest więc w centrum
wydarzeń.
Multimedialny spacer pozwala pokonać codzienną drogę górni-

ka do pracy: od wejścia przez bramę kopalni, cechownię, łaźnię, lampownię, po zjazd „szolą” na dół do
podziemnych wyrobisk zakładu.
Później można wybrać, czy chcesz
udać się do przodka, czy do ściany
wydobywczej. Nie zdziw się, jeśli po
drodze spotkacie górnika wykonującego swoją pracę.
Spacer pozwala nie tylko zajrzeć
w miejsca, w których pracują górnicy, bo widzowie mogą poznać cały cykl produkcji węgla koksowego
- od drążenia wyrobisk przygotowawczych, przez eksploatację ściany, transport poziomy i pionowy
urobku, a następnie zakład przerób-

czy, aż po załadunek węgla do wagonów kolejowych.
Sercem projektu jest mozaika kilkudziesięciu filmów, wzbogacona o różnorodne materiały poglądowe, zdjęcia i filmiki „z życia kopalni”, ciekawostki oraz informacje
o zagrożeniach występujących w naszych zakładach górniczych.
Aplikacja umożliwia
spacer w oparciu
o przygotowany
scenariusz.
Można jednak również - przy użyciu komputerowej myszki lub touch-

pada - samodzielnie eksplorować
kopalnię, wybierając z przejrzystego
menu interesujące miejsca, a następnie kierunek zwiedzania, rozglądać
się wkoło i z pomocą lektora przyswajać napotkane „po drodze” materiały edukacyjne (hotspoty, „Czy
wiesz, że?”, „Gdzie to jest?”).
Z aplikacji najlepiej korzystać za
pomocą gogli VR, co zapewni niezapomniane wrażenia i bliski kontakt z codziennym życiem kopalni, pomimo, że w tej opcji materiały edukacyjne nie są dostępne. Dla
bezpieczeństwa konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi
producenta używanych okularów

VR, gdyż nie wszystkie osoby mogą z nich korzystać.
Mamy nadzieję, że aplikacja „Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 3600” zaciekawi szerokie grono odbiorców i posłuży do wymiany opinii na temat trudnej i niebezpiecznej, ale jednocześnie ciekawej
pracy górnika.
Materiały zostały opracowane
i zrealizowane przez pracowników
JSW S.A., JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. oraz JSW IT Systems
Sp. z o.o.
Zapraszamy na stronę projektu:
www.jsw.pl/biuro-prasowe/kopalnie-jsw-360

JSW z certyfikatem ABW

Jastrzębska Spółka Węglowa jest pierwszą polską spółką węgla kamiennego, która otrzymała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Dzięki temu
JSW dołączyła do elitarnego grona podmiotów gospodarczych posiadających certyfikat nadawany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Świadectwo przyznane
przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego potwierdza, że
Jastrzębska Spółka Węglowa
stosuje najwyższe standardy
zarządzania. Jesteśmy producentem węgla koksowego, który
jest na liście surowców krytycznych dla unijnej gospodarki. To
dla nas wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie wynikające
z pozycji firmy o strategicznym
znaczeniu - powiedział Tomasz
Cudny, prezes JSW SA.
Postępowanie badania bezpieczeństwa przemysłowego
miało na celu ustalenie czy
Spółka posiada zdolność do
ochrony informacji niejawnych m.in. w dziedzinach: fi-

nansowej, organizacyjnej i kadrowej.
Świadectwo wydane 28 marca 2022 roku potwierdza zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku
z realizacją umów lub zadań.
Ponadto dzięki otrzymanym
świadectwom Spółka uzyskała
m.in. możliwość wnioskowania
dla wskazanych pracowników
wydania przez ABW poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych krajowych,
Unii Europejskiej oraz NATO.
Wydane przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrzne-

go Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Trzeciego
Stopnia stwierdzających, że Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
posiada zdolność do ochrony
informacji niejawnych:
• Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonych klauzulą TAJNE
• Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą SECRET UE/
EU SECRET
• Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO SECRET
• Europejskiej Agencji Kosmicznej oznaczonych klauzulą ESA SECRET
Przyznane uprawnienia
wydano na okres 7 lat w przy-

padku informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „TAJNE” lub jej zagranicznym od-

powiednikiem, a w przypadku informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „PO-

UFNE” lub jej zagranicznym
odpowiednikiem na okres
10 lat.

Zielone Jastrzębie

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Stawiamy na
czyste powietrze!
Coraz więcej Polaków wymienia piece
węglowe na ekologiczne źródła ciepła. Oto
najnowsze statystyki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czwarta edycja programu Mój Prąd
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych w popularnym programie
„Mój Prąd”. Wsparcie dotyczyć będzie nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła, które zwiększają
autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację będzie można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami
inteligentne systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad
20 tys. złotych. Te propozycje będą skierowane do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing.

Z

arówno
„Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”, jaki
i „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”
zakładają silny i systematyczny
rozwój odnawialnych źródeł
energii (OZE) w Polsce, w tym
fotowoltaiki, która jest technologią całkowicie bezemisyjną.
Temu celowi służyły dotychczasowe trzy nabory w prowadzonym przez NFOŚiGW programie priorytetowym „Mój
Prąd”, którego łączny budżet
wyniósł do tej pory ponad
1,8 mld zł. W ramach wspomnianych trzech edycji wpłynęło aż 444 tys. wniosków od
osób indywidualnych chcących
produkować prąd ze słońca.
- Chodzi nam o wzrost produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych,
ale i wyższy poziom jej magazynowania. To rozwiązanie ko-

Budżet na realizację
czwartej edycji
programu „Mój
Prąd” ma wynieść
około 350 mln zł.

rzystne dla ludzi, środowiska
naturalnego i klimatu, zwiększające zarazem bilans i bezpieczeństwo energetyczne naszego
kraju. Jednocześnie wprowadzimy nowy system rozliczeń netbilling, który jest sprawiedliwym i korzystnym dla prosumentów rozwiązaniem finansowym. Zachęca także do autokonsumpcji energii we własnych gospodarstwach domowych i zapewni dalszy rozwój
OZE w Polsce - podkreśla wiceminister klimatu i środowiska,
pełnomocnik rządu ds. OZE,
Ireneusz Zyska.
Kto i na co otrzyma
dofinansowanie
z NFOŚiGW?
Czwarty nabór wniosków
w programie „Mój Prąd” jestprowadzony w trybie ciągłym.
Kluczowym celem progra-

mu, który ma być realizowany
do roku 2023, jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost
autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększe-

nie efektywności zarządzania
energią elektryczną. W rezultacie ma nastąpić zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
(CO2) o 910 000 ton w ciągu
roku, a wskaźnik dodatkowej
zdolność wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej
1200 MW.
Do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą
następujące koszty: zakup,
transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup,
transport i montaż urządzeń
służących magazynowaniu
energii elektrycznej/ciepła i/
lub zarządzania wytworzoną
energią.

Po pierwszej fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja oczekiwań rynku - po to,
aby reagować proporcjonalnie
do potrzeb i dostępnej alokacji
środków. Nabór prowadzony
jest przez NFOŚiGW do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma
być od 1 lutego 2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również
dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji
we wcześniejszych odsłonach
programu.
Net-billing: nowy
system rozliczeń
dla prosumentów
Co istotne, czwarta edycja
programu „Mój Prąd” będzie
przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja
fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla
prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw.

866 tys.

przyłączonych do sieci
domowych mikroinstalacji
fotowoltaicznych.

1,5
proc.
energii elektrycznej

wyprodukowanej w Polsce
pochodziło w ubiegłym
roku z fotowoltaiki.

1,84 mln ton

redukcja emisji dwutlenku
węgla w ciągu roku.

4,5
gigawata
o takiej mocy w 2021

roku krajowi prosumenci
zainstalowali na
swoich dachach panele
fotowoltaiczne.
net metering) - jednak pod
warunkiem przejścia na nowy
system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Na czym polega nowy system net-billing?
To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii
wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość
energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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Klimat tworzą ludzie

Ministerstwo Klimatu
i Środowiska rozpoczęło
kampanię informacyjnoedukacyjną pod
nazwą „Nasz Klimat”,
której ma uświadomić
społeczeństwu, że
indywidualne wybory
i działania mają bardzo
istotny wpływ na
środowisko.

A

ktywności zaplanowane
w czasie trwania kampanii
pozwolą na zainicjowanie
dyskusji nt. zmian klimatu oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców
Polski w działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego.
- Ochrona klimatu to nie tylko podejmowanie instytucjonalnych inicjatyw, ale również codzienne budowanie przez nas wszystkich nawyków, które mają pozytywny wpływ
na środowisko naturalne. Jak głosi hasło działań „Klimat tworzą ludzie” w kampanii pragniemy przyczyniać się do poszerzania wiedzy
i podnoszenia świadomości ekologicznej całego społeczeństwa. Jesteśmy przekonani, że metodą małych
kroków możemy wypracować wspól-

ną troskę o środowisko naturalne mówi wiceminister klimatu i środowiska - Adam Guibourgé-Czetwertyński.
Edukacja od
najmłodszych lat
Jednym z celów kampanii „Nasz
Klimat” jest kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw
społecznych oraz codziennych nawyków, które przyczyniają się do
zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych (m.in.
oszczędzanie zasobów naturalnych,

zrównoważona konsumpcja, korzystanie z przedmiotów powstałych z recyklingu lub biodegradowalnych). Kampania ma wesprzeć
także nauczycieli szkół podstawowych w przygotowaniu zajęć lekcyjnych budujących świadomość
i wiedzę na temat działań proekologicznych. Z materiałów mogą skorzystać zarówno nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jak i starszych klas. W pakietach znalazły się
tak ciekawe formy jak quizy, zagadki, grafonotatki, gry zespołowe, rymowanki czy krzyżówki. Co ważne,
w dużej mierze można na tych

materiałach pracować online - są
wśród nich np. interaktywne pdfy.
Ważna rola samorządu
terytorialnego
Istotnym elementem kampanii
są działania skierowane do gmin,
dlatego powstał pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych
do wykorzystania wśród pracowników administracji publicznej oraz
mieszkańców gminy. Jest on podzielony na dwie części - informacyjną oraz graficzno-edukacyjną.
Znalazły się w nim praktyczne po-

rady, w jaki sposób wdrażać proklimatyczne działania w gminie.
W pakiecie są też materiały do adaptacji przez poszczególne gminy dzięki tym dokumentom samorządy będą mogły w przyjazny sposób przedstawić przykłady dobrych
praktyk proekologicznych na swoim terenie.
Kluczowym elementem kampanii jest też strona: www.naszklimat.
gov.pl, z której nie tylko można dowiedzieć się więcej o tym, jak zmieniać swoje życie na bardziej eko, ale
także pobrać materiały edukacyjne
czy pakiety dla gmin.

Wspieramy strażaków z OSP!

Fundusz dofinansowuje młodzieżowe drużyny.

F

undusz wspiera, m.in. zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych
z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest tu dotacja w wysokości do 100%
kosztów kwalifikowanych, a pula środków na dofinansowanie wynosi 2 mln zł. Wnioski można składać do 16 maja.

Ale szczególnie ważne dla przyszłości jednostek ochotniczych są drużyny młodzieżowe, dla których również przygotowano
wsparcie w ramach priorytetu NZ 2.1. Jednostka lub
gmina, która złoży wniosek może liczyć na dotacje
w wysokości 15 tys. zł na
zakup doposażenia i zapewnienia gotowości.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w
siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do
31 maja lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji dofinansowania w formie dotacji wynosi
300 tys. zł. Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania puli środków.
Kolejnym ważnym elementem wsparcia dla druhów z OSP jest program, w ramach którego Fundusz
dofinansowuje termomodernizację budynków remiz, czyli: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony po-

wietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.
Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze
straże pożarne, które złożą wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na, w tym z zastosowaniu OZE, z terenu województwa śląskiego.
Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
• w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 tys. zł,
• w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku
rocznym.
Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach:
I nabór: 01.04.2022 r. - 30.04.2022 r.
II nabór: 01.05.2022 r. - 31.05.2022 r.
III nabór: 01.06.2022 r. - 30.06.2022 r.
lub do wyczerpania alokacji środków.
Kwota alokacji do dofinansowania wynosi:
• w formie dotacji: 1mln zł.
• w formie pożyczki: bez ograniczeń.
Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków dotacyjnych.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
katowickiego Funduszu:
- Kolejna edycja programu
wsparcia dla jednostek OSP
polega na dofinasowaniu zakupu
sprzętu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostek, dofinasowaniu
termomodernizacji jednostek OSP
(w tym roku wyniesie ono do 50 tys. zł
na jednostkę) oraz kontynuacji
zeszłorocznego, pilotażowego
programu polegającego na
dofinasowaniu Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Wsparcie
finansowe dla jednostek ochrony
przeciwpożarowej, zwłaszcza
jest ważne szczególnie w obecnej
sytuacji, kiedy jednostki straży
pożarnych przekazały sprzęt dla
ukraińskich strażaków, działających
w sytuacji wojny.
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HOROSKOP

WODNIK (20 I - 19 II)
Przez ostatnie tygodnie żyłeś
w wielkim stresie, spowodowanym
postępowaniem innych osób. Ale
czy jest sens aż tak się tym przejmować? Staraj się nie marnować energii na sprawy, na które nie masz
wpływu. Skup się na sobie.

RYBY (20 II - 19 III)
Nie traktuj zbyt dosłownie krytycznych uwag pod swoim adresem. Zwłaszcza jeżeli wypowiadają je ludzie, którzy nie mają powodu, aby darzyć Cię sympatią. Zawsze możesz ich pokonać tą samą bronią. Powiedz im
coś takiego, że z wrażenia zwiędną im uszy.
BARAN (20 III - 20 IV)
Nie sugeruj się przysłowiem mówiącym, że „do trzech razy sztuka”.
Jeżeli bardzo zależy Ci na załatwieniu sprawy, która tak Cię ostatnio
nurtuje, próbuj aż do skutku. Może błąd tkwi w podejściu do problemu? Może nie szukasz sprzymierzeńców, choć chętni do pomocy
na pewno się znajdą.

mu biegowi i czekać, aż rozwiążą się same. Nie marnuj jednak tej
życiowej lekcji. Dobrze zapamiętaj
błędy.

BYK (21 IV - 20 V)
Powinieneś wykazać więcej pokory wobec otoczenia. Nie chodzi o to, aby zginać kark i schodzić
wszystkim z drogi, ale musisz pamiętać, że nie jesteś jeszcze królem
świata. W swoje postępowanie musisz wkalkulować ryzyko, że spotkasz kogoś silniejszego i sprytniejszego od Siebie.

LEW (22 VII - 21 VIII)
Ryczysz - jak to lew - ale pożytku z tego nie ma żadnego. Siła
i pewność siebie są Twoimi naturalnymi atutami, ale plany wezmą
w łeb, jeżeli nie wejdzie Ci w krew
przebiegłość Skorpiona, ostrożność Raka i skromność Panny.
Załatw wszystkie ważne sprawy
przed wakacjami.

BLIŹNIĘTA (21 V - 20 VI)
Wiosenne przesilenie nie wpłynęło dobrze na Twoje zdolności mobilizacyjne. Innym praca pali się
w rękach, a Ty próbujesz się migać
od obowiązków. Dla Swojego dobra powinieneś wziąć się w garść, bo
inaczej ktoś sprzątnie Ci sprzed nosa
życiową okazję do zarobienia kasy.

PANNA (22 VIII - 22 IX)
Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem. Popełniłeś masę
błędów, których już nie naprawisz.
Musisz poddać sprawy ich własne-

RAK (21 VI - 21 VII)
Planowanie nie należy do Twoich najmocniejszych stron. Wziąłeś
sobie na głowę zbyt dużo obowiązków i nie potrafisz się z nich teraz
wywiązać. Naucz się selekcjonować
zadania według hierarchii ważności. Na pierwszym miejscu postaw
te, które korzyść przyniosą Tobie.

WAGA (23 IX - 22 X)
Każda Waga powinna ważyć sama, ale sprawy są zbyt poważne,
abyś polegał tylko na własnej opinii. Zapytaj o radę kogoś o większym doświadczeniu życiowym, kto
już był w podobnej sytuacji. Dobrze
się zastanów, do kogo zwrócić się
o pomoc. Tutaj liczy się dyskrecja.
SKORPION (23 X - 21 XI)
Nie rezygnuj z przywilejów, które Ci się należą, a które ktoś chce
teraz odebrać. Walcz o sprawiedliwość i swoje interesy. Tylko nie sięgaj po metody Twojego przeciwnika, bo to się może źle skończyć dla

Ciebie. Prawda zawsze zwycięża
i tego się trzymaj.
STRZELEC (22 XI - 20 XII)
Nie przerzucaj swoich osobistych
problemów na grunt towarzyski
i zawodowy, bo staniesz się toksyczną osobą, którą wszyscy będą omijać szerokim łukiem. Jeżeli
przeżywasz trudne chwile, to szukaj
pocieszenia u prawdziwych przyjaciół, a nie u wszystkich znajomych.
KOZIOROŻEC (21 XII - 19 I)
Trzymaj się zasady, że jeżeli coś
Cię nie zabiło, to na pewno wzmocni. Z każdym nagatywnym wydarzeniem stajesz się odporniejszy
na podobne sytuacje w przyszłości. Nie szukaj winnych obecnej sytuacji. Widocznie tak miało być.
Ciesz się, że nie jest gorzej.

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87
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Jastrzębska policja rozbiła

GANG NARKOTYKOWY

Kumite znaczy walka M
T
akiej imprezy w Jastrzębiu-Zdroju
jeszcze nie było. W Hali Widowiskowo-Sportowej odbyły się 49. Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate Kyokushin.

Organizatorem zawodów był Jastrzębski
Klub Karate Kyokushin Kumite z shihanem
Januszem Piórkowskim (5.dan) na czele.
Sędzią głównym imprezy był shihan Andrzej Drewniak (9 dan). W zawodach wzięło
udział 79 zawodników reprezentujących 46
klubów zrzeszonych w Polskim Związku
Karate. Wśród medalistów z Jastrzębskiego
Klubu Kyokushin Karate Kumite należy wyróżnić:
II miejsce - Maria Franek ( +65 kg)
III miejsce - Łukasz Janczukowicz ( +90 kg)
III miejsce - Rafał Stano ( +90 kg)
Źródło:
Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite

iasto było podzielone na strefy
wpływów, w których poszczególni członkowie zorganizowanej grupy
przestępczej wprowadzali do
obrotu narkotyki oraz nowe
substancje psychoaktywne,
w tym przede wszystkim alfa PHiP. Na ich trop wpadli
policjanci CBŚP i prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej
w Jastrzębiu-Zdroju, którzy
przy wsparciu funkcjonariuszy KMP w Jastrzębiu-Zdroju
i SPKP z Katowic rozbili gang.
Zatrzymano 9 podejrzanych
i zabezpieczono, m.in. gazy

obezwładniające, kastet, mefedron oraz marihuanę.
Według funkcjonariuszy
członkowie gangu mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z miej-

scowych klubów sportowych.
Śledztwo obejmuje działanie
grupy w okresie od początku 2017 roku do marca 2022
roku. Do zdarzeń przestępczych dochodziło głównie
w Jastrzębiu-Zdroju, ale także w innych miejscowościach
południowej części województwa śląskiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika,
że miasto podzielono na tzw.
strefy wpływów, w obrębie
których poszczególni członkowie gangu prowadzili nielegalną działalność. Sprawa ma
charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają
dalszych zatrzymań.

REKLAMA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONE NA:
NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
n ul. Pomorska 21/14 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 26,00 m2,

stawka wyjściowa 9,08 zł/m2, wadium 236 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni
w dniu 13.05.2022r., godz. 1000.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg do godziny 1430.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 1,00zł/m2
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej,

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Słoneczna 18 A
więcej informacji o spódzielni:

www.naszejastrzebie.pl

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.
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.
Wystawiony do przetargu lokal można oglądać po uprzednim
umówieniu na administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3
tel. 32 473 01 69.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na
każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.
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