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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na stronie:

www.naszejastrzebie.pl

ę
n
j
o
w
a
n
o
ł
z
s
o
p
Miasto

i
m
a
i
n
l
e
i
z
d
ł
ze spó
zydent
Radni wspierający pre
Annę Hetman nie chcą
ielom
pójść na rękę właścic
nieruchomości, w tym
aniowym
spółdzielniom mieszk
kszenie
i nie godzą się na zwię
łcenie
bonifikaty za przekszta
ego
użytkowania wieczyst
sności.
gruntów w prawo wła
Nie zamierzają nawet
mat.
dyskutować na ten te
a
Projekt radnych Praw
został
i Sprawiedliwość nie
dy. 6-7
dopuszczony pod obra

2 Stadion potrzebny od zaraz
3 Pediatria wróciła do szpitala
4 Od wyborów do wyborów
9 Zmiany w zarządzie JSW
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EKSPRESOWA

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

www.benefia.pl
pl

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA
SZKOLNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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

KLIMATYZACJA
LATEM CHŁODZISZ - ZIMĄ GRZEJESZ

SPRZEDAŻ ù MONTAŻ ù SERWIS

) 787 595 621

/serwis.chlodniczy

www.naszejastrzebie.pl
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Odkąd GKS Jastrzębie gra
w I lidze do naszego miasta
przyjeżdżają piłkarze i kibice
z całej Polski. I co widzą?

pod

filarem

S

ztabowcy Prawa i Sprawiedliwości ciężko główkują nad tym, jak wygrać jesienne wybory. Mam dla
nich radę. Nie róbcie nic. Wyjedźcie z rodzinami na wczasy albo zabierzcie się za
zaległe domowe remonty. W każdym razie nie zajmujcie się polityką i nie prowadźcie kampanii wyborczej, bo skutecznie robi to za was opozycja. W porze
kolacji, w telewizyjnych wiadomościach
zobaczyłem relację z warszawskiej parady równości. Jej medialną twarzą był
na oko 70-letni facet przebrany za kobietę i z makijażem podobnym do tego,
jaki mojej córce zrobiono w przedszkolu, kiedy podczas przedstawienia udawała motyla. Politycznym patronem tego żałosnego reality show był Rafał Trzaskowski, jeden z najważniejszych polityków opozycji. Jeżeli Platforma Obywatelska zorganizuje jeszcze kilka takich imprez, poparcie PiS podskoczy do 60 proc.
Nie wiem, na czym to polega, że w PO
jest bardzo wielu mądrych, skutecznych
i odpowiedzialnych ludzi, ale ich suma
nie tworzy wartości dodanej, lecz staje
się kapitałem o ujemnym potencjale. Być
może jest to wpływ koalicjantów z Czarzastym, Cimoszewiczem i Millerem na
czele. Przebywanie w towarzystwie takich ludzi może mieć negatywny wpływ
na osobowość, ale żeby aż taki?
filar

R
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Stadion potrzebny od zaraz

u W rankingu najbrzydszych stadionów w Polsce,
przygotowanym przez prestiżowy portal GOL24.pl,
Jastrzębie-Zdrój znalazło się w pierwszej dziesiątce.

W

2014 roku w naszym mieście, a konkretnie w środowisku kibiców, zrodziła się
inicjatywa budowy nowego stadionu,
spełniającego wymagania PZPN, ale odpowiadającego
także potrzebom mieszkańców. Arena sportowa służy
przecież nie tylko meczom. To najlepsze miejsce do
organizacji koncertów, pikników, imprez miejskich.
Pomysł rzucono w odpowiednim momencie. Był to
rok kampanii wyborczej i obietnica budowy „komK

L

pleksu sportowego ze stadionem” pojawiła się w programie Anny Hetman. Minęło od tego czasu pięć lat.
W polityce nie zmieniło się wiele. Obietnice wyborcze
pozostały tam, gdzie zazwyczaj jest ich miejsce, czyli
na papierze. Sporo natomiast zmieniło się w sporcie.
W 2014 roku GKS Jastrzębie grało w czwartej lidze,
ale od tamtego czasu nasi zawodnicy spisują się rewelacyjnie. Awansowali do pierwszej ligi, gdzie znajdują
się w czołówce tabeli. Do naszego miasta przyjeżdżają

A

M

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

ZAĆMA

A

na mecze piłkarze i kibice z całej Polski. Zaglądają też
dziennikarze i komentują nie tylko grę zawodników,
ale przy okazji opisują miasto i stadion. Na efekty nie
trzeba było dużo czekać. W rankingu najbrzydszych
stadionów w Polsce, Jastrzębie-Zdroju znalazło się na
siódmym miejscu. Aż strach pomyśleć co się stanie
jeśli naszym piłkarzom będzie mało sukcesów i nie
zatrzymają się na drodze awansów. Przed nimi jest już
tylko ekstraklasa.

W ŻYCIU I SZKOLE
obronił się na „piatkę”
u Jastrzębianin Janusz Świtaj przed laty
uległ ciężkiemu wypadkowi i został
sparaliżowany. Prosił o odłączenie od aparatury
podtrzymującej życie. Kilka dni temu obronił
pracę magisterską.

n Tylko u nas BANK soczewek. Za niewielką dopłatą masz wybór.
n Zapewnij sobie komfort widzenia i czytania.
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 Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ.
n Nie musi być najtaniej - ma być najlepiej. To jest TWOJE oko.

Umawianie terminów zabiegów i transportu

tel. 602 150 886

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info,
naszejastrzebie@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji: Beata Leśniewska
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

„Obrona zaliczona na 5” - napisał na swoim profilu społecznościowym Janusz Świtaj. Zewsząd
sypią się zasłużone gratulacje. To
była głośna i medialna historia.
Świtaj w 1993 r. uległ wypadkowi
motocyklowemu. Miał niespełna 18 lat. Został sparaliżowany.
W 2007 r. złożył do sądu wniosek
o odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Cierpiał - jak
mówił - „nie tylko fizycznie, ale też
psychicznie”. Przeprowadzono nawet badania, z których wynikało,
że połowa Polaków była wówczas
za tym, żeby Świtajowi „pomóc
godnie odejść”. Na szczęście do
tego nie doszło. Losem jastrzębianina zainteresowała się Anna
Dymna. Zaproponowała mu pracę

w swej fundacji. Mężczyzna otrzymał wózek, który pozwolił mu
opuścić łóżko. Zdał maturę, podjął studia na psychologii. A teraz
obronił pracę magisterską na „5”.
źródło: facebook

Redaguje zespół.
DZIAŁ REKLAMY:
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
790 887 729, reklama.naszagazeta@gmail.com
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
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Prezent na Dzień Dziecka

u Dzięki pieniądzom z rządu i urzędu marszałkowskiego, w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 oddano do użytku oddział pediatryczny. O tę inwestycję
zabiegał w Warszawie i Katowicach jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak.

D

ata oddania placówki nie była
przypadkowa. Jaki może być lepszy dzień na uruchomienie oddziału dziecięcego niż 1 czerwca?
W ubiegłym roku na temat jastrzębskiej
lecznicy pisaliśmy w innym tonie. W kwietniu 2018 r. Wojewoda Śląski oraz Dyrektor
Śląskiego Oddziału NFZ czasowo zawiesili
działalność Oddziału Pediatrycznego WSS
2 przy ul. Krasickiego 21. Małych pacjentów kierowano do innych placówek w regionie. Dla rodziców i chorych dzieci był
to cios, a dla miasta wizerunkowa porażka.
Nadzieja na poprawę sytuacji pojawiła się

po zmianie władz województwa śląskiego.
Nowy marszałek obiecał wsparcie, a poseł
Grzegorz Matusiak skutecznie zabiegał
w Warszawie o środki dla jastrzębskiej pediatrii. Te działania przyniosły efekt. Nowy
oddział dziecięcy przyjmuje pacjentów
w gmachu głównym szpitala. Wzbogacił
się także o nowoczesny sprzęt.
Oddział liczy ogółem 20 łóżek, z czego połowa jest przeznaczonych dla dzieci młodszych. Wydzielono dwa pokoje
z pojedynczymi łóżkami, pomieszczenia
zabiegowe i do badań. Do dyspozycji opiekunów jest kuchnia i miejsca przy łóżkach,
aby mogli w komfortowych warunkach
czuwać przy swoich pociechach.

GRZEGORZ MATUSIAK
Jako mieszkańcy Jastrzębia możemy być dumni, że mamy taki oddział pediatryczny. Dziś w Polsce bardzo trudno o lekarzy specjalistów. NFZ nakłada obowiązki co do liczby lekarzy na oddziałach i to przede wszystkim specjalistów. Dyrektor potrafił jednak zgromadzić tych ludzi, stwarzając im dobre warunki do pracy, co widać po wyposażeniu i estetyce oddziału. Z pewnością małym pacjentom
będzie lżej pokonywać choroby w takim miejscu. Mamy nadzieję, że nie będzie już
problemów z zawieszaniem i zamykaniem naszej pediatrii.

R

E

K

DANUTA PABIJASZ, szefowa oddziału pediatrycznego
To nasza perełka, którą będziemy pielęgnować i nie dopuścimy do zamknięcia
oddziału. Od 24 lat jestem lekarzem szpitalnym. W 1993 roku kończyłam specjalizację pod przewodnictwem świętej pamięci ordynatora doktora Adama Helisa,
który przez wiele lat był mentorem tutejszych lekarzy. Dlatego postanowiłam
kontynuować jego dzieło.
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Od wyborów do wyborów

u Powoli opadają emocje po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a przed nami kolejne polityczne starcie, czyli
bój o Sejm i Senat. Sytuacja w rybnicko-jastrzębskim okręgu wyborczym wygląda arcyciekawie. Jeśli obecna mapa
politycznych preferencji utrzyma się do jesieni, mają się z czego cieszyć kandydaci Prawa i Sprawiedliwości.

W

ybory do Parlamentu Europejskiego nie
obyły się bez niespodzianek. Pozytywnie zaskoczyła
przede wszystkim frekwencja. Do
urn poszło aż 45,68 proc. uprawnionych do głosowania obywateli. Polacy uchodzą za jeden z najbardziej euroentuzjastycznych
narodów Wspólnoty, ale po raz
pierwszy udowodnili, że pozytywne emocje potrafią przekuć na
konkretne decyzje przy urnach
wyborczych.

Pokazaliśmy, że nie
tylko zależy nam na
obecności w Unii
Europejskiej, ale
chcemy także mieć
wpływ na tempo
i kierunek jej
rozwoju.

cie dla Konfederacji (4,55 proc.)
i Kukiz’15 (3,69 proc.), które nie
przekroczyły pięcioprocentowego progu wyborczego i w konsekwencji nie uczestniczyły w podziale mandatów.

Ciekawie potoczyły
się wybory
w województwie
śląskim.

Buzek
Wiśniewska 7127 Tobiszowski
7040
4003
Jastrzębskie podium
Wybory zdecydowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 45,38 proc. głosów i wy-

Większość sondaży dawało tutaj więcej szans Koalicji Europejskiej, a przy założeniu, że wejdzie
też Kukiz’15 albo Konfederacja,
dla PiS komentatorzy rezerwowali dwa mandaty. Tymczasem partia Jarosława Kaczyńskiego odniosła zwycięstwo w województwie
śląskim i wprowadziła troje europosłów z naszego regionu. Wśród
nich jest poseł Izabela Kloc, która

przedwyborczych sondaży zapowiadało zwycięstwo PiS, ale taką przewagę z pewnością należy
uznać za niespodziankę. Zgodnie
z oczekiwaniami trzecie miejsce
zajęła Wiosna (6,06 proc.) choć
wielu komentatorów wróżyło Robertowi Biedroniowi dwucyfrowy
wynik. Rozczarowało też popar-

przedzając Koalicję Europejską
o prawie siedem punktów procentowych (38,47 proc.). Większość

w poprzednich wyborach do Sejmu była „jedynką” na okręgowej
liście PiS. Jej odejście do Brukseli stworzy sporą polityczną lukę,
o której wypełnienie potoczy się
zapewne ostra walka. Cztery lata temu na mikołowską posłankę
głosowało ponad 43 tys. osób. Kto
w październiku zagospodaruje ten
kapitał? Na razie partyjni liderzy
niechętnie odkrywają karty. Na
pewno gęsto zrobi się na liście PiS.

Wśród znanych
i mocnych nazwisk,
jak jastrzębski poseł
Grzegorz Matusiak,
pojawią się zapewne
nowi kandydaci
z aspiracjami.
O głosy prawdopodobnie powalczy Michał Woś, były wice-

POSŁOWIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WYBRANI W OKRĘGU 11 (WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE)
Jerzy

WIŚNIEWSKA

422 445

409 373

(KE)
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Jadwiga

BUZEK

(PiS)

E

Izabela

Jan

Grzegorz

Łukasz

Marek

KLOC

OLBRYCHT

TOBISZOWSKI

KOHUT

BALT

78 352

69 009

65 007

48 783

45 043
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KUPIMY TWOJĄ NIERUCHOMOŚĆ
ZA GOTÓWKĘ ZADZWOŃ!!!
tel.

601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Krasickiego
pow. 56,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 56,00 m2
cena: 142 000 zł
tel. 601 976 218

M-6
(układ 2x2)
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolskie
pow. 70,00 m2
cena: 188 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA

DZIAŁKA
BUDOWLANO-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 35 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

DZIAŁKI BUDOWLANE

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Ruptawa
pow. 1100,00 m2
cena: 109 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA

Jastrzębie-Zdrój
pow. 1051 m2 cena: 73 000 zł
pow. 1047 m2 cena: 74 000 zł
tel. 601 976 218

Ochaby Wielkie
pow. 1790,00 m2
cena: 89 000 zł
tel. 601 976 218

Mszana
pow. 724m2
cena: 36 000 zł
tel. 601 976 218

www.naszejastrzebie.pl
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niekorzystna. W naszym mieście,
w wyborach do Europarlamentu PiS
zdeklasował rywali. Poparcie dla
partii Jarosława Kaczyńskiego było
u nas o wiele wyższe, niż w skalach
okręgu, województwa i kraju.

ŚLĄSK

PiS

KE

43,25% 40,24%

Wiosna

5,82%

Konfederacja

4,61%

Nie wolno jednak
wykluczyć
odwrócenia
tendencji,
które może dać
zapowiadany przez
opozycję sojusz
z samorządowcami.

Kukiz’15

3,80%

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

PiS

KE

53,59% 30,86%

Konfederacja

5,05%

Wiosna

4,55%

Jeśli na listach PO pojawi się
desant z urzędów miejskich,
w naszym okręgu mają przynajmniej jednego pewniaka z szansą
na przyzwoity wynik. Anna Hetman wygrała wybory na prezydenta Jastrzębia-Zdroju i stosunkowo łatwo może odwołać się do
ubiegłorocznego elektoratu. Oczywiście, byłby to pocałunek śmierci dla Krzysztofa Gadowskiego, bo
na dwoje posłów z naszego miasta PO nie może liczyć. Jednego
za to możemy być pewni, że walka
o polski parlament zapowiada się
równie ciekawie, a może ciekawiej,
niż bój o Europarlament. Jako gazeta mocno osadzona w jastrzębskich realiach będziemy Państwa
namawiać, aby podczas decyzji
wyborczych kierować się nie tylko
politycznymi sympatiami, ale także patriotyzmem lokalnym.
Jerzy Filar

Kukiz’15

4,06%

(nie uwzględniamy Lewicy Razem i Polski Fair Play, bo osiągnęły śladowe wyniki)

marszałek województwa śląskiego, awansowany niedawno na ministra w miejsce Beaty Kempy. Kto
wie, czy Bolesław Piecha startem
do Sejmu nie zechce sobie osłodzić goryczy porażki w wyborach
do Europarlamentu, tym bardziej
że po odejściu Izabeli Kloc został
szefem okręgu PiS.
Nie wiadomo na razie, co zrobi Platforma Obywatelska. W okręgu rybnickim PO ma troje rozpoR

E

znawalnych posłów, którzy zapewne powalczą o reelekcję: Gabriela
Lenartowicz, Krzysztof Gadowski
i Marek Krząkała. Problem w tym,
że jeśli utrzyma się stosunkowo niskie poparcie dla PO, ta trójka może się nie zmieścić w Sejmie. W najgorszej sytuacji jest Krzysztof Gadowski, który dotychczas mandat
zdobywał głównie dzięki głosom
z Jastrzębia-Zdroju. Obecna koniunktura polityczna jest dla niego
K

L
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M
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DYWANY WYKŁADZINY
CENTRUM TAPET

PRANIE DYWANÓW ODBIÓR
ORAZ DOWÓZ DO KLIENTA

Najniższe
!
ceny tapet
ry
Nowe wzo

UWAGA!

Drodzy klienci informujemy,
że mimo remontu wiaduktu
dojazd do naszego salonu
nie jest utrudniony.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Jastrzębie-Zdrój
AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl
/exclusivecarpets
tel. kom. 780 095 009
czynne: 10-18, sob.: 9-13

A

Hyundai
TUCSON N Line.
Salon Pszczyna (Studzienice)
ul. Jaskółek 21,
tel.: 32 326 39 90
https://www.facebook.com/witpolautopl/
@salon_witpol

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

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
w Jastrzębiu-Zdroju

u Radni wspierający prezydent Annę Hetman
i nie godzą się na zwiększenie bonifikaty za
Nie zamierzają nawet dyskutować na ten

Małe grupy do 18 dzieci,
a w żłobku do 10.
Realizujemy Pomoc
Psychologiczno-Pedagogiczną
oraz Podstawę Programową
Wychowania Przedszkolnego.
Przygotowujemy dzieci
do podjęcia nauki w szkole
podstawowej.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej,
neurologopeda, psycholog, terapeuci SI,
pomoce pedagogiczne w każdej grupie.
BOGATA OFERTA ZAJĘĆ
W CENIE CZESNEGO:
j. angielski, rytmika, dogoterapia, spektakle
teatralne, warsztaty muzyczne, zajęcia z etnologii,
kółka zainteresowań, wycieczki, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia ruchowo-taneczne.

44-268 Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl

U

stawa
„uwłaszczeniowa” zlikwidowała
bubel prawny i relikt
przeszłości, jakim było użytkowanie wieczyste. Przymierzało
się do tego wiele rządów, ale
uporała się z tym dopiero ekipa
Mateusza Morawieckiego. Obowiązujące od stycznia tego roku
przepisy idą na rękę właścicielom nieruchomości, w tym
spółdzielniom mieszkaniowym.
Zamiast płacić co roku opłatę
z tytułu użytkowania wieczystego na terenach mieszkalnych
należących do skarbu państwa
albo samorządów, dzięki jednorazowemu przekształceniu stają
się właścicielami gruntu. Ten
akt prawny wymaga wniesienia
jednorazowej opłaty. Rząd tutaj
także poszedł na rękę i umożliwił zastosowanie bonifikaty od
tej operacji. Głośno zrobiło się
o tym podczas ubiegłorocznej
R

Rekrutacja zewnętrzna PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Do Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci - Dział Dystrybucji poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista
ds. Automatyki
Miejsce pracy: 44-240 Żory u. Pszczyńska 54

Zakres odpowiedzialności:
• prowadzanie danych do bazy układów pomiarowo-rozliczeniowych;
• prowadzenie ewidencji układów pomiarowo-rozliczeniowych w przedsiębiorstwie w szczególności w zakresie ich legalizacji;
• świadczenie usług wsparcia dla użytkowników systemów technicznych (automatyka obiektowa- komputerowe systemy automatyki
i systemy przetwarzania danych technicznych);
• wykonywanie zadań w zakresie modyfikacji i modernizacji istniejących i wdrażanych systemów automatyki przemysłowej oraz
systemów telemetrycznych;
• monitorowanie infrastruktury systemów z obszaru automatyki przemysłowej i telemetrii;
• współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi odpowiadającymi za bezpośrednią eksploatację części obiektowej AKPiA
oraz systemów sterowania i wizualizacji procesów w celu koordynacji polityki remontowej, modernizacyjnej, wdrażania nowych
systemów telemetrii i sterowania lub wyposażenia części obiektowej współpracującej z komputerowymi systemami sterowania:
• usuwanie usterek, awarii w/w systemów w ramach uprawnień i rozdziału kompetencji w stosunku do służb obsługi bieżącej;
• udział we wdrażaniu interfejsu pomiędzy komputerowymi systemami automatyki, a nadrzędnymi systemami informatycznymi
przetwarzającymi dane ( np. IMR i inne systemy informatyczne) oraz ich konfiguracja.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, pożądane wyższe (automatyka, energetyka, elektrotechnika);
• 1 rok stażu w obszarze automatyki, pożądane 3 letnie doświadczenie w obszarze automatyki - specjalista ds. automatyki;
• pożądane roczne doświadczenie w obszarze automatyki - młodszy specjalista ds. automatyki;
• uprawnienia G-1 do 1 kV, G-2 ;
• prawo jazdy kat. „B”;
• znajomość środowisk związanych z PLC;
• znajomość przemysłowych protokołów komunikacyjnych;
• znajomość pakietu MS Office;
• zdecydowanie w działaniu; dobra organizacja, zaangażowanie i wytrwałość;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
• dokładność, terminowość, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność;
• samodzielność w pracy;
• umiejętność delegowania i egzekwowania poleceń.
• nastawienie na rozwój swoich umiejętności;
• nastawienie na cel i realizację swoich zadań;
• gotowość podejmowania wyzwań;
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
Warunki zatrudnienia na rekrutowanym stanowisku:
Specjalista ds. Automatyki - kategoria zaszeregowania 5; stawka od 4 230 zł do 6 340 zł.
Zgłoszenia do rekrutacji w postaci kwestionariusza należy w terminie do 05.07.2019 przesłać e-mailem na adres:
kariera@termika.pgnig.pl lub dostarczyć w zamkniętej kopercie (z adnotacją: rekrutacja do Biura Dystrybucji i Utrzymania
Sieci) do Biura Personalnego i Spraw Pracowniczych budynek „B” ul. Wodeckiego 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój, pokój 412.
Telefon informacyjny: 32 753 73 11.

E

kampanii samorządowej. Warszawscy radni z Platformy Obywatelskiej podnieśli bonifikatę
do 98 proc., aby po wygranych
przez ich kandydata wyborach,
obniżyć ją do 60 proc., czyli najniższego urzędowego pułapu.

członków. Piotr Szereda, który
jest nie tylko przewodniczącym
Rady Miasta, ale także prezesem „JAS-MOS” przygotował
projekt uchwały, którą poparli
radni Prawa i Sprawiedliwości.
Zaproponowali wprowadzenie
96 proc. bonifikaty, jeśli opłata
jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpi
przekształcenie. Im później,
tym ulga byłaby mniejsza.
W przypadku wniesienia opłaty
w sześć lat po przekształceniu,
bonifikata wynosiłaby jedynie 6 proc. Nie ma w tym pomyśle niczego nowatorskiego
ani ekstrawaganckiego. Takie
progi bonifikat przyjęło wiele
samorządów, W JastrzębiuZdroju większe ulgi jednak
nie przeszły. Temat nie został
nawet poddany pod dyskusję.
Wprawdzie Komisja Skarbu
Rady Miasta zaopiniowała pro-

Jak się okazuje,
hasło „nie ma
cwaniaka nad
Warszawiaka”
obowiązuje nie
tylko w stolicy.
Podobną drogą poszli w Jastrzębiu-Zdroju radni stanowiący polityczne zaplecze prezydent
Anny Hetman.
W sprawie zwiększenia bonifikaty, do Rady Miasta wpłynęły
dwa wnioski, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni „JAS-MOS”. Obie reprezentują około 15 tysięcy
K
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Rekrutacja zewnętrzna PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Do: Biuro Utrzymania Ruchu - Dział Komputerowych Systemów Automatyki poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Inżynier Systemu

Miejsce pracy: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6c
Zakres odpowiedzialności:
• odpowiada za bezpieczeństwo systemów/zasobów OT/ICS;
• monitoruje prawidłowość działania informatycznej sieci technicznej, bezpieczeństwa systemów/aplikacji OT/ICS;
• administruje oraz nadzoruje wskazane przez przełożonego systemy/aplikacje ICS/OT w zakresie bezpieczeństwa (zabezpieczenia fizyczne
i programowe, zarządzanie dostępem (w tym VPN), uprawnieniami użytkowników itd.);
• sprawuje nadzór nad zasadami, metodami i narzędziami w obszarze bezpieczeństwa ICS/OT m.in. w zakresie ochrony antywirusowej, kopii,
backupu, stosowania narzędzi do monitorowania sieci technicznej, systemów/aplikacji w ICS;
• współpracuje z użytkownikami oraz dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa systemów OT/ICS celem wdrożenia organizacyjnych i technicznych
rozwiązań dla spełnienia wymogów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem (ISO27001, ISO 27002, przyjęte
Polityki bezpieczeństwa, międzynarodowe standardy: NIST, Good Practice Guide);
• realizuje zadania związane z utrzymaniem i zapewnieniem komunikacji sieciowej sieci technicznej;
• aktywnie inicjuje, wdraża działania zwiększające bezpieczeństwo informatyczne;
• zarządza dokumentacją, pracą Zespołów ds. systemów OT.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne minimum licencjat - informatyka, automatyka, elektronika, energetyka pożądane wyższe techniczne
magisterskie (mgr inż.) - informatyka, automatyka, elektronika, energetyka;
• 3 letnie doświadczenie pracy na stanowisku obejmującym bieżący nadzór, wykonywanie prac programistycznych w systemach: SCADA/DCS,
sieciach informatycznych, systemach służących do zarządzania sieciami i zasobami (wykonywanie backupu, bezpieczeństwo zasobów
i sieci itp.), pożądana praca na: systemach Asix lub Ovation, sterownikach Simatic; minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze
zarządzania lub wdrażania systemów automatyki przemysłowej;
• znajomość technologii ciepłowni i elektrociepłowni;
• podstawowa wiedza z zakresu informatyki przemysłowej i metrologii;
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
• znajomość systemów SCADA/DCS obsługi na poziomie minimum operatorskim;
• znajomość j. angielskiego w stopniu umożlwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej, norm, prowadzenia rozmów
z pracownikami firm;
• umiejętność pisania dokumentów o charakterze procedur, raportów, analiz;
• wysokie umiejętności analityczne, interpersonalne i komunikacyjne;
• wiedza i/lub doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa;
• umiejętność kierowania ludźmi;
• zdecydowanie w działaniu;
• umiejętność podejmowania decyzji;
• delegowania i egzekwowania poleceń;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
• gotowość podejmowania wyzwań;
• nastawienie na cel i realizację wyznaczonych zadań;
• nastawienie na rozwój swoich umiejętności;
• dobra organizacja pracy, samodzielność w pracy, sumienność, zaangażowanie i wytrwałość.
Warunki zatrudnienia na rekrutowanym stanowisku:
Inżynier Systemu - kategoria zaszeregowania 8; stawka od 5 900 zł. do 8 850 zł.
Zgłoszenia do rekrutacji w postaci kwestionariusza należy w terminie do 05.07.2019 przesłać e-mailem na adres:
kariera@termika.pgnig.pl lub dostarczyć w zamkniętej kopercie (z adnotacją: rekrutacja - Dział Komputerowych Systemów
Automatyki) do Biura Personalnego i Spraw Pracowniczych budynek „B” ul. Wodeckiego 10, 44-335 Jastrzębie Zdrój, pokój 412.
Telefon informacyjny: 32 753 73 11.
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na wojnę ze spółdzielniami

nie chcą pójść na rękę właścicielom nieruchomości, w tym spółdzielniom mieszkaniowym
przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
temat. Projekt radnych Prawa i Sprawiedliwość nie został dopuszczony pod obrady.
jekt uchwały pozytywnie, ale
negatywnie wypowiedziała się
Komisja Rodziny i prezydent
Anna Hetman. Wniosek Klubu PIS o wprowadzenie bonifikat do porządku obrad Sesji
Rady Miasta został odrzucony
przez radnych: Alinę Chojecką,
Franciszka Franka, Bernadetę
Magiera, Grzegorza Mosonia,
Janusza Ogiegło, Jarosława Potępę, Iwonę Rosińską, Janusza
Toborowicza. Natomiast Bolesław Lepczyński i Ryszard Piechoczek wstrzymali się od głosu. To wystarczyło, aby wniosek
o zmianę porządku obrad został odrzucony. Trudno zrozumieć dlaczego władze miasta
i ich poplecznicy w Radzie chcą
iść na wojnę ze spółdzielniami
mieszkaniowymi. Powinni im
być raczej wdzięczni.

Nie składamy broni

Rozmowa z PIOTREM SZEREDĄ, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
- To chyba spory wysiłek finansowy
dla SM „JAS-MOS”?
- Wewnętrzna pożyczka wyniesie ok.
3 mln zł. Dlatego Zarząd podjął działania i skierował wniosek do Rady Miasta
o zwiększenie bonifikaty z 60% do 96%
jednorazowo wniesionej opłaty przekształceniowej.
- Dzięki głosom radnych związanych
z prezydent Anną Hetman, wniosek
nie trafił nawet pod obrady. Co dalej?
W naszym mieście bonifikata zostanie
na poziomie 60%?
- Myślę, że to też zależy od mieszkańców i wyborców. W tej chwili są zbierane podpisy pod petycją skierowaną do
prezydent Hetman i do Rady Miasta, aby
na sesji w czerwcu jeszcze raz podjąć ten
temat. Mieszkańcy mają prawo do wniesienia petycji.

W JastrzębiuZdroju spółdzielnie
ze swoich funduszy
budują parkingi,
chodniki, place
zabaw, choć są to
zadania miasta.
„JAS-MOS” buduje teraz
cztery tereny rekreacyjne na
swoich osiedlach. Tymczasem
magistrat w ramach swoiście pojmowanej „wdzięczności” chce
ze spółdzielców wycisnąć dodatkową kasę nie godząc się na
podniesienie bonifikaty.  (fil)
R

- Maj i czerwiec to okres sprawozdawczy w spółdzielniach mieszkaniowych.
Dostał Pan absolutorium?
- Tak. Otrzymałem 83 głosy za i 12 głosów przeciw. Mój zastępca do spraw technicznych - Andrzej Baran oraz zastępca
do spraw ekonomicznych i finansowych
- Janina Szymańska także dostali absolutorium.
E

- Chyba nie tylko o tym debatowano
podczas Walnego Zgromadzenia Członków „JAS-MOS”?
- Najważniejszym i najbardziej istotnym problemem poruszonym na zebraniach był sposób finansowania jednorazowej opłaty za przekształcenie udziałów
Spółdzielni w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

mieszkaniowe w udziały w prawie własności. Zarząd uzyskał zgodę od Walnego
Zgromadzenia, aby pieniądze na ten cel
pozyskać ze środków funduszu zasobowego, na zasadzie wewnętrznej pożyczki.
Członkowie będą ją spłacać w ramach
opłaty eksploatacyjnej w wysokości nieprzekraczającej ostatnio obowiązującej
stawki za użytkowanie wieczyste.

- Jak zareagowali na informację
o odrzuceniu wniosku o zwiększenie
bonifikaty?
- Nie będę cytował, ale nie były to przychylne słowa, zwłaszcza pod adresem radnych, którzy są członkami i lokatorami
spółdzielni mieszkaniowych w naszym
mieście, a byli przeciwni inicjatywie Zarządów GSM i SM „JAS-MOS”.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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MAGAZYNIER

Mile widziane osoby z uprawnieniami na wózki widłowe.

oraz

STOLARZ/MONTAŻYSTA
MEBLI NA WYMIAR
Wykształcenie w tym kierunku nie jest wymagane.

Możliwość zatrudnienia osób z orzeczeniem o lekkiej niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: agata@abc3.pl.

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodzisławska 2, tel. 32 474 50 33, www.abc3.pl
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Będą radzić o „pięknej katastrofie”
u Prawnej i technicznej sytuacji budynku przy ul. Północnej 14 zostanie poświęcona
nadzwyczajna sesja Rady Miasta, która odbędzie się 26 czerwca. Warto, aby
pojawili się na niej mieszkańcy najbardziej medialnego bloku w Jastrzębiu-Zdroju.
Zgodnie z oczekiwaniami, nasz tekst z marca o sytuacji budynku przy ul. Północnej 14 wywołał sporo emocji.
Z żądaniem sprostowania zwróciła się do nas Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim, która zarządza budynkiem. Publikujemy te zarzuty choć wymagają one komentarza z naszej strony.
W poprzednich numerach ustosunkowaliśmy się do 10 zarzutów, w tym numerze drukujemy ostatnią część polemiki. Z całością można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.naszejastrzebie.pl.

P

odczas majowej sesji Rady Miasta po raz
pierwszy głos mogli zabrać sami mieszkańcy. Większość z mówców wygłosiła pochwalne peany na cześć prezydent Anny
Hetman, ale po jednym wystąpieniu nie było do
śmiechu władzom miasta. Do głosu zapisał się
Jerzy Godlewski, który sfinansował słynną „nadbudówkę” przy ul. Północnej 14, a teraz procesuje
się i wygrywa w sądach z Górniczą Spółdzielnią
Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu
Śląskim, która zarządza budynkiem.
- Chciałem ujawnić okoliczności i dokumenty
ukrywane kilkanaście lat przez jastrzębski urząd.
Dotyczą one korupcyjnych zachowań, a w nich
porozumienia byłego prezydenta miasta JanuR

E

sza Ogiegło z Zarządem Górniczej Spółdzielni
Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu
Śląskim podczas budowy budynku przy ul. Północnej. Zostały wydane decyzje przestępcze na
budowę tego obiektu, pomimo że nie było zatwierdzanego projektu. Kiedy w 2002 roku sprawa wyszła na jaw, ten sam prezydent w kuriozalny sposób wydał kolejną decyzję z naruszeniem
prawa na kontynuację tej budowy - powiedział
Jerzy Godlewski.
Po wytoczeniu tak ciężkich oskarżeń - jeśli są
nieprawdziwe - Godlewski powinien wylądować
w sądzie za zniesławienie. Tymczasem na tej samej sesji wystąpił też radny Janusz Ogiegło i…
nie odniósł się słowem do zarzutów.
K

Zarząd przytacza twierdzenie autora, że: „Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego alarmuje, że budynkowi przy ul, Północnej może grozić
nawet zawalenie. PINB na początku
marca złożył w tej sprawie doniesienie
do prokuratury.” oraz „Nikt nie ma
wątpliwości, że wcześniej czy później
blok będzie musiał zostać wyłączony z eksploatacji.” Następnie zarząd
spółdzielni opisuje bardzo obszernie
swoją wersję na ten temat podważając twierdzenia autora artykułu.
Tymczasem z opinii ekspertów
wynika m.in., że w okresie kiedy
GSBM był inwestorem nadbudowa
została nieprawidłowo wbrew sztuce budowlanej osadzona na elementach stropodachu, który nie posiada
odpowiedniej nośności. W związku
z tym i innymi zagrożeniami toczy

L

Zarząd GSBM pisze tak:. „Spółdzielnia jest w posiadaniu wykonywanych 2 razy w roku przeglądów budowlanych ostatni z listopada 2018 r.
- nie stwierdzono zagrożeń w części
mieszkalnej.”
Przegląd budowlany dotyczy całego budynku, a zatem co stało się częścią usługową, w której znajdują się
wszystkie elementy konstrukcyjne,
które przenoszą cały ciężar budynku
tj. części mieszkalnej i nadbudowy?
Właśnie sedno całej sprawy polega na
tym, że do zawalenia budynku może
dojść w momencie, kiedy elementy
konstrukcyjne w części usługowej nie
wytrzymają na skutek uszkodzeń spowodowanych karbonatyzacją betonu
i korozją zbrojenia. Wówczas runie
cała część mieszkalna, która jest zdrowa i nieuszkodzona.

się postępowanie karne przed tutejszym sądem, gdzie trzech oskarżonych ma akt oskarżenia o to, że:
„... sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy budowlanej
polegające na zawaleniu się budowli
jak również zdarzenie polegające
na rozprzestrzenianiu się substancji trujących i duszących w postaci
produktów spalania gazu ziemnego
w mieszkaniach bloku, w tym tlenku
węgla, oraz eksplozji gazu ziemnego
i metanu z istniejącej tam instalacji,
zagrażających życiu i zdrowiu wielu
osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach.” Brak nośności elementów
stropodachu to jest jedna kwestia,
a oprócz tego zagrożenie powodują
nieprawidłowo wykonane roboty
budowlane dotyczące przewodów
kominowych.
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FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Zmiany w zarządzie JSW
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu JSW
Daniela Ozona pełniącego funkcję Prezesa Zarządu JSW. Jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa
Zarządu JSW powierzono delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Robertowi Małłkowi.

List Zarządu JSW S.A. do załogi

S

zanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 11 czerwca Rada
Nadzorcza JSW podjęła decyzję o odwołaniu ze stanowiska Prezesa Zarządu JSW - Pana Daniela Ozona. Jednocześnie pełnienie obowiązków Prezesa
Zarządu JSW powierzono Panu Robertowi Małłkowi.

Jako Zarząd JSW pragniemy Państwa uspokoić i poinformować, że decyzje Rady Nadzorczej Spółki wynikają
z ustawowych uprawnień organu i mają na celu jak najlepsze funkcjonowanie
Firmy.
Jastrzębska Spółka Węglowa w dalszym ciągu będzie funkcjonować efektywnie i w oparciu o najwyższe stan-

dardy. Zarząd Spółki w składzie: Robert Małłek - p.o. Prezesa Zarządu JSW,
Tomasz Śledź - Zastępca Prezesa JSW
ds. Technicznych oraz Artur Wojtków
- Zastępca Prezesa JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej, nieprzerwanie pracuje nad jak najlepszym modelem działania Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej. Naszym wspólnym zadaniem jest

zapewnienie Spółce dalszego rozwoju
i budowanie wartości dla akcjonariuszy
oraz pracowników w jak najdłuższym
terminie.
Zapewniamy, że przyszłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jej pracowników
jest dla nas celem nadrzędnym. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na Członków Zarządu X kadencji będziemy dbać
o bezpieczeństwo i planować dalszy
wzrost wartości naszej Firmy.
Zarząd będzie skupiać się na kwestiach kluczowych w zakresie podstawowej działalności, a każda ważna decyzja będzie dokładnie analizowana pod
kątem potencjalnych korzyści dla Spółki
i jej pracowników. Nie mamy wątpliwości, że wszystkim Wam zależy na dobru
naszej Firmy - Wasze zaangażowanie
i wsparcie dobrych dla JSW rozwiązań
są dla nas niezwykle istotne.
Pragniemy również poinformować,
że Spółka jest w dobrej kondycji finansowej - potwierdzamy również, że planowane jest wypłacenie Załodze premii
z zysków za 2018 rok. To dzięki Waszemu wysiłkowi i ciężkiej pracy Jastrzębska
Spółka Węglowa tak dobrze się rozwija.
Wszystkim Pracownikom życzymy
spokojnej i bezpiecznej pracy.
Szczęść Boże
Zarząd JSW S.A.

Komunikat Przewodniczącej Rady Nadzorczej
dotyczący odwołania Prezesa Zarządu JSW S.A.

G

łównym powodem tej decyzji była utrata zaufania do
Prezesa Zarządu wynikająca z ograniczania Radzie
Nadzorczej dostępu do informacji przy podejmowaniu
kluczowych decyzji. Ponadto Rada Nadzorcza podkreśliła brak
realizacji zobowiązań wynikających z umowy o zarządzanie oraz
nadmierne obciążanie spółki wydatkami na poziomie kilkudzie-

sięciu tysięcy złotych miesięcznie na wyjazdy służbowe Prezesa
bez wskazania ich zasadności.
Rada Nadzorcza zwróciła również szczególną uwagę na niewłaściwy nadzór nad spółkami Grupy Kapitałowej JSW oraz wielokrotne,
świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów
prowadzonych w Spółce.

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest stabilna. Zarząd
i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. działają w najlepszym interesie Spółki i zapewniają jej funkcjonowanie bez żadnych zakłóceń.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Halina Buk
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Wrócił wielk
Od Dnia Dziecka
minęło już trochę
czasu, ale piknik
jaki zorganizowała
z tej okazji
Jastrzębska Spółka
Węglowa na długo
pozostanie
w pamięci nie tylko
najmłodszych
mieszkańców
naszego miasta.
Na scenie zagrały
Łzy, Blue Cafe
i Golec uOrkiestra.
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ki piknik JSW
Po

sześcioletniej przerwie do Jastrzębia-Zdroju wróciło wydarzenie, które zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy Jastrzębskiej Spółki
Węglowej wspominają bardzo miło.
Wielki Piknik JSW rozpoczął się od sportowego turnieju dla pracowników Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, w którym zakłady spółki
walczyły w siedmiu widowiskowych konkurencjach. O tytuł najlepszej drużyny rywalizowały reprezentacje KWK „Pniówek”, KWK
„Budryk” oraz Ruchów Knurów, Szczygłowice, Borynia, Zofiówka i Jastrzębie. Stawkę
uzupełniła drużyna Biura Zarządu i ZWP.
- Rywalizacja międzyzakładowa stała
na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy
z wszystkich drużyn byli fantastycznie przygotowani pod względem sportowym i niesamowicie zmotywowani do osiągnięcia
sukcesu, dlatego trzeba było w każdej konkurencji dać z siebie sto procent, a nawet więcej. Jestem dumny z mojej drużyny, która
w tym dniu spisywała się rewelacyjnie
i dzielnie walczyła o każdy punkt.
Dziękujemy kibicom z wszystkich zakładów JSW za fantastyczny doping - mówił
Marcin Gawlas z drużyny reprezentującej
Ruch Zofiówka, która
zajęła drugie miejsce
podczas turnieju. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Ruchu
Knurów, która zajęła
pierwsze miejsce.

- Mądrze rozegraliśmy wszystkie konkurencje, a poza tym trenowaliśmy wcześniej szybkość i sprawność. Naszą strategią okazała się
świetnie dobrana drużyna - ocenia Krystyna
Bieniek, kapitan drużyny z Ruchu Knurów.
Trzecie miejsce w Turnieju o Puchar Prezesa
JSW zajęła kopalnia Budryk.
Po emocjach sportowych przyszedł czas na
dawkę dobrej muzyki, którą zapewniły muzyczne gwiazdy. Na scenie pojawiły się Łzy,
a także zespół Blue Cafe świętujący 20-lecie swojej pracy artystycznej. Muzycznym
zwieńczeniem pikniku był koncert zespołu
Golec uOrkiestra. Bracia Łukasz i Paweł od
ubiegłego roku również świętują 20-lecie
swojej muzycznej działalności, więc jastrzębianie mieli okazję wysłuchać największych
przebojów zespołu. Wielki Piknik JSW zakończył wyjątkowo widowiskowy pokaz
sztucznych ogni.
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Ratownicy z Zofiówki najlepsi
To był pokaz siły, sprawności i szybkości. Siedem zastępów ratowników górniczych z wszystkich kopalni
Jastrzębskiej Spółki Węglowej wykazało się niezwykłymi umiejętnościami w zawodach o Puchar Prezesa JSW.
Najlepszy czas osiągnęła drużyna z Ruchu Zofiówka, która otrzymała tytuł mistrza. Mistrzostwa ratowników
górniczych zorganizowano w Połomii koło Mszany. Swoim drużynom kibicowali dyrektorzy kopalni, a także
Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych, który oficjalnie rozpoczął zawody.

- Zawody pomagają doskonalić i porównywać umiejętności drużyn. Są także
okazją do spotkań i integracji. Musicie
się poznawać, ufać sobie i wiedzieć, że
możecie na sobie polegać, bo jesteście
zależni od siebie podczas akcji na dole
- mówił Tomasz Śledź, życząc udanej
i zaciętej rywalizacji.

Wielokrotnie podkreślano,
że takie zawody
służą doskonaleniu
umiejętności oraz
wymianie doświadczeń.
- Cieszę się, że organizujemy takie zawody. Dzisiaj ktoś z was będzie pierwszy,

a ktoś ostatni, ale to wcale nie oznacza,
że ten, kto będzie na końcu, jest gorszy.
Poznałem was podczas zeszłorocznej
akcji ratowniczej i wiem, że można polegać na wszystkich zastępach, nie tylko
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale całego polskiego górnictwa - powiedział
Waldemar Stachura, dyrektor kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, organizatora tegorocznych zawodów: - Gratuluję wszystkim odwagi i chęci wzięcia
udziału w tych zawodach.

Sędziowie oceniali
ratowników na torze
sprawnościowym
w symulowanej akcji
ratowniczej oraz
z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Uczestnicy zawodów musieli pokonywać przeszkody, na jakie mogą

natrafić w czasie prawdziwej akcji pod
ziemią. Było przejście przez tunel, podnoszenie platformy, pokonywanie przeszkody i transportowanie rannego.
- Konkurencje zaplanowaliśmy w taki
sposób, aby była brana pod uwagę
przede wszystkim praca zespołowa. Ratownicy muszą tak współpracować, aby
jeden na drugim mógł polegać i żeby
te czynności wykonać jak najszybciej.
To przeciwieństwo pracy ratownika na
dole, ale tutaj najbardziej liczy się gra
zespołowa - wyjaśnia Marcin Świerczek
z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, jednocześnie sędzia główny
zawodów.

Gospodarzem kolejnych
zawodów będzie kopalnia
Borynia-ZofiówkaJastrzębie Ruch Zofiówka
- zdobywca tegorocznego
Pucharu Prezesa JSW.

www.naszejastrzebie.pl
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Gimnazjum nr 10 Mistrzem Polski w tenisie stołowym!
u Młode zawodniczki Jastrzębskiego
Klubu Tenisa Stołowego,
a jednocześnie uczennice Gimnazjum
nr 10, wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Mistrzostwa Sportowego
w Jastrzębiu-Zdroju, zanotowały
kolejny sukces zdobywając tytuł
Mistrza Polski Szkół Gimnazjalnych
w ramach rozgrywanych w Zielonej
Górze Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- Wiedzieliśmy, że nasze dziewczyny
mogą zajść bardzo daleko w tych szkolnych
rozgrywkach, nawet zostać Mistrzem Polski, ale łatwo powiedzieć, trudniej wykonać
- powiedział Roman Fajkus, Prezes JKTS.
By zagrać w Zielonej Górze jastrzębskie zawodniczki musiały przebrnąć
przez gęste sito eliminacji szkolnych i wygrać po kolei zawody miejskie, rejonowe,
na szczeblu regionu, potem półfinały, by
wreszcie spotkać się w finale wojewódzkim w Mysłowicach. Szkolny Mistrz Województwa Śląskiego miał zagwarantowany start na szczeblu ogólnopolskim w Zielonej Górze. Tam czekało już 21 drużyn
z pozostałych regionów Polski. Nasz zespół występujący w składzie: Anna Kubiak, Laura Kałużny, Kamila Pustelnik,
rozstawiono z numerem drugim. Jedynkę
przyznano bardzo silnej drużynie z Brzegu Dolnego, która była pewnym faworytem do złotego medalu.
R

E

Od samego początku zawodów jastrzębska drużyna szła jak burza pokonując wszystkie przeciwniczki. W grupie
wygrała, m.in. z najgroźniejszym zespołem z Nowego Targu. Na niedawnych
Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetek właśnie drużyna z Nowego Targu
stawiła naszym dziewczynom zacięty
opór, ale wygraliśmy wtedy 3:2. Pojedynek
w Zielonej Górze był więc możliwością
rewanżu dla dziewczyn z Nowego Targu,
ale jastrzębianki nie dały im szans wygrywając 3:1. Tym sposobem zawodniczki
JKTS awansowały do czołowej ósemki.
W walce o półfinał wygraliśmy z drużyną Szkoły Podstawowej nr 20 w Płocku
w stosunku 3:0. By zagrać w finale ponownie musieliśmy zagrać z drużyną
z Nowego Targu. Wynik 3:0 dla nas mówi
właściwie wszystko.
Finał nie rozpoczął się dobrze. Elżbieta
Kwiatkowska, wielokrotna Mistrzyni PolK

ski, pewnie rozprawiła się z naszą Laurą,
potem jednak Anna Kubiak nie bez trudu
wygrała z Aleksandrą Wiśniewską. Było
więc 1:1 w meczu. Gra podwójna to droga przez mękę : w setach 0:1, 1:1, 2:1, 2:2
i wygrany do 9 piąty set. Było 2:1 dla nas,
ale szybko zrobiło się 2:2, bo Kwiatkowska
nie dała żadnych szans naszej Ani Kubiak.
O wszystkim zadecydować miał ostatni
pojedynek między Kałużną z wyżej notowaną Wiśniewską. Pierwszy set wygrała
zawodniczka z Brzegu Dolnego, drugi
padł łupem naszej Laury, trzeci to samo,
ale już po czwartym secie był remis 2:2.
L

Piąty set to kapitalne gra naszej zawodniczki. Przy stanie 4:0 przeciwniczka wzięła czas, ale po wznowieniu gry przewaga
Laury wzrosła do 8:0. Set zakończył się
wynikiem 11:2 dla nas i tym sposobem po
raz pierwszy w historii szkolna drużyna
z Jastrzębia-Zdroju została Mistrzem Polski. Sukces ogromny zważywszy, że zwycięzca reprezentować będzie Polskę na Mistrzostwach Świata w Chinach. Kto by pomyślał, że młode uczennice jastrzębskiego
gimnazjum reprezentować będą Polskę na
Mistrzostwach Świata w Chinach, ojczyźnie tenisa stołowego.
A

Czołowa młodzież JKTS-u uczy się
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, gdzie może godzić naukę z wyczynowym uprawianiem tenisa stołowego.
W Zielonej Górze nasz zespół prowadził Roman Fajkus, któremu udało się
perfekcyjnie przygotować zawodniczki.
Sukces nie byłby jednak możliwy bez
codziennej, wieloletniej pracy wykonywanej w ramach zajęć szkolnych przez
Jarosława Kolektę i Sabinę Wyrobek,
którzy od trzech lat prowadzą poranne
treningi naszej utalentowanej i bardzo
pracowitej młodzieży.
M

44-330 Jastrzębie-Zdrój , ul. Słoneczna 18 A
tel. 32 47 61 074, 32 47 62 636 do 8

Informacje o aktualnych przetargach na stronie:

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

Wszystko o programie
„Czyste Powietrze”

u Kto i ile może otrzymać pieniędzy w ramach programu „Czyste powietrze”? Jakie są zasady
przyjmowania wniosków, jak je wypełnić i kto może to zrobić, a także jakie parametry muszą spełniać
kotły, okna i drzwi. I co musimy wiedzieć o zasadach termomodernizacji i ociepleniu domu. W zasady
funkcjonowania programu „Czyste powietrze” wprowadza nas ADAM LEWANDOWSKI, wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na początek
o finansach
- Nasi Czytelnicy są małżeństwem
z dochodem ok. 12 tys. zł miesięcznie. Czy otrzymają dofinansowanie do
pompy ciepła i fotowoltaiki dla domu
o powierzchni 190 mkw?
- W ramach Programu Czyste Powietrze zarówno pompa ciepła, jak i instalacja fotowoltaiczna, kwalifikują się do
dofinansowania. Jednak warunki tegoż są różne w zależności do tego czy
budynek już stoi czy go właśnie budujemy. Jeżeli założymy, że dom już stoi,
to wówczas warunkiem uzyskania dofinansowania na zabudowę źródła ciepła
jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym potwierdzona kartą przekazania
odpadu na składowisko. W przypadku pompy ciepła, planowane do zabudowy urządzenie musi spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń,
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. Natomiast, jeżeli chodzi o instalacje ogniw fotowoltaicznych to można je finansować tylko w formie pożyczki do 100% kosztów
kwalifikowanych. Dodatkowo kosztem
kwalifikowanym każdorazowo jest wykonanie branżowej dokumentacji projektowej, lecz posiadanie jej nie jest warunkiem koniecznym.
- Jak liczymy dochód?
- Ustalają wysokość dotacji Fundusz
bierze pod uwagę tzw. miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie
domowym z ostatnich 12 miesięcy. czyli, to co otrzymujemy od pracodawcy na
konto. Od dochodu odliczamy także alimenty. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od możliwości odliczenia
ulgi termomodernizacyjnej wprowadzonej pod koniec ubiegłego roku. W przypadku dochodu na poziomie 12 tys. miesięcznie, czyli 6 tys. na osobę dofinansowanie będzie od 0 do 18%. Wysokość dofinasowania jest dodatkowo uzależniana
od osiągniętego przez Wnioskodawcę
i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia podatkowego) średniego,
rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania i wynosi:
a) 18% przy dochodach do 85.528 zł
rocznie,
b) 15% przy dochodach od 85.529 do
125.528 zł rocznie,
c) 0% przy dochodach powyżej 125.528
zł rocznie.

Powyższy podział jest spowodowane wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne dzięki której, osoby rozliczające się
indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi, przy
czym im większy dochód tym większa
możliwość skorzystania z ulgi (liczonej w złotych), a tym samym mniejsza dotacja w ramach Programu Czyste Powietrze. Dodatkowo dla każdego

tomiast dofinansowanie do wymiany
kotła węglowego można uzyskać pod
warunkiem, iż poprzednie źródło ciepła zostało zlikwidowane, a planowany
do zabudowy kocioł spełnia wymagania 5 klasy emisyjności i wymogi dyrektywy europejskiej ecodesign. Instalacja
centralnego ogrzewania będzie mogła
podlegać dofinansowaniu pod warunkiem, że izolacja termiczna rurociągów
i armatury będzie zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Ponadto w przypadku zabudowy źródła ciepła opalanego węglem należy pamiętać, że jego

O wątpliwościach
i zapytaniach
Czytelników
- Nasi Czytelnicy mają wiele wątpliwości, m.in. dlaczego wymiana pieców
czy termomodernizacja jest dotowana,
a zakup paneli fotowoltaicznych można sfinansować tylko z pożyczki?
- Może dla Czytelników nie jest to takie
oczywiste, bo przecież na końcu i tak wpływamy na ochronę środowiska, ale program
„Czyste powietrze” ma służyć eliminacji
niskiej emisji, a panele tylko w sposób pośredni na to wpływają. Stąd nasz nacisk na

gami dyrektywy europejskiej ecodesign
(uwaga, w przypadku ubiegania się o dotacje z programu trzeba kupić piec spełniający oba warunki) najlepiej jest pomierzyć ściany, okna, drzwi, zabrać ze
sobą projekt domu, jeżeli mamy i udać
się do naszych punktów w Bielsku-Białej
lub Katowicach. Tutaj pracownik udzieli nie tylko formalnej pomocy przy wypełnianiu wniosku, ale także technicznej. Zapyta o szczegóły i doradzi. Warto skorzystać z naszej pomocy, by później nie okazało się, że kupiliśmy kocioł
nie spełniający standardów czy ociepliliśmy dom nie tak, jak przewiduje program. Wszystkie działania muszą spełniać pewne normy i standardy przyjęte w programie. Możemy też spróbować
wypełnić wniosek elektronicznie. Jest on
tak skonstruowany, że podpowiada rozwiązania techniczne i można do niego
wracać w wersji roboczej.
- Co ma pan na myśli? Program pomoże wypełnić wniosek…
- Przykładowo, wpisujemy datę oddania domu do użytku 1980 rok i wówczas system nam podpowie jakiej grubości styropian użyć do ocieplenia ścian,
by zostały spełnione wymogi programu. Podpowie nam też, że musimy mieć
okna z trzema szybami, bo tylko takie refinansujemy. Taki wniosek można stopniowo uzupełniać orientując się na rynku u wykonawców jakie są możliwości.
A jeżeli wpiszemy wartości niedopuszczalną np. dziecięciocentymetrowy styropian, to nas dalej nie przepuści.

rodzaju prac określone zostały maksymalne koszty kwalifikowane od których
liczona jest wysokość dofinansowania.
Dla pompy ciepła (powietrze/woda,
powietrze/powietrze) wraz z osprzętem wynoszą one do 30.000 zł, natomiast pompa ciepła (grunt/woda, woda/woda) wraz z osprzętem wynoszą
do 45.000 zł, a dla instalacji fotowoltaicznej koszt kwalifikowany wyniesie do
30 000 zł, przy czym koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł.
- Zadzwoniła też do nas czteroosobowa rodziną o dochodach (bez
500+) w wysokości 10 tys. miesięcznie.
Czy może się ubiegać o dofinansowanie
do wymiany pieca węglowego i instalacji centralnego ogrzewania?
- Dotacje otrzymywane z Programu
500+ nie są wliczane do dochodów, na-

dofinansowanie jest możliwe jedynie
w przypadku gdy, nie można podłączyć
się do sieci ciepłowniczej lub gazowej
lub jest to nieuzasadnione ekonomicznie. I niestety, na to potrzebne są stosowane dokumenty lub obliczenia, z których będzie wynikało że podłączenie do
sieci jest nieopłacalne.
Powyższe zasady są stosowane zarówno dla budynków istniejących jak i nowobudowanych, a wysokość dofinansowania jest obliczana w sposób analogiczny, jak w przedstawionej odpowiedzi na pytanie pierwsze. Przypominam,
że każdorazowo maksymalna kwota dotacji obliczana jest w zależności od uzyskanego dochodu i może wynosić do
90% kosztów kwalifikowanych i również
w każdym przypadku, każdy z beneficjentów Programu może uzyskać pożyczkę pozwalającą na sfinansowanie
100% kosztów kwalifikowanych.

wymianę źródeł ciepła, bowiem to one generują największe zanieczyszczenie.
- Ale, przecież jak mam stary dom to
nie wymienię pieca węglowego na gazowy, bo może nie być mnie stać na rachunki…
- Stąd kompleksowość tego programu.
Maksymalna kwota dotacji to 47 700 zł,
tyle może otrzymać osoba, która ma dochód na członka rodziny nie przekraczający 600 zł. Ale, tak jak pisaliśmy poprzednie jest wiele mechanizmów, które możemy zastosować, by wspomóc inwestycje obniżające niską emisję, w tym
ulgi podatkowe oraz pożyczki.
- Wróćmy do programu. O co najlepiej wnioskować, by otrzymać dotacje?
- Jeżeli nie wiemy co wybrać czy kocioł gazowy, olejowy, a może węglowy
najwyższej klasy z certyfikatem i wymo-

- Jednym słowem zanim zaczniemy szukać firmy czy wykonywać remont powinniśmy poznać warunki, jakie muszą być spełnione, by otrzymać
wsparcie z programu „Czyste powietrze”?
- Mamy stawki zwrotu za określone prace, przykładowo za 1 m kwadratowy cieplenia budynku zwracamy
150 zł brutto. Podobnie jest z oknami,
drzwiami czy kotłem. Warto jest poznać
wszystkie warunki, by później nie było
rozczarowania.
- Dla większości osób takie sztywne stawki, mogą wydawać się niesprawiedliwe, przecież przedstawiają faktury…
- Stąd nasz apel, by kontaktować się
z pracownikami Funduszu, aby uniknąć
kłopotów. Nie do końca wierzyć sprzedawcom, którzy chcąc sprzedać towar

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

Zielone Jastrzębie

zapewniają nas, że jest on zgodny z wytycznymi programu lub cena za daną
usługę jest konkurencyjna.
Wszystkie prace i zakupione urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania
programu.
- Radzi Pan, aby trzymać rękę na
pulsie?
- Tak, apelujemy do wnioskodawców, by najpierw ustalili z nami szczegóły, złożyli wniosek, podpisali umowę, a następnie przystąpili do prac. Zapisów w umowie dotyczących spełnienia norm, dyrektyw, certyfikatów trzeba bezwzględnie przestrzegać, a jak mamy jakiekolwiek wątpliwości, np. podczas zakupu kotłów, czy wymiany okien
należy skontaktować się z naszymi pracownikami. Nie otrzymają dotacji osoby,
które nie będą się sztywno trzymać obowiązujących warunków umowy.
- Wspomniał pan, że program jest
kompleksowy. Ale 47 700 zł to niedużo,
kiedy trzeba dokonać wymiany okien,
drzwi, ocieplić ściany zewnętrze i dach
oraz wymienić kocioł?
- Stąd ulgi w podatkach i pożyczki.
Możemy otrzymać dotacje i wziąć pożyczkę, która nie jest obciążona kosztami, a jej oprocentowanie to niespełna
2,5 procenta. Tak naprawdę zwracamy pożyczoną kwotę. Program zakłada
możliwość otrzymania obu form wsparcia, a warunki zabezpieczenia i wymogi
są dostępne praktycznie dla każdego.

Nie płaćmy za coś,
co jest za darmo.
- Często w Internecie, na portalach
społecznościowych pojawiają się reklamy, w których firmy obiecują pomoc
przy wypełnieniu wniosku, załatwieniu
dotacji lub wykonaniu audytu energetycznego…
- Po pierwsze nie wymagamy audytów
energetycznych, wnioski nasi pracownicy wypełniają za darmo, a dotacje lub
pożyczkę otrzyma każdy, kto spełni warunki programu. Nie płaćcie państwo za
coś, co otrzymacie za darmo. Nie dajcie
się wprowadzać w błąd. Zanim coś komuś zlecicie zapytajcie u źródła. Nam
także zależy, aby jak największa liczba
osób skorzystała z programu. Fundusze
prowadzą swoistą rywalizacje, kto będzie
najlepszy.
- To, który jest obecnie jest katowicki Fundusz?
- Trzeci pod względem podpisanych
umów i złożonych wniosków. Obecnie mamy 7100 złożonych wniosków
i 2 tys. podpisanych umów na dotacje
i pożyczki.
- A skąd jest najwięcej wniosków?
- Z aglomeracji rybnicko-wodzisławskiej i Raciborza. Ale może jest to spowodowane zamierzeniami władz Rybnika, które chcą wprowadzić równie restrykcyjne przepisy dotyczące niskiej
emisji, jak Kraków.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

Laureaci nagrodzeni,
czas na budowlańców!

W

Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie piątego konkursu „Zielona Pracownia”
organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Współorganizatorami wydarzenia
byli Jakub Chełstowski - marszałek
Województwa Śląskiego oraz Muzeum Śląskie.

Na utworzenie
zielonych pracowni
w tej edycji konkursu
Fundusz przeznaczy
ponad 3 mln zł.
- Podstawą skutecznego nauczania
młodzieży jest stworzenie dobrego i ciekawego programu dydaktycznego. Konieczna jest również atrakcyjna metoda
dotarcia z tą wiedzą do współczesnego,

młodego człowieka. Na obydwie te potrzeby odpowiada konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dzięki niemu
w wielu szkołach w naszym regionie
przybędzie nowoczesnych sal lekcyjnych, które umożliwią naukę na najwyższym poziomie” - powiedział marszałek Chełstowski.
W tym roku zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wpłynęło
łącznie 161 wniosków. Spośród wszystkich nadesłanych prac wyłoniono aż
87 laureatów! Niestety wśród nagrodzonych nie ma żadnej szkoły z Jastrzębia-Zdroju,, ale cieszyć się mogą
ze wsparcia, m.in. Zespół Szkolno
Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 oraz Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 2 im. J. Korczaka GEOLAB
z Rybnika czy Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Arki Bożka Rydułtowy.
Uroczystość uświetnił koncert Wiktorii Trefon - niezwykle utalentowanej
uczennicy II LO w Będzinie oraz Szkolnej Orkiestry Dętej ALLEGRETTO -

TOMASZ BEDNAREK,
prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
- W ciągu 5 lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach na modernizację placówek
przeznaczył ponad 8,5 mln złotych.
Dzięki temu powstało 250 ekopracowni, w których może się uczyć
blisko 50 tys. uczniów. Nowoczesne
pracownie znajdują się w 111 gminach województwa śląskiego.

pod batutą Krzysztofa Zająca - ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku - jednego
z laureatów naszego konkursu.
Nadesłane wnioski oceniano biorąc
pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań),
różnorodność pomocy dydaktycznych,
wyposażenia i sprzętu oraz zasadność
ich zakupu.

Chronią, pomagają i ratują życie
u Łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zakup sprzętu
dla strażaków w 2019 roku przeznaczono 10 mln zł.

W

ubiegłym wydaniu „Naszego Jastrzębia” informowaliśmy o promesach otrzymanych przez strażaków ochotników na zakup nowych wozów bojowych. Ale to nie
koniec możliwości poprawy jakości wyposażenia druhów w nowy sprzęt i aparaturę do ratowania życia oraz dobytku
mieszkańców.
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już zaprasza strażaków do składania wniosków o zakup sprzętu oraz wozów
w ramach dwóch konkursów.
Pierwszy to „Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych na
rok 2019”. Beneficjentami tychże środków
mogą być podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdu-

jące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz
Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie

współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska i zostały poinformowane o możliwości składania wniosków
przez WFOŚiGW w Katowicach.

Tutaj dotacja może sięgnąć 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach
w terminie do 28 czerwca 2019 r.
Natomiast drugi nabór wniosków dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach
priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych. Środki przeznaczone na ten cel to 1,5 mln zł. O wsparcie mogą się ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne lub gminy, na terenie których działają
jednostki OSP. Tu również dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 31 lipca 2019 r.
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gwarancją Twojego sukcesu

Od

czterech lat placówka oświatowa
PRIMUS, realizuje ofertę edukacyjną dla słuchaczy, którzy chcą
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Z oferty
mogą skorzystać absolwenci gimnazjum, szkół
zawodowych, liceum ogólnokształcącego (tak-

mechanik i technik elektryk. W ramach technikum organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe, dzięki którym słuchacze podnoszą swoje
kwalifikacje, co pozwali im na osiągnięcie sukcesu zawodowego (M.11 Eksploatacja złóż podziemnych, M.39 Organizacja i prowadzenie eks-

PIOTR HEBDA, prezes placówki

- Mimo, iż jesteśmy szkołą prywatną, działamy na prawach szkoły publicznej.
Nasi słuchacze mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską
i PKP. Jesteśmy młodą placówka oświatową, ale dzięki profesjonalnej kadrze
nauczycielskiej oraz przyjaznej atmosferze, już możemy pochwalić się wysoką
zdawalnością zewnętrznych egzaminów maturalnych oraz zawodowych.
że bez matury) czy studenci, mający ukończone
18 lat (nie ma ograniczeń wiekowych). Zajęcia
odbywają się, m.in. w Jastrzębiu-Zdroju w systemie weekendowym. Wysoko wykwalifikowana
kadra nauczycielska oraz dobrze wyposażone
sale wykładowe gwarantują sukces naszym słuchaczom. W szkole PRIMUS kształcimy w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik

ploatacji złóż podziemnych, M.20 Wykonywanie
i naprawa elementów maszyn urządzeń i narzędzi, M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów
produkcji maszyn i urządzeń). Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy i w ramach Szkoły Policealnej proponujemy takie kierunki jak: technik BHP, opiekun medyczny, technik
administracji, technik usług kosmetycznych.

n NIEPUBLICZNE DZIENNE TECHNIKUM
organizujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe
trwające 1 semestr:
 technik górnictwa podziemnego
 górnik eksploatacji podziemnej
 technik mechanik
 ślusarz
 technik elektryk
 elektryk
n SZKOŁA POLICEALNA
 opiekun medyczny
 technik BHP
 technik administracji
 technik usług kosmetycznych
n LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Zajęcia odbywają się w Jastrzębiu-Zdroju.
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