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Inspirujemy władze do działania!
Do napisania dzisiejszego tekstu przyczyniły się wydarzenia ostatnich dni, które miały
miejsce w naszym mieście. Konkretnie, mam
na myśli przyjazd do Jastrzębia-Zdroju Prezydenta Miasta Słupska – Roberta Biedronia
oraz głośna sprawa przyznania jednemu z jastrzębskich stowarzyszeń dotacji z budżetu
miasta na zadania z dziedziny kultury.
Oczywiście rozpocznę od reﬂeksji, która
nasunęła się zaraz po spotkaniu z Robertem
Biedroniem. Jak większość społeczeństwa
wie, jest to osoba niezwykle barwna, która potraﬁ ze swoistym luzem mówić o codziennych
sprawach Polaków. Tak też było podczas spotkania z mieszkańcami naszego miasta.
Mówiono wiele o codzienności samorządu i jego roli w życiu społecznym. Warto tutaj pamiętać o myśli Prezydenta Słupska, który niejednokrotnie podkreślał podczas spotkania,
że samorząd to ludzie. Czyli tak naprawdę każdy z nas - pracujący, uczący się, czy odpoczywający na zasłużonej emeryturze. Robert Biedroń zwrócił również uwagę na bardzo ważą
rolę organizacji miejskich, bez względu na to
w jakiej dziedzinie lokalnie działają. Oczywiście byliśmy na to przygotowani, gdyż nasza
przedstawicielka – Ewelina Auguścik, wręczyła Robertowi Biedroniowi zaproszenie do
współpracy z Jastrzębskim Forum Kobiet,
działającym w strukturach Stowarzyszenia
Samorządne Jastrzębie. Nasz gość przyjął to

z wielkim zadowoleniem i zadeklarował chęć
współpracy na płaszczyźnie walki o prawa kobiet w 100 lecie przyznania praw wyborczych,
nam kobietom. Spotkanie z mieszkańcami można ocenić jako udane, a Łukaszowi Kohutowi
należy pogratulować pomysłu, gdyż to właśnie
On był inicjatorem spotkania. Sprytnie „przykleiła” się do tej inicjatywy Pani Prezydent
naszego miasta, co już powoli staje się rutyną.
Łatwo jednak jest sprawdzić, kto zorganizował te wydarzenie. Wystarczy spojrzeć na
proﬁl FB Łukasza Kohuta z Rybnika, który
w ramach popularyzowania gwary śląskiej,
zorganizował event ” Biedroń na Śląsku”.
Nie jestem jednak zaskoczona, gdyż przywykłam już do sytuacji, w której władze naszego miasta chętnie „przyklejają” się do ciekawych inicjatyw. Wystarczy przypomnieć tutaj
kilka faktów. Jakieś dwa lata temu Ewelina Auguścik zainicjowała akcję „Chcemy przewijaki,
tam gdzie są dzieciaki”. Akcja polega na otwieraniu kolejnych miejsc przyjaznych dla rodziców gdzie swobodnie można nakarmić, przewinąć, czy też uśpić dziecko. Ciężko było jednak przekonać władze naszego miasta do
„wejścia” w to przedsięwzięcie. Dopiero w momencie gdy zaplecze PR Pani Prezydent zobaczyło, że można na tym „wizerunkowo zyskać”,
miasto włączyło się akcji …ale o inicjatorce zapomniało. Ewelina jednak nie dała za wygraną
i publicznie przypomniała pani Hetman, kto

jest pomysłodawcą przewijaków. I w ten sposób na nic zdały się próby zawłaszczenia pomysłu przez władze miasta. Mieszkańcy wiedzą, kto jest „matką chrzestną” przewijaków
i nie jest to Pani Anna. Kolejnym przykładem
„przyklejania” się do nieswoich idei jest zapowiedź powołania Rady Kobiet w naszym mieście. Czy nie jest to czasem alternatywa dla Jastrzębskiego Forum Kobiet?
Zresztą działania na rzecz kobiet miały
być, jak wspomniała na konferencji prasowej
Prezydent Hetman, elementem jednej z imprez miejskich, jaka miała otrzymać chyba największe doﬁnansowanie z budżetu miasta.
Oczywiście samą idę pochwalam i podpisuję
się pod nią obiema rękami. Jednak sposób
pozyskania środków, określam jako mało etyczny. Uważam, że najzwyczajniej, nie wypada
aby Prezydent Hetman na podstawie swojego
zarządzenia przyznawała dotację stowarzyszeniu w którym jest…. prezesem, czy przewodniczącą.
Myślę, że w tym miejscu warto powtórzyć
słowa Roberta Biedronia: „Nie sztuką jest
wziąć kasę miejską i działać, sztuką jest przedstawić inicjatywę, zaangażować własne środki
i działać. A jeżeli, nie ma się własnych środków,
to należy przekonać darczyńców do tego, by
dali kasę. Jak to zrobić? Pokazać swoją pracą,
że warto”. Tak też robi Samorządne Jastrzębie.

Janina Szymańska
Stowarzyszenie Samorządne Jastrzębie

Nie mamy środków publicznych a organizujemy w mieście kilkanaście imprez w miesiącu,
gromadząc setki mieszkańców. I będzie tego
więcej, gdyż nasi partnerzy dostrzegają dobrze wykonaną robotę na rzecz mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju. jest każdy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
Janka Szymańska
Stowarzyszenie
Samorządne Jastrzębie
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JSW przywraca świadczenia

NFZ w Jastrzębiu?

Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas urlopu, wypłata
pomocy szkolnych, premia BHP, wreszcie – bilety z Karty Górnika.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
poinformował, iż zakończeniu uległ 3-letni
okres zawieszenia autonomicznych przepisów
prawa pracy stosowanych w Spółce. W związku

Na zaproszenie dyrektora Śląskiego OW NFZ
Jerzego Szafranowicza poseł Grzegorz Matusiak
uczestniczył w spotkaniu, którego głównym tematem było utworzenie w Jastrzębiu-Zdroju Zamiejscowego Ośrodka Narodowego Funduszu
Zdrowia.
W rozmowach uczestniczył także naczelnik
Wydziału NFZ Marek Augustyn i pracownicy Funduszu. Była to kontynuacja rozmów, jakie zostały
zapoczątkowane w Jastrzębiu-Zdroju, w których
uczestniczyli przewodniczący Rady Miasta Łukasz Kasza (inicjator), poseł Grzegorz Matusiak
i naczelnik Wydziału NFZ Marek Augustyn.

z powyższym z dniem 01.03.2018 r. przywróceniu ulegają elementy wynagrodzenia „wypunktowane” na początku tej informacji.
Zarząd przypomina także, iż na wniosek Reprezentatywnych Organizacji Związkowych
skrócono okres trwania zawieszenia dla następujących świadczeń: nagrody z okazji Dnia Górnika, 14-tej pensji i deputatu węglowego.

Oni też dostali 14-tkę
14 lutego to nie tylko Dzień Zakochanych, ale
także ważna data dla byłych pracowników JSW
Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. A to wszystko
dzięki porozumieniu podpisanemu pod koniec
ubiegłego roku.
„W dniu 27.12.2017 r. Reprezentatywne
Organizacje Związkowe, w tym ZZ Kadra, zawarły porozumienie w sprawie wypłaty nagrody
rocznej, tzw. 14-tej pensji za rok 2017. Wszyscy
pracownicy JSW S.A. zatrudnieni w 2017 r. bez
okresu przerwy, bezpośrednio po zakończeniu
stosunku pracy w JSW SiG (tj. pracownicy, którzy
rozwiązali stosunek pracy z JSW SiG w celu nawiązania stosunku pracy z JSW S.A.) są uprawnieni do nagrody rocznej, tzw. 14-tej pensji za
rok 2017, proporcjonalnie do okresu przepracowanego w JSW S.A.” – informuje Związek Zawodowy Kadra.

Przypomnijmy, że Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Reprezentatywne Organizacje
Związkowe działające w JSW zawarły 5 grudnia
2017 roku porozumienie w sprawie odstąpienia od niektórych zapisów Porozumienia z dnia
16 września 2015 roku wstrzymujących wypłatę
części świadczeń i przywrócenia ich wypłaty na
zasadach stosowanych przed jego zawarciem.
Ten zapis dotyczył m.in.„14-tej pensji”.
„Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników,
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał
porozumienie ze stroną społeczną. Koszt wypłaty przywróconych świadczeń szacowany jest
w 2018 roku na około 350 mln złotych, a w 2019
na około 200 mln złotych” – informowała Spółka
pod koniec 2017 r.

Problem wdów i sierot?
„Na dzień 5 lutego mamy wypłacone 1 977
mld zł, a więc prawie 200 tysięcy wniosków jest
rozpatrzonych. Mamy 11 tysięcy wniosków, a dokładnie 11 183 wniosków rozpatrzonych negatywnie. Było to związane z tym, że albo wnioski nie
spełniały wymogów, albo nie spełniały ich osoby
składające” – mówił w środę, 7 lutego, w Sejmie
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Wiceszef resortu odniósł się także do kwestii
wypłaty deputatów dla wdów i sierot, zauważając szczególne przejawy zainteresowania tą

sprawą ze strony niektórych polityków opozycji.
„Muszę powiedzieć, że my jako rząd przywracamy w formie świadczenia rekompensacyjnego
coś, co zostało odebrane w czasie poprzednich
rządów PO-PSL” – podkreślił.
Wskazał także na fakt, że status prawny wdów
i sierot po pracownikach polskich kopalni jest
wyjątkowo skomplikowany. „Mieliśmy różne
układy zbiorowe pracy, w różnych okresach,
w różnych spółkach były różne zapisy” – argumentował.

Prezydent nadużyła stanowiska?
Ostatnio pojawiły się w sieci krytyczne komentarze zarzucające Prezydent Miasta Annie
Hetman nadużycie stanowiska, miałaby ona
przyznać ugrupowaniu, którego jest prezesem,
dotację z budżetu miasta w łącznej wysokości
ponad 82 tys. złotych.
Dotacja ta została przyznana Stowarzyszeniu
„Dla Jastrzębia” (posiada 3 radnych w Radzie
Miasta) przez powołaną przez prezydent komisję na wspieranie zadań z dziedziny kultury.
Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta
Katarzyna Wołczańska, komisja została powoływana zgodnie ze stosowną ustawą i regulaminem, i w jej skład muszą wchodzić pracownicy merytoryczni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ta składała się z 8 osób
– w tym z 6 pracowników Urzędu Miasta, podległych prezydent Hetman.
Stowarzyszenie wnioskowało o dotację na
2 zadania:
- „Czas na coolturę. Piękni, bo różnorodni – oblicza Jastrzębia-Zdroju. Podkreślenie obchodów
55-lecia nadania praw miejskich" w wysokości
86 450 zł. Komisja przyznała 64 085 zł;
- „Wakacyjne podwórko z kulturą" w wysokości
20 000 zł. Przyznano 18 000 zł.
Na pytanie, czy nie zachodzi tutaj konflikt interesów – prezydent przyznaje środki dla stowarzyszenia, którym sama kieruje – rzecznik prasowy Urzędu odpowiedziała, że „oferty opiniowała komisja bez udziału prezydenta miasta, natomiast zarządzenie w sprawie zatwierdzenia
rozstrzygnięć komisji konkursowej podpisał zastępca prezydenta miasta. Wniosek również nie
był składany przez prezydenta, a przez członków stowarzyszenia”. W konkursie oprócz wyżej wymienionych wniosków przyznano dota-

cje również dla innych stowarzyszeń, z czego
w pełnej wysokości dla 6 wniosków, o zmniejszonej wysokości dla 4 wniosków (ze względu na brak kwalifikacji na część wydatków),
a z powodu braków formalnych odrzucono 2
wnioski.
Rzecznik Wołczańska zapytana, czy również
inne ugrupowania, których przedstawiciele zasiadają w Radzie Miasta, otrzymywały miejskie
dotacje, odpowiedziała, że „w tym postępowaniu nie, natomiast w innych tak i takie dotacje
są im przyznawane”.
Życie szybko dopisało ciąg dalszy do tej historii. „Z ogromną przykrością przyjmujemy
fakt, że inicjatywa mająca na celu realizację działań statutowych naszego stowarzyszenia została upolityczniona” – czytamy w niedawnym
oświadczeniu Stowarzyszenia „Dla Jastrzębia”.
„W związku z tak dużą falą hejtu rezygnujemy
z realizacji projektu, mając nadzieję, że te pieniądze trafią do organizacji, którym dobro miasta i jego mieszkańców jest równie bliskie sercu
jak nam” – pada na koniec.
W związku z przyznaniem dotacji Stowarzyszeniu „Dla Jastrzębia" Klub Radnych Prawa
i Sprawiedliwości wystosował specjalne oświadczenie, w którym między innymi pisze: „Przyznanie przez Prezydent Annę Hetman 82 tysięcy
złotych, czyli około 1/3 wysokości miejskiej dotacji na realizację kulturalnych zadań dla politycznego Stowarzyszenia „Dla Jastrzębia”, założonego w większości przez osoby będące
członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej, uważamy za świadome działanie naruszające przepisy i zasady prawa, a także wszelkie
normy etyki”.
Więcej na www.jasnet.pl
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Dyrektor Jerzy Szafranowicz poinformował
posła o toczących się pracach związanych z utworzeniem Ośrodka NFZ w naszym mieście. Rozmawiano także o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Na wniosek przewodniczącego Rady Miasta
Łukasza Kaszy w najbliższym czasie odbędą się
dyżury pracowników NFZ w celu przyjmowania
wniosków i wydawania EKUZ, czyli Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
O terminie i miejscu dyżurów pracowników
NFZ powiadomimy w kolejnym komunikacie.
Biuro Poselskie posła G. Matusiaka

Remontowe sprawy na Przyjaźni
Budżet miasta ma za zadanie zabezpieczyć
wykonanie zadań na rzecz mieszkańców. Każdy
z nas chciałby na swoim osiedlu mieć wyremontowane chodniki, parkingi, estetyczne elewacje
budynków. Niestety, ilość pieniędzy w kasie
miejskiej, podobnie jak w naszych portfelach,
jest ograniczona.
W minionym roku na osiedlu Przyjaźń nową
nawierzchnię położono na ul. Piastów i Brzechwy. Wykonano chodnik wzdłuż ul. Morcinka.
Powstała świetlica osiedlowa dla dzieci i młodzieży. Pod nowym adresem jest Biblioteka
Miejska filia nr 14. Zagospodarowano pustostan, a biblioteka po 32 latach ma siedzibę przestronną i bardzo nowoczesną. Inwestycją, która
ucieszyła uczniów lubiących piłkę nożną, jest
boisko. Jar stał się strefą sportu i rekreacji.
Jakie remonty zaplanowano na 2018 rok? Nie
jest ich dużo, ale za to niezwykle ważne i bardzo
oczekiwane przez mieszkańców. Wreszcie nastąpi remont najkrótszej ulicy na osiedlu Przy-

jaźń, tj. ul. Dunikowskiego. Aktualnie trwa jej
projektowanie. Jeśli nie wystąpią jakieś przykre
niespodzianki podczas przetargu, to prace rozpoczną się w tym roku. Koszt zadania wynosi
1 milion 300 tys. zł. Następne ważne przedsięwzięcie to budowa chodnika i oświetlenia przy
ul. Połomskiej.
„Na osiedlu jest jeszcze kilka zniszczonych
chodników. Dotyczy to w szczególności tego
przy ul.Morcinka 1,3,5,7 należącego do SM JasMos. W tej sprawie wystąpię do prezesa spółdzielni. Jest nadzieja, że chodnik przy sklepie Stokrotka zostanie naprawiony przez jego właściciela, czyli JSS Społem” - mówi radna Alina Chojecka.
„Czy znajdą się w budżecie miasta środki, aby
wykonać miejsca postojowe? Z tym pytaniem
zwróciłam się do wiceprezydenta Romana Foksowicza. Uzyskałam zapewnienie, że jest to
bardzo możliwe. Należy najpierw wskazać teren
należący do miasta. Czekamy zatem na wiosnę
i rozpoczęcie prac” – pada na koniec.
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Pomagamy, jak możemy
Opinie o Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju są różne. Oczywiście, częściej głoszone są te negatywne, ale czy to
rzeczywisty obraz szpitala, czy tylko taka cecha ludzka, że częściej narzekamy niż chwalimy? Bo przecież przez tę placówkę przewija się grubo
ponad 20 tys. pacjentów rocznie, którym w większości potrafi pomóc, ratuje życie i zdrowie. I o tym się mniej mówi. Ostatnio szpital znacznie
przesunął się do przodu w rankingu krajowym, z miejsca 83 na 65, a jego dyrektor Grażyna Kuczera uzyskała wyróżnienie „Menedżer Roku
2017 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”. I ona sama mówi o obecnej sytuacji i pracy jej placówki. A łatwo nie jest.
Czy trudno jest kierować
taką instytucja jak szpital?
Tak, trudno, ponieważ zarządzanie w ochronie zdrowia obejmuje wiele problemów. Ale jest
to też inspirująca i satysfakcjonująca w efekcie
praca. Główna część tego zarządzania to praca
z ludźmi i dla ludzi. Są tutaj ludzie wspaniali,
z którymi to radość współpracować, są też mniej
angażujący się, czasem nawet roszczeniowi,
z którym również trzeba znaleźć wspólny język.
Jednak główną troską, motorem moich działań
są chorzy, którzy oczekują pomocy szpitala. I to
w najważniejszej dziedzinie, jaką jest zdrowie.
Jednym jesteśmy w stanie pomóc szybciej i skuteczniej, są też przypadki trudne, nawet takie,
kiedy robiąc wszystko, co możemy, nie jesteśmy
w stanie pomóc. I takim sytuacjom też musimy
stawić czoła. To wszystko składa się na specy kę
i złożoność takiej instytucji jak szpital.
Tu czynnikiem decydującym są ludzie,
pracownicy tego szpitala.
Tak, to prawda. I tu sytuacja robi się coraz trudniejsza. Jak i w innych placówkach tego rodzaju, mamy za mało personelu. Do niedawna mówiło się, że jest za mało pielęgniarek. Teraz coraz
bardziej odczuwamy brak lekarzy specjalistów.
Jest ich za mało. I jestem wdzięczna tym, którzy
wybierają pracę w naszym szpitalu, bo swoją
pracą muszą pokryć te braki. Lekarze najczęściej
nie pracują tyle, ile wynosi norma kodeksowa,
czyli ok. 170 godzin, pracują w szpitalu 200, 220,
a nawet 250 godzin miesięcznie. Ja rozumiem
lekarzy, że nie chcą, a właściwie nie mogą już
więcej obciążać się pracą w szpitalu. Każdy pacjent oczekuje, i słusznie, właściwiej opieki i na
wysokim poziomie, a do tego, w mojej ocenie,
potrzebny jest lekarz, który zachowuje równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Do tego dochodzą bardzo niskie poziomy
wyceny świadczeń medycznych przez NFZ i sytuacja robi się naprawdę trudna.
Czyli z jednej strony pacjenci oczekujący
szybkiej i skutecznej pomocy, a z drugiej
możliwości szpitala i różne postawy
pracowników?
To truizm, co teraz powiem – w życiu spotykamy ludzi o różnej osobowości i postawach
społecznych i mamy też do czynienia z różnymi
sytuacjami. To stwierdzenie w przypadku szpitla dotyczy pracowników, pacjentów, rodziny pacjentów, generalnie wszystkich użytkowników
szpitala. Ingerencja dyrektora nie zawsze załatwia sprawę, bo jedna czy dwie rozmowy z pracownikiem szpitala nie zmienią przez lata ugruntowanej postawy. A rynek pracy jest, jaki jest. Postawy pacjentów są też niejednokrotnie zbyt roszczeniowe i nie zawsze uzasadnione. Rozumiem ich obawy, emocje, strach i ból. Ale też nie
jesteśmy wszechmocni. Przykładem mogą być
składane skargi. Wiele z nich okazuje się bezzasadna i to jest stwierdzone nie tylko według wewnętrznych ustaleń, ale i przez sąd czy inne instytucje zewnętrze. Ale też rozumiem tych pacjentów, którym nie zawsze jesteśmy w stanie
pomóc, tak jakby tego oczekiwali. Wtedy pojawiają się frustracje i emocje. Także po stronie
szpitala i jego personelu. Najważniejsze w mojej
ocenie to szczerze rozmawiać o występujących
brakach, mankamentach, problemach w relacji

pacjent-lekarz, pielęgniarka i dążyć do ich wyeliminowania, czy to w sferze organizacyjnej, czy
też w obszarze bezpośredniej opieki nad pacjentem i jego rodziną. Jednak najczęściej mówi
się o skargach pacjentów, mniej mówi się o tych,
którym byliśmy w stanie skutecznie pomóc,
a tych jest przecież znacznie więcej.

niem ich zdrowia i życia. Odpowiedź zazwyczaj
brzmiała jednakowo – NFZ informuje, że zapłata
za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowie, a teraz ponad wartość
ryczałtu, uwarunkowana jest możliwościami nansowymi Oddziału NFZ. Ani NFZ, ani pacjent
nie martwi się o możliwości nansowe szpitala.
A to przecież NFZ zobowiązał się wobec obywateli zabezpieczyć opiekę medyczną na odpowiednim poziomie, pobierając składki w postaci
obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ilu pacjentom byliście w stanie pomóc?
Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na
to pytanie, bo przecież choroby potra ą być
przewlekłe i wymagają wielu hospitalizacji, ale
na przykład tylko w roku 2017 odnotowaliśmy
26 000 hospitalizacji. Z tego o cjalnych skarg
było 27. To chyba duża różnica. Mamy też u nas
system anonimowych ankiet badania satysfakcji
pacjenta, ale niestety pacjenci bardzo rzadko
z nich korzystają. A szkoda, bo to pozwoliłoby
nam na pełniejszy obraz naszych działań i ewentualnych mankamentów z punktu widzenia pacjenta. Z tych nielicznych ankiet, które wpływają,
wynika jednak, że skarg na samą opiekę medyczną jest bardzo niewiele. Więcej jest uwag na
przykład na wyżywienie w szpitalu. I próbujemy
to poprawiać. Zwiększamy o ile możemy stawki
żywieniowe, poprawiamy transport posiłków,
by docierały na oddziały ciepłe. Ale nie jesteśmy
hotelem, nie możemy dowolnie przeznaczać
funduszy szpitala tylko na wyżywienie. Przede
wszystkim koncentrujemy się na leczeniu. Są też
uwagi co do węzłów sanitarnych, ale te właśnie
w chwili obecnej są przebudowywane. Wszystkiego nie da się jednak zrobić jednocześnie
i od razu.
Oprócz pomocy ściśle medycznej ważny
jest także stosunek pracowników szpitala
do pacjentów, ich współczucie, zrozumienie
i życzliwość. A z tym bywa różnie.
To prawda. I nie znajduję usprawiedliwienia
dla arogancji i obojętności wobec pacjentów.
Musimy rozumieć, że mamy do czynienia z cierpiącymi ludźmi, którzy oczekują pomocy, a często otuchy czy nadziei. Jak już wcześniej mówiłam, prezentujemy różne postawy i każdy
z nas ma czasami trudne chwile. Tak jak są różni
ludzie. Każdy może być zmęczony, przytłoczony
nawałem obowiązków czy po prostu ulec emocjom. Jesteśmy też tylko ludźmi. Poruszamy te
tematy na naszych wewnętrznych spotkaniach.
Problem relacji pacjent-lekarz, pielęgniarka dostrzegają izby lekarskie i pielęgniarskie. Organizują specjalne kursy uczące stosunku do pacjentów, ale także obrony przed agresją pacjentów i ich rodzin. Trzeba tu jednak powiedzieć, że
oprócz skarg zdarzają się i podziękowania. I tych
jest więcej niż skarg, a nie wszystkie nawet docierają do dyrekcji. Wiele słów uznania pacjentów czy też ich najbliższych kierowanych jest
bezpośrednio do oddziału lub poszczególnych
pracowników. Chciałabym bardzo wynagradzać
takie szczególne postawy, jednak ze względu na
trudności nansowe szpitala jest to niestety
ograniczone.
Tak źle z nansami szpitala?
Nie jest dobrze – to brzmi jak zgrana płyta.
Tendencja jest taka, że dokłada się obowiązków
szpitalom, a nie idą za tym środki nansowe. Gorzej – idzie ich nawet mniej. Od tego roku mamy
nowy sposób organizacji i nansowania szpitali

Głośno jest ostatnio o brakach
kadrowych w wielu szpitalach.
Wy też macie takie trudności?
Oczywiście. Też borykamy się z trudnościami
kadrowymi. Od dawna na przykład poszukujemy lekarza specjalisty do oddziału intensywnej
opieki medycznej dla dzieci. Mamy też trudności
kadrowe na oddziałach wewnętrznych i pediatrii. Tylko na te oddziały moglibyśmy przyjąć
około 10 lekarzy.
Takich trudności nie można pokryć,
przynajmniej częściowo, lepszą organizacją
pracy? Na przykład, żeby lekarzom w danym
momencie mocno obciążonym, pomagali
koledzy z innych oddziałów, którzy nie są
akurat zbyt zajęci?
oparty na tzw. systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Finansowanie działalności oparte jest na ryczałcie, gdzie niezależnie
od ilości pacjentów, udzielonych świadczeń,
otrzymamy takie same środki nansowej. Przykład: intensywna opieka medyczna, gdzie realizujemy świadczenia medyczne ratujące życie.
W tych oddziałach nie ma planowanego leczenia. Udzielanie świadczenia zdrowotnego w razie zagrożenia życia lub zdrowia jest obowiązkiem szpitala, bez gwarancji uzyskania pełnej
zapłaty ze strony NFZ. Niepełne nansowanie
świadczeń medycznych, które są przecież odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, powoduje, że ulega pogorszeniu nasza sytuacja ekonomiczna. Tylko niektóre oddziały się bilansują,
jeśli chodzi o rachunek przychodów i kosztów.
W naszym szpitalu na 20 oddziałów takich jest
tylko 5.
Jednak niezależne od nansowania
szpital posiada swoje możliwości:
bazę lokalową, sprzęt, personel.
Czy są one w pełni wykorzystane?
Czy tylko, jak wam za to zapłacą?
W żadnym wypadku. Przyjmujemy pacjentów w zależności od potrzeb i możliwości, niezależnie od tego, czy NFZ zapłaci za te świadczenia
medyczne. Na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolicznych gmin jesteśmy jedynym szpitalem i ograniczanie świadczeń do poziomu przyznanego
kontraktu czy też wysokości ryczałtu było i jest
niemożliwe. Poza tym nawet, jak jakieś usługi
w danym momencie nie są wykonywane, to i tak
naszą rolą jest pełna gotowość do ich udzielania.
Zazwyczaj jest tak, że my wykonujemy tyle
usług, ile sytuacja wymaga, znacznie więcej niż
mamy zakontraktowane i powstają tzw. nadwykonania, kredytowane przez szpital. Wielokrotnie zwracaliśmy się do NFZ o zwiększenie nansowania działalności szpitala, bo wyznaczanie
pacjentom wielomiesięcznego okresu oczekiwania na zabieg jest bezpośrednim zagroże-

W szpitalu obowiązuje organizacja pracy
związana z planowaną diagnostyką i leczeniem,
jak również pracy związanej z zapewnieniem
ciągłości opieki medycznej i gotowością do
udzielania świadczeń medycznych w przypadkach nagłych. Każdy oddział, komórka medyczna ma określoną liczbę personelu medycznego do realizacji świadczeń medycznych. Lekarze,
pielęgniarki, technicy medyczni, nawet jeśli nie
wykonują określonych czynność na swoich stanowiskach, muszą być w gotowości do działania,
kiedy taka potrzeba się pojawi. Poza tym w medycynie występują tak wąskie specjalności, że
lekarze nie wyrażają zgody na pracę poza swoją
specjalnością. To jest ich prawo i wola.
Lekarze narzekają na brak personelu
pomocniczego, techników, sekretarek.
Powoduje to, że muszą zajmować się
wieloma dodatkowymi czynnościami
zamiast pacjentem.
Ustawowo obowiązkiem lekarza jest sporządzanie dokumentacji medycznej i musi robić to
sam. Zbyt łatwo tu o pomyłki. Oczywiście, że
personel pomocniczy znacznie usprawniłby
pracę, ale do tego są też potrzebne środki nansowe, których nie mamy. Przy wycenie wartości
procedur medycznych praca np. sekretarek
w ogóle nie jest brana pod uwagę. Szczególnie
dotyczy to poradni, które są bardzo nisko wycenione. Więc skąd mamy brać pieniądze na ich
zatrudnienie?
Więc wniosek jest jeden – przy całej
skomplikowanej specy ce takiej instytucji
jak szpital, przy jego problemach, a w końcu
jego misji ratowania zdrowia i życia
– wszystko sprowadza się do pieniędzy?
To pewne uproszczenie i skrót logiczny, ale…
niestety, głównie tak.
JN
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Na manowcach bezdomności
Czy w Jastrzębiu-Zdroju istnieje problem bezdomności? A jeśli tak, to w jakich rozmiarach i kim tak naprawdę są
osoby bezdomne? Inną kwestią pozostaje, czy jest to po prostu styl życia i świadomy wybór takich osób, czy też może
trzeba mówić w tym przypadku o "życiowych rozbitkach"? W końcu, czy jako lokalna społeczność akceptujemy
takie wybory, czy też najzwyczajniej w świecie oszukujemy się, udając, że nie dostrzegamy problemu?
Każdy, kto chciałby odpowiedzieć na pytania, kim są osoby bezdomne i którędy wiedzie droga do bezdomności stanie przed nie lada wyzwaniem. Zdaniem specjalistów nie można wrzucać wszystkich bezdomnych do jednego worka. Z drugiej strony, pojawiają się tu
pewne prawidłowości. „Przeciętny bezdomny
to osoba po przejściach osobistych. Zazwyczaj
w grę wchodzi utrata pracy, mieszkania, także
rozpad małżeństwa. Niestety, w wielu przypadkach są to osoby uzależnione do alkoholu”
– słyszymy w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju.
Jednocześnie uznaje się za krzywdzące
uogólnienie, że jest to świadomy wybór takich
osób, dla których bezdomność stanowi po prostu styl życia. Na dowód przytaczamy historię
pewnego górnika, który skorzystał z prawa do
odprawy na swojej kopalni i rozpoczął działalność gospodarczą. Szybko jednak okazało się,
że nie jest w stanie sprostać panującej na rynku
konkurencji. To pociągnęło za sobą całą lawinę
niepowodzeń, w konsekwencji doprowadziło
do tego, że stał się osobą bezdomną.
Osobną grupę wśród bezdomnych stanowią osoby opuszczające zakłady karne i samotne kobiety z dziećmi. W pierwszym przypadku
trzeba mówić głównie o trudnościach z przystosowaniem się takich ludzi do życia w społeczeństwie. W drugim zaś wszystko rozbija się
o kłopoty lokalowe i to, że nie ma gdzie takich
kobiet umieścić.
Są też oczywiście i tacy bezdomni, którzy
dysponując stałym dochodem, na przykład
w postaci zasiłku, wybierają życie bez zobowiązań i nocleg pod gołym niebem. Oni także
omijają szerokim łukiem wszelkiego rodzaju
schroniska, może z wyjątkiem okresu zimowego. Ale wtedy frekwencja w noclegowniach
jest tradycyjnie bardzo wysoka.
I jeszcze kwestia mobilności bezdomnych.
Okazuje się, że w przeważającej części są oni
„lokalnymi patriotami". Nie prowadzą raczej
koczowniczego trybu życia i nie przemierzają
Polski wszerz i wzdłuż. Warto tu dodać, że miasto zobowiązane jest do opieki nad każdym
bezdomnym zameldowanym w JastrzębiuZdroju bez względu na jego aktualne miejsce
pobytu.
„Dochodziła godzina 9-ta. Komary cięły
niemiłosiernie. Można było odnieść wrażenie,

że w znajdującym się w pobliżu ulicy Moszczenickiej „namiocie" jeszcze 10 minut temu ktoś
był. Wszędzie porozrzucane opakowania po
żywności, brudna, pamiętająca chyba poprzednią epokę kołdra, nawet wałek do kręcenia
włosów. W sumie przypomina to bardziej mongolską jurtę niż koczowisko bezdomnych” –
relacjonował nasz reporter.
Jak czytamy w informacji Ośrodka Pomocy
Społecznej, miejsca, w których możemy natknąć się na osoby bezdomne na terenie naszego miasta, to głównie altany działkowe, kanały
ciepłownicze, tereny leśne, klatki schodowe,
piwnice w blokach mieszkalnych i opuszczone
budynki gospodarcze. Próba zwery kowania
tych informacji napotyka jednak na trudności.
Nierzadko „wizje lokalne" we wskazanych
przez jastrzębską Straż Miejską miejscach kończą się połowicznym sukcesem.
„W okresie jesienno-zimowym OPS we
współpracy ze Strażą Miejską dokonuje objazdu tych miejsc. Pracownik socjalny informuje
wówczas osoby bezdomne o możliwości uzyskania skierowania do schroniska dla osób
bezdomnych oraz informuje klientów o innych
formach pomocy” – czytamy dalej. Owi klienci,
bo tak mówi się o podopiecznych opieki społecznej, poza schronieniem mogą liczyć także na
świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego i okresowego, ciepły posiłek, a także pracę socjalną, której celem jest „kształtowanie
pozytywnych postaw wśród bezdomnych".
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Zatem, czy bezdomność to tylko, jak chcieliby niektórzy, styl życia, czy też może, o czym
przekonują inni, dowód na to, że w dzisiejszych
realiach niemal każdy narażony jest na ryzyko
stania się bezdomnym? Czy rzeczywiście granica, jaka dzieli nas od osób bez dachu nad głową, jest stała i nie do zakwestionowania? Być
może słowa „jutro ty możesz być następny", to
tylko bicie piany i sianie niepotrzebnej paniki?
Nie ma jasnych odpowiedzi na te pytania. W zasadzie, ilu bezdomnych, tyle odpowiedzi, tyle
historii o zmarnowanym życiu, tyle ścieżek
wiodących na manowce.
Jednak życie nie znosi próżni. Kolejne
„obozowiska” bezdomnych powstają jak grzyby po deszczu. Tej jesieni i zimy przybyło kilka
kolejnych. Jest jeszcze druga strona tego medalu. Coraz więcej mężczyzn przyjeżdża do
Jastrzębia-Zdroju, myśląc, że czeka ich tu świetlna przyszłość. Ale wyimaginowane Eldorado
szybko pokazuje swoje prawdziwe oblicze.
Pojawia się desperacja, którą próbują utopić
w najtańszym alkoholu. Stąd jest tylko krok do
bezdomności. Jakie płyną z tego wszystkiego
wnioski?
„Nie tylko zwierzęta zasługują na nasze
współczucie. W każdym razie pomyślmy o tym
zanim znowu zaczniemy ferować wyroki. Zanim miasto pokryje lodowy pancerz. Zanim
będzie za późno...” – pisze na koniec internautka.
Damian Maj
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Studia (znowu)
w Jastrzębiu
Pojawiło się zielone światło dla osób chcących studiować w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś w magistracie prezydent Anna Hetman wraz z doktorem Andrzejem Zduniakiem, rektorem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, podpisali porozumienie o współpracy.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
dostrzega potencjał tkwiący w mieszkańcach
Jastrzębia-Zdroju. I to właśnie tutaj chcą otworzyć swoją filię. Początkowym zamysłem jest
utworzenie kierunków studiów podyplomowych. Docelowo jednak w planach jest otworzenie filii, gdzie zaocznie będzie można studiować
psychologię. A to dopiero początek planów, które będą realizowane na mocy podpisanego dzisiaj porozumienia.
„W naszym mieście coraz większym powodzeniem cieszą się klasy mundurowe i wiem, że
młodzi ludzie chcieliby kontynuować naukę
w tym kierunku również na dalszym etapie. Podpisane porozumienie o współpracy z Wyższą
Szkoła Bezpieczeństwa jest szansą na zrealizowanie tych planów, na otworzenie kierunków
związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. I do tego będziemy dążyć w przyszłości”
– wyjaśnia Anna Hetman.
Pierwsi studenci podyplomowi – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – będą mogli rozpocząć zajęcia już w kwietniu. Planujący związać swoją przyszłość z psychologią, wśród której
warto wymienić chociażby psychologię w biznesie i zarządzaniu, psychologię negocjacji biznesowych czy psychologię sytuacji kryzysowych, będą mogli rozpocząć kształcenie wraz
z rokiem akademickim 2018/2019.

"Będę pomagać
PKM”
„Jestem zdecydowana, również w przyszłości, dołożyć wszelkich starań, aby pomagać
spółce PKM w jej dalszym funkcjonowaniu” - deklaruje prezydent Anna Hetman.
Odpowiadając na niedawną interpelację,
zgłoszoną przez radnego Piotra Szeredę, który
zapytał o przyszłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, prezydent zauważa, iż miasto
może działać na rzecz PKM-u jedynie przez
swoich przedstawicieli w MZK. „W ostatnich
miesiącach dzięki ich zabiegom doszło do dokapitalizowania majątku PKM przez MZK. Istnieją dalsze szanse podwyższenia majątku spółki
przez MZK w tym roku. Miasto od kilku lat,
wspierając PKM, nie redukuje ilości realizowanych wozokilometrów” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
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Prezydent
na rowerze
W piątek, 16 lutego, nasze miasto gościło naprawdę wyjątkową osobę. Mowa o Robercie
Biedroniu, prezydencie Słupska, znanym w całej
Polsce samorządowcu, który przybył do Jastrzębia-Zdroju na zaproszenie prezydent Anny Hetman. Warto zauważyć, iż ilość osób, które chciały
spotkać „na żywo” słupskiego samorządowca,
przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów, co skutkowało tym, że w dużej sali tanecznej Miejskiego Ośrodka Kultury zabrakło miejsc
siedzących. Tym samym najbardziej zdesperowani musieli zadowolić się każdym wolnym
metrem kwadratowym miejskiej przestrzeni.
Oprócz jastrzębian, nie zabrakło gości z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego czy... Sosnowca.
Zaproszony gość poruszył między innymi
kwestię „mizernego” zainteresowania sprawami
publicznymi wśród naszych rodaków. Chwalił
także mieszkańców Słupska, którzy w rankingu
na najbardziej szczęśliwych „mieszczuchów”
zajęli zaszczytne drugie miejsce. Była mowa
o budżecie obywatelskim, lokalnej demokracji,
dość powiedzieć, że Słupsk określany jest mianem Kraju, a raczej Miasta Rad, z uwagi na liczne
gremia doradcze, nie zabrakło również wątku
pustek w miejskim skarbcu. Zainteresowanym
spieszymy z informacją, że samorządowiec
przesiadł się na rower w ramach walki z deficytem budżetowym! Co ciekawe, kalendarz pracy
prezydenta Słupska i jego współpracowników
jest dostępny w sieci, mało tego, z Internetu możemy dowiedzieć się, ile zarabia Robert Biedroń
i podlegli mu urzędnicy.
Na koniec gość wyraził zaniepokojenie planami rządzącej ekipy, która, jak przekonywał,
chce ograniczyć samorządność w naszym kraju.
Jednocześnie wzywał do czynnego oporu przed
tymi zapędami, adresując swój apel zarówno do
samorządowców, jak i zwykłych obywateli.

Sukcesy na ulicy

„Ponad 11 mln złotych na bezpieczeństwo.
25 kamer miejskiego monitoringu. Zwiększona
ilość patroli Policji i SM...”„...Blisko 4 mln złotych –
Inhalatorium. Przeszło 1 mln złotych – Rewitalizacja Parku Zdrojowego...” „...Ekopatrol – 2684
kontroli. Nasadzenia drzew i kwiatów – 375 tyś.
(pisownia oryginalna – przyp. aut.) roślin za sumę ponad 732 tys. złotych...”„...Bezpłatna komunikacja. Brak korków. Czysta woda do picia...”
„...8000 wydarzeń kulturalnych. Ponad 30 mln
złotych dotacji na kulturę...” „...Darmowe szczepienia. Festyn Zdrowia...”
To tylko skromny zapis tego, czym miasto postanowiło „pochwalić się” przed mieszkańcami.
Każdy, kto wybierze się w okolice Targowiska
Miejskiego, z pewnością nie przeoczy kolorowych banerów, wiszących przy ulicy Podhalańskiej. Zamysł autorów tego przedsięwzięcia
marketingowego był wyjątkowo ambitny.
A konkretnie, posługując się suchymi faktami,
pokazać, jak rozwija się Jastrzębie-Zdrój. Czy ta
sztuka udała się jastrzębskiemu magistratowi?
Najlepiej oceńcie sami, drodzy Czytelnicy... Mamy tylko nadzieję, że kierowcy przejeżdżający
nieopodal Targowiska Miejskiego, oślepieni blaskiem bijącym od urzędniczych sukcesów, nie
spowodują żadnego wypadku.
„Jest 10 różnych wzorów banerów, które będą zawieszane w trzech miejscach: ogrodzenie
Targowiska Miejskiego, ogrodzenie przy basenie „Laguna” i ogrodzenie przy Zespole Szkół
Specjalnych. Koszt to 3009,27 zł brutto” – informuje jastrzębski magistrat.

informacje publicystyka

www.JasNet.pl

Dobre praktyki w Spółdzielniach
Mieszkaniowych
Spółdzielnia, jako firma jest z założenia jednostką społeczną. Dlatego stanowi naturalną płaszczyznę dyskusji, sporów, a także
powstawania sytuacji konﬂiktowych. Sytuacja konﬂiktogenna nie musi stanowić jednak sama w sobie zarzewia otwartego konﬂiktu
wyrażającego się manifestowaniem postaw antagonistycznych. Różnice interesów, czy też odmienność poglądów i ocen nie powinny
konﬂiktować lokatorów. Tym bardziej nie powinna przybierać form agresywnych – mówi Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS” Piotr Szereda.
Zmiany w prawie spółdzielczym
na pewno zwiększyły ilość członków.
Czy zmieniło się stosowanie, nazwijmy to,
„dobrych praktyk”?
W naszej Spółdzielni, na dzień dzisiejszy,
zwiększyła się liczba członków o ponad 50%.
W naszym przypadku jest to bardzo znaczący
wzrost. Dlatego, nazwijmy to kolokwialnie,
„nowi” ale też „starzy” Członkowie Spółdzielni
powinni mieć świadomość, że spółdzielnia jest
specy czną formą zbiorowej aktywności społecznej i wspólnotowej przedsiębiorczości.
Jest równie dobrą formą działalności gospodarczej, jak każda inna, lecz wymaga od członków większej aktywności społecznej oraz
świadomości realizowanych zadań i celów.
Trzeba pamiętać, że „Spółdzielnia jest biznesem, ale jeśli jest tylko biznesem, jest złym interesem” - to słowa Charlsa Gide francuskiego
ekonomisty na temat spółdzielczości. Polska
pisarka Maria Dąbrowska natomiast mówiła:
„Odjąć spółdzielczości ideę byłoby tym samym, co odjąć miłości uduchowienie”. To tylko
dwie wypowiedzi dotyczące istoty spółdzielczego działania.
No tak, ale w tak ogromnym biznesie,
gdzie tysiące ludzi - lokatorów ma
możliwości decyzyjne, nie trudno
wpaść w kon ikt.
Spółdzielnia to prywatna rma, ale jako rma - spółdzielnia jest z założenia jednostką
społeczną. Dlatego stanowi naturalną płaszczyznę dyskusji, sporów, a także powstawania sytuacji kon iktowych. Sytuacja kon iktogenna
nie musi stanowić jednak sama w sobie zarzewia otwartego kon iktu wyrażającego się manifestowaniem postaw antagonistycznych.
Różnice interesów, czy też odmienność poglądów i ocen, nie powinny kon iktować lokatorów. Tym bardziej, nie powinny przybierać form
agresywnych. Spółdzielnia, w tym Zarząd wraz
z Radą Nadzorczą, powinni zapobiega powstawaniu i narastaniu sporów poprzez prowadzenie dialogu w ramach własnych organów statutowych oraz ze swoimi członkami. Analizy i oceny dokonywane przez organy spółdzielni powinny skupiać się na szukaniu przyczyn zaistniałego problemu i wypracowaniu sposobu,
który pozwoli ten problem rozwiązać. Rada
Nadzorcza ma obowiązek zajmować racjonalne
i obiektywne stanowisko w sprawach spornych
między członkami spółdzielni, a administracją.
Nasza Spółdzielnia posiada procedurę przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i skarg
Członków oraz osób korzystających z jej usług.
Nasza Spółdzielnia zawsze dąży do polubownego załatwiania pojawiających się sporów.
Super, ale jak to w życiu spółdzielczym
zrealizować, które jak życie pokazuje,
jest dynamiczne?
Przede wszystkim trzeba stosować tak
zwane dobre praktyki wypracowane przez
ruch spółdzielczy. Odniosę się tym razem jedynie do najważniejszego organu w Spółdzielni
Mieszkaniowej jakim jest Walne Zgromadzenie. Podstawową zasadą dobrej praktyki jest,
aby Walne Zgromadzenie zostało zwołane
z bezwzględnym przestrzeganiem zasad określonych w Statucie Spółdzielni. Przy wyborze
miejsca i czasu należy uwzględnić możliwości
i interesy osób uprawnionych do uczestnictwa
w obradach. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej,
Zarządu. Osoby te udzielają obradującym wyjaśnień i informacji. Prezydium każdej części

Walnego zobowiązane jest zapewnić jego
uczestnikom możliwość i swobodę wypowiedzi. Jeżeli w roku, w którym odbywa się zebranie prowadzone było w Spółdzielni badanie lustracyjne, na wniosek Rady Nadzorczej, Spółdzielnia może zaprosić lustratora, który może
udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania.
Walne Zgromadzenie, obok problematyki społeczno-gospodarczej, powinno mieć zapewnioną pełną informację o działalności organów samorządowych. Zaś Spółdzielnia powinna mieć opracowane i przyjęte szczegółowe
zasady przeprowadzenia obrad.
No tak, ale nie zawsze Zarząd, Rada
Nadzorcza przygotują taki porządek
obrad, jakby chcieli członkowie
spółdzielni. Dajmy parę przykładów:
rozliczenie kosztów eksploatacji
nieruchomości, rozliczenie inwestycji,
czy też odwołanie członka Zarządu
lub wprowadzenie zmian w statucie.
A w trakcie obrad nie można zmieniać
porządku obrad, co w takiej sytuacji?
Po pierwsze, na Walne Zgromadzenie musi
się przygotować: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz
pracownicy. Do tego też muszą się odpowiednio przygotować członkowie. Zarząd jest
zobowiązany ogłosić termin, miejsce obrad
i porządek Walnego Zgromadzenia na 21 dni
przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. W projekcie porządku obrad trzeba
umieścić punkt „sprawy wniesione przez Członków”. Do tego punktu każdy Członek Spółdzielni ma prawo wnieść swoje propozycje oraz
wnioski, ale złożone w formie pisemnej i w ustawowym terminie do 15 dni przed pierwszą częścią. Jeżeli Członek chce przedstawić swój projekt uchwały, to taki projekt musi być poparty
(podpisany) przez przynajmniej 10 członków.
Zarząd musi projekty uchwał wniesione przez
Członków opracować pod względem formalnym i skierować je pod głosowanie w trakcie
obrad każdej części Walnego Zgromadzenia. Te
zasady określa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i powinny być również ujęte w treści statutu.
Dobrą praktyką jest, aby Rada Nadzorcza,
czuwając nad działalnością Spółdzielni, w razie
potrzeby z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, powołała Komisję Statutową lub programową w celu przygotowania stosownych
projektów, które będą przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia.
Ale jeżeli będzie żądanie
przedstawienia pewnych rozliczeń?
Dlatego jest potrzebny czas i spore wyprzedzenie informacji, aby nie tylko Członkowie mogli się przygotować, ale także Zarząd,
i oczywiście Rada Nadzorcza, która ten proces

nadzoruje i może mieć wpływ na to jakie materiały Zarząd przedstawi na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie nie muszą czekać ze złożeniem wniosku do Walnego Zgromadzenia do
końca ustawowego terminu. Swoje żądania
i wnioski można składać do kancelarii Spółdzielni dużo wcześniej.
W przypadku żądania przedstawienia, np.
rozliczenia inwestycji termomodernizacji, powinny być przygotowane wszystkie dokumenty i dane, takie jak: kiedy i na jakich warunkach
został ogłoszony przetarg, która rma i dlaczego została wybrana, jaki koszt obciąży daną
nieruchomość, ile Spółdzielnia otrzymała zewnętrznego wsparcia nansowego, itd. Jednym słowem, Zarząd i Rada Nadzorcza powinny rzetelnie podejść do wniosków i żądań
Członków Spółdzielni opracowując kompleksowe dane pod względem merytorycznym
i ekonomicznym.
To wszystko może wiedzieć członek
spółdzielni? A jeżeli rma zastrzeże sobie
klauzulę poufności danych z kontraktu?
Do wszystkiego trzeba rozsądku, po pierwsze to Rada Nadzorcza ma pierwszeństwo
w kwestii pełnej kontroli dokumentacji nansowej. Rada Nadzorcza jest ustawowym organem Spółdzielni, jej członków obowiązuje klauzula poufności i jako organ ma bezwzględny
obowiązek kontroli, ale też i przestrzegania tajności kontraktów. Ponadto w sprawie rozliczenia kosztów danej nieruchomości, na żądanie
Członka, Zarząd informuje go o kosztach oraz
o zadłużeniu danej nieruchomości wynikającym z niepłacenia opłat czynszowych. Przypominam, że klauzula tajności obowiązuje wszystkich członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz
Członka Spółdzielni, który ubiega się o pełną
informację - on też musi podpisać stosowne zobowiązanie. To zabezpieczanie jest niezbędne,
gdy istnieje uzasadniona obawa, że mogą zostać naruszone interesy Spółdzielni lub czyjeś
dobra osobiste. Pamiętajmy, że Spółdzielnia
Mieszkaniowa jest zrzeszeniem ludzi, a nie kapitału. W Spółdzielni uznawana jest zasada rządów demokratycznych, a związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Prawa mniejszości powinny być jednak szanowane zwłaszcza w zakresie wiedzy jak i kiedy ich pieniądze
są wydawane.
Dziękuję za rozmowę panu Prezesowi.
Myślę, że temat jest tak rozległy, że jeszcze
wrócimy do rozmowy o stosowaniu
dobrych praktyk w spółdzielczości.
Na pewno, już zapraszam na tą rozmowę
Członków naszej Spółdzielni.
Z Prezesem SM „JAS-MOS” Piotrem Szeredą
rozmawiał Sz. K.
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Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju

Narkotyki w reklamówce
Cieszyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę,
który przemycił z Czech do Polski ponad 300 gramów narkotyków. Mieszkaniec śląska na wniosek prokuratora został aresztowany na trzy miesiące.
W minionym tygodniu policjanci z cieszyńskiej prewencji zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę. W trakcie legitymowania
na jaw wyszedł powód jego zdenerwowania.
Mieszkaniec Śląska wracał z zakupów, jakich do-

konał w Czechach. Jak się okazało, przenosił
w reklamówce ponad 300 gramów marihuany...
Mundurowi zarekwirowali ujawnione środki odurzające, a mężczyzna został zatrzymany w policyjnej celi. Sprawca został przesłuchany i usłyszał już zarzuty. Sąd, na wniosek prokuratora,
zastosował wobec niego areszt na okres trzech
miesięcy. Za przemyt znacznej ilości narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności nie
krótsza niż trzy lata.

Data / godz.

NAZWA

MIEJSCE

6 III / 16.00
6 III / 16.30
7 III / 16.00
7 III / 16.00

„Tik tak bum” gra dla dzieci
„Sprawdź czy to masz” zajęcia integracyjne
„Akademia pomysłów” konkurs plastyczny
„Tęczowa wyobraźnia” zajęcia plastyczne dla dzieci

Świetlica „Skarbnik”
Świetl. „Nastolatek”
Świetlica „Kanon”
Świetlica „Stryszek”

7 III / 19.00

Koncert zespołu „SZEPTY” Proste historie
Bilety w cenie 15 złotych do nabycia w kasie kina Centrum, online na stronie
www.mok.jastrzebie.pl oraz przed koncertem w Domu Zdrojowym

ŻORY

„Zaparkował w pojeździe”
Szkody parkingowe to dosyć częste zdarzenia, o których kierowcy zawiadamiają mundurowych. Sporo z nich wynika z nieumiejętnych
manewrów, roztargnienia czy zwykłego braku
ostrożności.
Niedawno żorscy policjanci zostali poproszeni o interwencję na osiedlu Pawlikowskiego.
Zgłaszająca poinformowała ich, że w jej prawidłowo zaparkowany pojazd uderzył inny samochód. O całym zajściu właścicielkę fiata zaalarmował jej sąsiad, twierdząc, że ktoś „zaparkował
w jej pojeździe".
Jak się okazało, volvo, które uderzyło w pojazd zgłaszającej, najprawdopodobniej zostało

pozostawione na tzw. luzie i w pewnym momencie stoczyło się, uszkadzając inny samochód. Na miejscu nie było kierowcy, dlatego policjanci zabezpieczyli pojazd, a następnie ustalili
jego właścicielkę, która poniesie konsekwencje
za spowodowane szkody.
„Wspomniana historia powinna być przestrogą dla innych kierujących. Pamiętajmy
o prawidłowym zabezpieczaniu pojazdu, zwłaszcza gdy parkujemy w zatłoczonych miejscach.
Bądźmy także ostrożni podczas wykonywania
wszelkich manewrów na parkingach i to nie tylko tych przyblokowych, ale także centrami handlowymi” – apelują żorscy policjanci.

10 III / 18.00

Edyta
Geppert

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Walentynkowy „żart”
Pewien 53-letni mieszkaniec Radlina postanowił zażartować sobie z policjantów i zgłosił
włamanie do mieszkania. Jak się później okazało, żadnego przestępstwa nie było, a mężczyzna
chciał jedynie „pomóc policjantom w odkryciu
miłości".
Dyżurny radlińskiego komisariatu odebrał
zgłoszenie o włamaniu przy ulicy Solskiego. Na
miejsce niezwłocznie pojechali umundurowani
policjanci. W mieszkaniu, w którym miało dojść
do włamania, zastali 53-letniego właściciela.
Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu, o czym świadczyła jego bełkotliwa mowa
i chwiejny krok. Stróże prawa rozejrzeli się po
pomieszczeniu, szukając śladów włamania, ale

niczego podejrzanego nie zauważyli. Zapytali
więc zgłaszającego, jak doszło do włamania, na
co ten odpowiedział, że nie było żadnego przestępstwa i nic mu nie zginęło.
Zadzwonił na policję, „bo chciał policjantom
pomóc odkryć miłość w drugim człowieku".
Stróże prawa nie dociekali już, co autor miał na
myśli, tylko nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości 500 złotych. 53-latek odmówił
jego przyjęcia, w związku z czym zostanie sporządzony przeciwko niemu wniosek o ukaranie
do sądu. Żartowniś odpowie teraz za wprowadzenie w błąd dyżurnego i bezpodstawne zgłoszenie interwencji, za co grozi kara aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywna do 1 500 zł.

Koncert EDYTY GEPPERT
Bilety w cenie 60 zł do 28 lutego i 70 zł od 1 marca, do nabycia
w kasie kina oraz online na stronie www.mok.jastrzebie.pl i kupbilecik.pl

12 III / 14.30
13 III / 16.00
13 III / 16.30
14 III / 16.30
19 III / 14.30
20 III / 16.00
20 III / 16.00
20 III / 16.30
21 III / 16.00
21 III / 16.00
21 III / 16.30
22 III / 10.00

23-25 III

„Trening pamięciowy” quiz dla dzieci
„Koszyczki na stoliczki” zajęcia techniczne
„FIFA 18” turniej gier telewizyjnych
„Przebiegły jak lis” turniej Connect 4
„Filcowe zajączki” zajęcia plastyczne dla dzieci
„Dekorację ze styropianowych jaj stworzy każdy sam”
„Zagadki na okrągło” turniej dla dzieci
„Wszystkie kolory wiosny” zabawy z plastyką
„U progu wiosny” konkurs plastyczny
„Idzie piękna pani z jasnymi włosami, w zielonej
sukience, wyszytej kwiatami” zajęcia plast. dla dzieci
„Odkrywam świat” zajęcia edukacyjne

Swietlica „Promyk”
Świetlica „Astra”
Świetl. „Nastolatek”
Świetlica „Iskierka”
Swietlica „Promyk”
Świetlica „Astra”
Świetlica „Skarbnik”
Świetl. „Nastolatek”
Świetlica „Kanon”
Świetlica „Stryszek”
Świetlica „Iskierka”

XIV Integracyjny Festiwal Poezji Dziecięcej
„Wesołe strofy”

Kino „Centrum”

JARMARK WIELKANOCNY
Parking przed MOK-iem. Szczegóły na stronie internetowej www.mok.jastrzebie.pl

PAWŁOWICE

Pod znakiem szkód
Dom Ludowy pękał w szwach. Około setka
mieszkańców uczestniczyła we wtorek, 20 lutego, w zebraniu wiejskim w Krzyżowicach. Spotkanie prowadziła Beata Wala, sołtyska Krzyżowic, która omówiła działania rady sołeckiej w minionym roku. Również wójt gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel przedstawił ubiegłoroczne prace i przedsięwzięcia wykonane na rzecz
sołectwa i kluczowe zadania do realizacji w 2018
roku. Urzędnik nawiązał również do tematu
szkód górniczych.
Krzyżowice są narażone na skutki działalności KWK „Pniówek” i KWK „Borynia”. Przedstawiciele obu zakładów pracy, obecni na zebraniu,
przedstawili zamierzenia pod względem działalności górniczej na najbliższe dwa lata. Zgromadzeni mieszkańcy zadawali pytania odnośnie
szkód górniczych. Wiele emocji wzbudziła pro-

pozycja zburzenia mocno już uszkodzonego
Domu Ludowego ze strażnicą i wybudowania
go na nowo na terenie chronionym przed eksploatacją, na przykład przy kościele. Mieszkańcy
zwrócili jednak uwagę na fakt, że budynek powstał wiele lat temu, w dużej mierze budowany
przez mieszkańców sołectwa. A jego funkcjonalność jest związana również z zagospodarowaniem obejścia. Odtworzenie tego rodzaju obiektu wymagałoby znacznych nakładów finansowych. Szkody górnicze dotykają również szkoły
czy ulicy Partyzantów, która została wyremontowana dwa lata temu. Dla mieszkańców istotne
jest zapoznanie się z planami wydobywczymi
i skutkami tych działań na powierzchni na następne lata, tym bardziej, że nowa koncesja ma
być wydana do 2052 roku.

PSZCZYNA

"Szczęśliwa" kolizja
Zaledwie kilka tygodni za „kółkiem” wystarczyło, żeby brawura wzięła górę nad tak cennymi
na drodze przezornością i rozwagą. Widać, że 20letni zmotoryzowany nowicjusz ruchu drogowego zapomniał o ważnych naukach z kursu i dlatego przesadził z prędkością w miejscu, gdzie
obowiązuje 40 km/h.
O tym, że w takich sytuacjach bardzo szybko
można stracić panowanie nad pojazdem będą
mu teraz przypominały mandat i punkty karne.

Jadący tuż przed godz. 18.00 ulicą kierowca
hyundaia, w miejscu, gdzie występuje znaczne
ograniczenie prędkości, nie dostosował jej do
warunków ruchu. W wyniku tego na łuku drogi
wyjechał poza jezdnię, kasując znajdujące się
przy krawędzi chodnika słupki i potrącając 33letnią rowerzystkę. Stwierdzone na ciele kobiety
obrażenia ciała na szczęście nie zagrażały jej
zdrowiu. Skończyło się na kilku siniakach i zadrapaniach.

26 III / 14.30
27 III / 16.00
27 III / 16.00
27 III / 16.30
28 III / 16.00
28 III / 16.00
28 III / 16.30

„Wielkanocne inspiracje” konkurs plastyczny
„Gipsowe pisanki” zajęcia plastyczne
„Wielkanocne co nie co” zajęcia plastyczne
„Wielkanocne życzenia”
konkurs plastyczny na kartkę świąteczna
„Pisanki, pisanki, jajka kolorowe” konkurs plastyczny
„Wielkanocne dekoracje” zajęcia technicz. dla dzieci
„Wiosenne przebudzenie” zabawy plast. dla dzieci

Swietlica „Promyk”
Świetlica „Astra”
Świetlica „Skarbnik”
Świetl. „Nastolatek”
Świetlica „Kanon”
Świetlica „Stryszek”
Świetlica „Iskierka”

5 III / 14.30
6 III / 16.00
7 III / 16.30
13 III / 16.00
14 III / 16.00
14 III / 16.00

Cykl edukacyjny „kreatywny recycling”
„Skarpetkowy zawrót głowy”
„Plastyczne butelkowanie”
„Szklany blask”
„Kartonowy design”
„Kreacje z odzysku”
„Wyrolowani”

Swietlica „Promyk”
Świetlica „Astra”
Świetlica „Iskierka”
Świetlica „Skarbnik”
Świetlica „Kanon”
Świetlica „Stryszek”

1 III / 17.00
8 III / 17.00
15 III / 17.00
22 III / 17.00

Klub 55+
„Sposób na relaks” drapane obrazki, quizy i gry
„12 typów kobiecej urody” spotkanie z wizażystką
„Pomysł na wielkanocną pisankę” - zajęcia rękodzielnicze
„Ozdoby wielkanocne na piku” zajęcia rękodzielnicze

Klub „Metronom”

WYSTAWY

GALERIA EPICENTRUM
9-30 III 2018 - Wystawa Małgorzaty Zduńczyk
pt. „Anasia – dziewczyna z Kilimandżaro”. Wernisaż 9 III, godz. 18.00.

GALERIA HISTORII MIASTA
15 II - 27 IV 2018 - Wystawa „Dorastanie w młodym mieście – wystawa fotograﬁi z Jastrzębia
w okresie PRL-u”.
Do 31 VIII 2018 - „Kto dobrze orze, ma chleb w komorze”– czasowa wystawa etnograﬁczna.
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Rozróba na Walnym

Wrzaski, wyzwiska, groźby, zamieszanie i torpedowanie spotkań... To główne cechy ostatniego Walnego Zebrania Członków w Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej. A jego główny cel wydawał się tylko konieczną formalnością – dopasowanie statutu GSM do uchwalonej
ustawy o spółdzielczości. Jak to wyglądało i jakie były tego skutki, mówi prezes GSM Gerard Weychert.
Coś nie do końca wyszło wam z tym Walnym?
Tak naprawdę to te Walne bardziej przypominało zadymę niż obrady. Wrzaski, wyzwiska,
przekleństwa, wyzwiska i przepychanki. Trudno
było utrzymać porządek i prowadzić zebranie.
Większość zebrań w ramach Walnego zdominowali pełnomocnicy. Jak później wyliczyliśmy,
stanowili oni 30-40 % uczestników zebrania.
Pełnomocnicy?
Tak, ostatnio uchwalono ustawę, na mocy
której każdy spółdzielca może udzielić pełnomocnictwa dowolnej osobie, żeby zastąpiła go
na Walnym. Sam zamysł z gruntu słuszny – miał
zwiększać udział członków w organach decyzyjnych spółdzielni, nawet jeśli osobiście udziału
w nich wziąć nie mogli, np. wskutek choroby, wyjazdu czy niesprawności. Co z tego w praktyce
wyszło, poczuliśmy na własnej skórze.
To znaczy?
Grupka ludzi, którym już od dawna zależy na
destabilizacji spółdzielni i poprzez to faktyczne
jej przejęcie, cynicznie wykorzystała ten zapis
w ustawie i wyłudziła w różny sposób pełnomocnictwa od członków GSM, którzy nie mogli lub
którym się po prostu nie chciało wziąć udziału
w Walnym i podstawili swoich, nie mających nic
wspólnego z naszą spółdzielnią. Ich celem było
maksymalne zakłócenie obrad, zdominowanie
ich i niedopuszczenie do przyjęcia proponowanych uchwał. Jak już powiedziałem, nie robili tego na drodze rzeczowej dyskusji tylko zadymy
i kompletnego chaosu. Niestety osiągnęli swój
cel – bardzo ważne zmiany w statucie spółdzielni
nie zostały uchwalone. A statut to przecież podstawa funkcjonowania spółdzielni.
Takie ważne były te zmiany?
Tak i to bardzo. Wymagała tego ostatnio
uchwalona ustawa o spółdzielczości i wymóg

Od ubiegłego roku rozpoczęło się stopniowe
przełączanie numeru alarmowego policji do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W efekcie dzwoniąc na numer 997, dodzwonimy się do operatora centrum, tego samego, które
obsługuje numer 112. Województwo Śląskie jest
pierwszym w kraju regionem, w którym przeprowadzona zostanie taka operacja.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonuje jako część Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Operatorzy centrum odbierają połączenia na numer 112. Śląskie centrum jest jednym
z największych w kraju – maksymalnie może ono
uruchomić 36 stanowisk operatorskich, a rocznie
przyjmowanych jest prawie 1,6 miliona połączeń.
Województwo Śląskie zostało wytypowane do
wdrożenia pilotażowego programu, w ramach którego do operatorów centrum tra ać będą również
połączenia na numer 997. Rozwiązanie takie przyniesie kilka korzyści: dostępnych będzie więcej linii,
na które będzie można się dodzwonić, centrum jest
połączone z innymi na terenie kraju, co w razie awarii lub przeciążenia powoduje przekierowanie połączenia do innego centrum. Nieocenione będą także
korzyści dla policji.
Największą z nich będzie odciążenie służb
dyżurnych, które nie będą już musiały odbierać
połączeń alarmowych, szczególnie tych, które są
tak zwanymi zgłoszeniami fałszywymi czy też niezwiązanymi z jakimkolwiek zagrożeniem. Teraz dy-

dopasowania statutów spółdzielń do jej litery.
Nie tylko naszego, ale wszystkich. U nas się to
niestety nie udało albo dokładniej skutecznie temu przeszkodzono. Właśnie wyłudzonymi pełnomocnictwami.
I członkowie, dając pełnomocnictwa,
na to się godzili?
Myślę, że dając je tak naprawdę nie wiedzieli, do czego one mają posłużyć. Po Walnym zbadaliśmy to. Okazało się, że członkowie wspomnianej przeze mnie grupki oponentów, a właściwie wichrzycieli, o których już wielokrotnie
pisaliśmy i przed którymi przestrzegaliśmy, przekonywali swoich znajomych czy sąsiadów,
członków GSM, którzy nie mogli lub nie chcieli
brać udziału w Walnym, żeby podpisywali im
pełnomocnictwa w ciemno, nawet nie wiedząc,
kto ich będzie reprezentował. Wiemy, że były
osoby, które w ten sposób wyłudziły po kilka pełnomocnictw, co jest ewidentnym złamaniem
prawa. Potem widzieliśmy, że takie pełnomocnictwa były wypełniane przed Walnym na kolanie czy na parapecie przez obce, podstawione
osoby, chociażby przez związkowców jednej
z kopalń, nie mające nic wspólnego z GSM. Sprawę już przekazaliśmy prokuraturze.
I te osoby wpłynęły na przebieg
i wynik obrad?
I to jak! Wrzaski, przekleństwa, groźby i zakłócanie spotkania. Część rzeczywistych członków, nie mogąc wytrzymać takiej presji, po prostu wyszła. Zostali tylko najbardziej odporni, no
i zadymiarze. Sytuacja była bardzo podobna jak
na niektórych meczach, gdzie kibole robią zadymę i utrudniają normalnym kibicom dopingowanie, a czasem i zrywają cały mecz. Podobnie
było i na naszym Walnym. „Pełnomocnicy” kierowani przez określone osoby skutecznie zdomi-

nowali obrady i wpłynęli na ich wynik. Doszło do
różnych ekscesów, na przykład, że jedne obrady
prowadził „pełnomocnik” spoza tego naszych
zasobów, do tego radny miejski, a nawet do widocznego sfałszowania głosowania. Na to wszystko mamy nagrania i dowody. Korzystano z różnych, nieprawdziwych pretekstów. Na przykład
próbowano zmienić ustalony porządek obrad.
A można?
Porządek obrad nie podlega głosowaniu.
Może miałoby to sens, gdyby było tylko jedno
zebranie w całości, wtedy porządek też byłby
jeden dla wszystkich. Co innego, gdy zebranie
jest podzielone na części. To w każdej części
miałby być inny porządek? Bo jeden byłby zmieniony, a inny nie? Jak wtedy zachować tą samą
tematykę obrad?
Nie mogliście zapewnić ochrony obrad?
Próbowaliśmy. Zwróciliśmy się do policji
o pomoc, ale bezskutecznie. Tylko na jednym zebraniu był dzielnicowy. Nie wiemy, na jakiej zasadzie, ale tam był spokój. Szkoda, że nie wszędzie.
Ale w taki sposób można sparaliżować
prace całej spółdzielni, a nawet ją przejąć?
Pewnie, że można i przed tym od dłuższego
czasu przestrzegamy. Znany jest przypadek, że
w jednym z miast na Śląsku przejęto kierownictwo spółdzielni mieszkaniowej przy pomocy
osiłków z klubu kulturystycznego. Potra li skutecznie wpłynąć na głosowanie podczas zebrania spółdzielczego i do władz jej weszli ci właściwi ludzie.
To chyba żart?
Niestety nie. Stąd gorący apel do naszych
członków: nie dawajcie pełnomocnictw, jeśli nie
musicie, a już na pewno nie na chybił tra ł. To
może spowodować duże szkody i naprawdę zagrozić spółdzielni. Pominąwszy to, że jest niezg-

Pizza na 112?

żurny będzie otrzymywał od operatora wstępnie
zwery kowaną informację w formie elektronicznej
formatki i podejmie decyzję o dalszych działaniach.
Spowoduje to odciążenie policjantów od odbierania setek telefonów, które w znacznej części nie
wymagają interwencji policji, jednak blokują linię
i zajmują czas policjantów.
Wdrażania nowego systemu ruszyło pod koniec ubiegłego roku. Najpierw system został uruchomiony w Katowicach, a w kolejnych dniach dołączyły do niego kolejne miasta i powiaty naszego
województwa.
Jakiś czas temu starszy aspirant Robert Szablicki przeprowadził w jastrzębskiej bibliotece pouczającą pogadankę na temat bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Prelekcje były także idealną
okazją do tego, aby przestrzec dzieci przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nie w drodze do
i ze szkoły. Podczas spotkania poruszono również
kwestie właściwego korzystania z numeru alarmowego 112.
No właśnie, właściwego korzystania z numeru
alarmowego 112. To może „rzućmy okiem” na statystyki z województwa śląskiego. „W 2016 roku do
CPR Katowice wpłynęło łącznie 2 200 000 zgłoszeń,
z czego operatorzy obsłużyli 1 575 336. Spośród
wszystkich zgłoszeń obsłużonych przez CPR Katowice w 2016 roku tylko 600 000 to zgłoszenia zasadne. Zgłoszenia fałszywe to natomiast 905 402,
co stanowi aż 57,0% wszystkich zgłoszeń odebranych przez CPR Katowice. CPR Katowice obsługuje

średnio 4304 zgłoszenia na dobę, z czego 1 650 jest
przekazywanych do służb” – czytamy na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Tymczasem na przykładzie dwójki mieszkańców Jastrzębia-Zdroju można zaryzykować stwierdzenie, że pomimo wielu apeli, nadal nie wszyscy
wiedzą, do czego służy telefon alarmowy.
Pierwsza z interwencji miała miejsce w piątek,
9 lutego, około godziny 21.30 na ulicy Jasnej. Stróże
prawa otrzymali informację o awanturze domowej,
w trakcie której matka zgłaszającego miała być
agresywna. Okazało się, że mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu i zadzwonił na numer
alarmowy dla zabawy. Swoim zgłoszeniem przysporzył sobie jednak prawdziwych problemów, bowiem w związku z bezpodstawną interwencją, policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie.
Za popełnione wykroczenie grozi mu wysoka grzywna.
Z kolei w sobotę, 10 lutego, około godziny
14.20 policjanci udali się do jednego z mieszkań
przy ulicy Pszczyńskiej. Tym razem partner zgłaszającej miał zabrać jej... kota. Na miejscu okazało się,
że w mieszkaniu była cisza, spokój i nikt nie otwierał
drzwi. O cer dyżurny próbował skontaktować się
ze zgłaszającą, ta jednak postanowiła nie odbierać
telefonu. Teraz jastrzębianka nie pozostanie bezkarna.
„Niepotrzebne zaangażowanie policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem. Oprócz
konsekwencji prawnych i nansowych, pamiętaj-

odne z prawem. Są tacy, którzy bezwzględnie
wykorzystają waszą naiwność. Najlepiej przyjdźcie sami na zebrania.
Więc co dalej?
Musimy dalej prowadzić działania, by dopasować nasz statut i inne regulaminy do obowiązującej ustawy. Przekazaliśmy już wszystkim
członkom projekty statutu. Zmiany sprowadzamy do niezbędnego, wymaganego przez
ustawę minimum. Wkrótce zaczynamy spotkania z mieszkańcami, gdzie oprócz innych, ważnych dla nich spraw, chcemy im objaśnić te zmiany i je przedyskutować. Bez tego spółdzielnia nie
może funkcjonować. Chętnie wysłuchamy też
wszelkich uwag i postaramy się na nie odpowiedzieć. I znowu gorący apel: znajdźcie czas i chęć
i przyjdźcie na te zebrania. To wasze mieszkania
i wasza spółdzielnia. Jeśli będzie was mało lub
niefrasobliwie zgodzicie się, by ktoś was zastąpił,
to „pełnomocnicy” i zadymiarze zdominują spotkania, a to może być bardzo groźne. Na końcu
i tak to wy za to zapłacicie!
Czy u was toczą się tylko wojny?
Nie, nie tylko, choć musimy bronić spółdzielnię przed różnymi zakusami. Tu chodzi o naprawdę spore pieniądze. Na co dzień robimy też wiele pożytecznych rzeczy i większość naszych członków wie o tym. Nie zawsze i nie od razu jesteśmy
w stanie spełnić wszystkie oczekiwania, jak na
przykład montaż wind w blokach 4-piętrowych.
Na razie nas na to nie stać. Ale przynajmniej spełnimy pomysł jednego z członków, by na klatkach
schodowych zamontować opuszczane krzesła,
tak by starsi ludzie mogli odpocząć, wchodząc po
schodach. To niewiele, ale zawsze coś. I będziemy
się jeszcze bardziej starać i będziemy jeszcze bardziej słuchać naszych członków. Bo spółdzielnia
to oni i tak powinno pozostać.

my o tym, że blokując telefon alarmowy, uniemożliwiamy połączenie osobie, która naprawdę potrzebuje pomocy. Zaangażowanie tych służb do kcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie nie mogą one być w miejscu, gdzie pomoc jest potrzebna”
– czytamy na stronie KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
A teraz garść podstawowych informacji i wskazówek. Na numer alarmowy 112 dzwoń, gdy: jesteś
świadkiem lub o arą przestępstwa, potrzebujesz
pomocy medycznej albo gdy ktoś inny jej potrzebuje, zauważysz wypadek, pożar, katastrofę lub inne zagrożenie osób oraz mienia, dochodzi do zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nie dzwoń na numer alarmowy 112 w celu:
sprawdzenia, czy numer alarmowy 112 działa, poinformowania, że nie jest potrzebna pomoc, uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji
miejskiej, wezwania taksówki, zamówienia pizzy,
podania kodu pin lub puk do telefonu, uzyskania
porady (w tym porady prawnej) lub konsultacji. Nie
należy ponadto dzwonić na numer 112 „dla zabawy" ani po to, by zgłosić kcyjne zdarzenie.
Jak postępować, dzwoniąc na numer alarmowy 112? Poczekaj na zgłoszenie się operatora, podaj dokładne miejsce, w którym potrzebna jest pomoc: miejscowość, ulicę, numer domu i mieszkania,
charakterystyczne punkty, powiedz co się stało, odpowiadaj na pytania operatora, wykonuj polecenia
operatora, nie rozłączaj się, zadzwoń ponownie na
numer 112, jeśli sytuacja ulegnie zmianie.
Damian Maj
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Wandal na gorącym...
Halo! Coś się dzieje na klatce!” – w słuchawce słychać podekscytowany głos. Dyspozytor,
który odebrał telefon, prosi o większą precyzję:
„O jaką klatkę chodzi?” Po chwili pada dokładny
adres i numer kamery. Wiadomo już też, że
młodzi ludzie demolują windę. Pracownik centrum monitoringu wpatruje się w podgląd z kamery. Widzi trzech zakapturzonych osiłków,
którzy traktują kolejnymi kopniakami skrzynki
pocztowe. Na podłodze w windzie leży stłuczone szkło. Nie odrywając wzroku od monitora
wystukuje trzy niepozorne cyfry: „9...9...7” „Policja, słucham!” – pada po chwili.
„To jest takie wkraczanie w intymność.
Wchodzi jakiś mój gość, powiedzmy, jest mu
gorąco – rozbiera się czy coś. I co, tak do kamery? Nie za bardzo...” Starsza kobieta, uczestniczka naszej sondy, uważnie dobiera słowa.
Jak się niebawem okaże, w jej przypadku granica między podglądactwem a względami
bezpieczeństwa jest płynna. Niebawem stosunek jastrzębianki do blokowych kamer zmieni się o 180 stopni...
„Czasem nie mam ochoty wracać do domu,
bo boję się tego, co mogę zastać na klatce. Jak
nie zakapturzone nieroby z piwskami na parapecie, to wiecznie ulotki porozwalane pod
skrzynkami. O popisanym wszystkim, co nadaje się do popisania, nie wspominając. Wstyd
mi przed rodziną i znajomymi, że mieszkam
w takim chlewie. Nie mogę doczekać się dnia,
kiedy się stąd wyprowadzę”.
Ten komentarz naszego Czytelnika pojawia się jako drugi. Nie bez przyczyny. Okazuje
się bowiem, że jest reprezentatywny dla większości wpisów, jakie ukazały się pod zdjęciami
jednej z klatek schodowych w mieście. A ta jak
ulał pasuje do zacytowanego powyżej opisu.
Mówiąc wprost: nikt przy zdrowych zmysłach
nie zgodziłby się zamieszkać w uwiecznionym
przez obiektyw aparatu bloku. A przecież mieszkamy w takich – nierzadko jeszcze gorszych
– miejscach.
Tymczasem poglądy mieszkanki na temat
monitoringu przeszły sporą metamorfozę.
„A z drugiej strony, oczywiście, tak! Bo ludzie
często zostawiają otwarte drzwi – te od domofonu – i potem łażą różne łajzy. Mi zdarzyło się
kilka razy, że ktoś nieznany pukał do mnie. Ja
pytam: 'Kto tam?' On mówi: 'Swój!'” – relacjonuje. Tyle tylko, że „ten swój” nie do końca okazywał się, no właśnie, „swój”, a stąd jest już krok,

Reklama

góra dwa, do scenariusza, o którym pisze nasza
kolejna Czytelniczka. „Kiedy komuś stanie się
coś złego, żaden 'życzliwy' sąsiad nie chce zeznawać, bojąc się konsekwencji. Niech dalej
szerzy się chuligaństwo, bałaganiarstwo i menelstwo... Tak? O to Wam chodzi? A kto za szkody zapłaci? Dobry duszek? Tak czy owak zapłacisz. Ty podatniku!” – pisze„Czarna”.

cież chodzi o to, żeby nasza reakcja była natychmiastowa. Policja (na jednym ze spotkań)
chwaliła blokowy monitoring, bo dzięki zapisowi z kamer schwytała (po kilku dniach) sprawców dewastacji windy. Super! Ale może by tak
pójść krok dalej? I złapać wandali na gorącym
uczynku? Albo jeszcze lepiej – zapobiec dewastacji?

„Widać po klatkach, kto w Jastrzębiu-Zdroju mieszka. Część to hołota, która nie potra się
zachować. Co tu wymagać? Większość to górnicy, którzy kulturą nie grzeszą. I dzieci tak też
wychowane” – pisze niejaki „MakrY”. W sukurs
Czytelnikowi idą pozostali – oni także nie mają
najlepszego zdania o swoich sąsiadach. Ktoś
mówi o „pijanym panu, który ma problem
z otwarciem drzwi do bloku, więc zaczyna kopać, szarpać i... w końcu wyłamuje zawiasy”.
Ktoś wskazuje na dyrektora szkoły na emeryturze wysypującego zawartość popielniczki
przez balkon na jednym z jastrzębskich osiedli.
Ktoś inny zastanawia się, jak nazwać tych, którzy dewastują klatki schodowe – króliczoki, syarze, brudasy?

A może nie chodzi o żadne kamery, tylko
naszą lokatorską mentalność? Być może próbą
odpowiedzi na to pytanie będzie pewna klatka
schodowa na osiedlu Staszica? Sterylnie czysta, pełna kwiatów, do złudzenia przypominająca oranżerię. I kiedy zapytać mieszkające tam
osoby o przepis na sukces w tej materii, odpowiadają zgodnie – ludzie. „Wcześniej, kiedy
jeszcze nie było kamer, mieliśmy popisane
ściany. Ale korytarz wyglądał estetycznie od
zawsze. To dzięki dwóm paniom, które pilnują
tego, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik” – słyszymy od mieszkańców.

To może wróćmy do opisanej na początku
sytuacji i postawmy sobie pytanie, po co
w ogóle są nam kamery? Czy teraz zamiast
staromodnego wizjera będziemy podglądać
sąsiadów za pośrednictwem blokowego monitoringu? Można i tak, ale w ten sposób nie poczujemy się bezpieczniej. Okej, monitoring
w zasadzie sprawdza się, ale, no cóż, głównie
po fakcie. Wszystko wskazuje na to, że bez
względu, czy to judasz w drzwiach, czy oko kamery, nasza niechęć do kontaktów ze służbami
mundurowymi pozostaje niezmienna. A prze-
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Jaki był nał zdarzenia opisanego w leadzie (na szczęście była to tyko symulacja na
potrzeby tego tekstu)? Otóż radiowóz pojawił się prawie natychmiast. Młodych wandali,
którzy zapewne kontynuowaliby swoją „radosną twórczość”, ujęto na gorącym uczynku.
I to oni, nie lokatorzy, będą ciągani po sądach.
Same korzyści. Niestety, wspomniane w artykule centrum monitoringu nie istnieje. A szkoda. Bo czy nie warto wydać parę groszy, żeby
zapewnić mieszkańcom spokojny sen? Zamiast, na przykład, zatrudniać kolejnych urzędników.
Damian Maj

Miasto ma
pełnomocnika
„Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami, współpraca
oraz organizacja spotkań z firmami konsultingowymi, agencjami nieruchomości oraz agencjami rekrutacyjnymi - między innymi w celu pozyskiwania inwestorów, przygotowanie, organizacja i udział w misjach gospodarczych” - to tylko część zadań, jakie czekają na Głównego Specjalistę – Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds.
Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.
Komu zostało powierzone to ważne i odpowiedzialne stanowisko? „W wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze Głównego
Specjalisty – Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój ds. Rozwoju Gospodarczego
i Przedsiębiorczości, do zatrudnienia została wybrana pani Izabela Grela, zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim” - informuje jastrzębski magistrat.
Jak podkreślono, kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe, określone w ogłoszeniu o naborze. Ukończyła studia
wyższe, posiada doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym, obsłudze inwestora
oraz doświadczenie w zakresie kontaktów biznesowych.
Przypomnijmy, że pani Izabela Grela do końca ubiegłego roku pełniła funkcję asystenta Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Seniorzy
zapraszają
Prężnie działające stowarzyszenie „Aktywny
senior" w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza emerytów
i rencistów na wspólne wycieczki do atrakcyjnych miejscowości i teatrów. Już w najbliższych
miesiącach miłośników aktywnego spędzania
czasu czekają nie lada atrakcje.
24 marca
Łagiewniki, Centrum Jana Pawła II + malowanie
jaj w fabryce bombek, jarmark świąteczny
w Krakowie, w cenie obiad.
21.04: Wieliczka i Kraków.
7.06: Lajkonik w Krakowie
30 marca-13 kwietnia
Święta Wielkanocne w Jarosławcu z 40 zabiegami, 2 ogniskami, biesiadą, dojazdem, ubezpieczeniem, opłatą klimatyczną.
Wyjazd 30.03, godz. 8.00.
Kolejne wyjazdy do Jarosławca:
6-20 lipca, 17-31 sierpnia, 14-28 września
Stowarzyszenie Aktywny Senior
tel. 535 997 170

Reklama

Pomagamy
do końca
Pomóż i Ty
PRZEKAŻ NAM TEN

OPERATOR BANKOWY ZAPRASZA
KREDYTY BANKOWE - RÓWNIEŻ NA PIT!!!
SZYBKIE POŻYCZKI NA OŚWIADCZENIE
KREDYTY DLA BIZNESU
PUNKT OPŁAT
UBEZPIECZENIA
TYLKO U NAS: WYSOKIE KWOTY, WIELE OFERT
BARDZO WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ
NASZ DORADCA DOBIERZE DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Arki Bożka 16CD BIAŁY BUDYNEK STARY TARG

tel: 509 637 097, 32 47 310 18

KRS 00 000 12 970

(droga od Kauﬂandu do targu)

WODZISŁAW ŚLĄSKI ul. Jana Pawła II Naprzeciwko DYWYTY

tel. 519 739 652, 509 637 097

10

luty 2018

sport

www.JasNet.pl

„Medal? Jak zdobycie
Mt Everest"
Hokeiści JKH GKS Jastrzębie zakończyli fazę zasadniczą ekstraligi na 5. miejscu i tym samym ich
ćwierćfinałowym przeciwnikiem będzie Podhale
Nowy Targ. Emocje mamy gwarantowane. Jednak niezależnie od wyniku tego starcia w klubie
na pewno pozostaną trener Robert Kalaber,
a także m.in. Leszek Laszkiewicz. To jednak tylko
część zagadnień będących w orbicie zainteresowań kibiców. Zapraszamy do wywiadu z prezesem JKH GKS Kazimierzem Szynalem.

Kiedy byliśmy bliżej prawdy o drużynie?
Po wygranych z Cracovią i Tychami, czy gdy
graliśmy "piach" z Unią Oświęcim i Janowem?
Pod względem finansowym bliżej nam do Unii
i Naprzodu. Nasz zespół realizuje cel, jakim jest walka
o najwyższe cele. Czasem robi to bardzo dobrze,
a czasem gorzej. Jeśli wszyscy zawodnicy zagrają na
swoim najlepszym poziomie, to jesteśmy w stanie
nawiązać walkę z czołówką. Możemy jednak również
przegrać z kretesem. Musimy zdawać sobie sprawę,
że nasz klub nigdy nie był, obecnie nie jest i w najbliższej przyszłości niestety nie będzie hokejową
potęgą, mimo że z 65 lat historii jastrzębskiego hokeja to właśnie ostatnia dekada jest najbardziej owocna. Wcześniej przecież bywało różnie.
Wszystko jak zwykle rozbija się o kasę.
Według przepisów PZHL, aby uzyskać licencję na
grę w ekstralidze, należy dysponować budżetem
w wysokości co najmniej 2 mln zł. JKH GKS przekracza wprawdzie tę barierę, ale bardzo daleko nam do
Tychów, Cracovii czy Katowic. Ci, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, powinni to w końcu zrozumieć.
Obecny zarząd prowadzi klub praktycznie od początku powstania nowego Lodowiska Jastor. Sam jestem związany z hokejem od 35 lat, natomiast w klubie działam od ćwierć wieku, zaś od 12 lat pełnię funkcję prezesa. W ciągu tych 12 lat pod moim przewodnictwem zarząd zgromadził sponsorów na kwotę
minimum 2 mln zł rocznie. Za pomocą prostego rachunku można uzyskać skalę sponsoringu, jaki w
tym okresie udało nam się pozyskać. Jeżeli ktoś uważa, że można zrobić więcej i da się prowadzić JKH GKS
lepiej, to ponawiam zaproszenie do współpracy.
Jednakże warunkiem wejścia do zarządu jest pozyskanie poważnego sponsora, najlepiej na kwotę co
najmniej tych wspomnianych 2 mln zł. Tylko tyle.
Zachęcam.
Niektórzy kibice nie wierzą,
że zarząd JKH GKS pracuje społecznie.
Rok w rok składamy w sądzie sprawozdanie finansowe z działalności klubu. W dokumencie tym
znajduje się wyszczególnienie wydatków. Kibice mogą udać się do Krajowego Rejestru Sądowego i tam
przekonają się, że żaden z członków zarządu nie bierze pieniędzy za wykonywane czynności. Natomiast
muszę przyznać, że na swojej hokejowej drodze
spotkałem wielu tzw. "fachowców", którzy sądzili, że
wszystko wiedzą najlepiej. Proszę słowo "fachowcy"
zamieścić w cudzysłowie.
Czy "fachowcy" sugerowali pożegnanie się
z Kalaberem? Wszak w środku styczniowego
kryzysu klub przedłużył umowę z nim
do 2021 roku.
Tzw. "fachowcy" charakteryzują się m.in. krótkowzrocznością. Patrzą na co najwyżej dwa tygodnie
do przodu, tymczasem my, jako zarząd klubu, musimy oceniać sytuację bardziej perspektywicznie. Powiem coś niepopularnego - każda porażka boli, lecz
nie ma znaczenia dla bytu klubu. Nie możemy mieć
na uwadze jedynie czubka własnego nosa, jeśli rozmawiamy o klubie, który ma dobrze funkcjonować
przez kilkadziesiąt lat. Przypomnę, że spośród najbardziej popularnych klubów w naszym mieście jedynie JKH GKS i Jastrzębski Węgiel nie splajtowały
i nie zmieniły swojej formy organizacyjnej. W samym
hokeju mieliśmy do czynienia ze spektakularnymi
upadkami na Podkarpaciu i w Małopolsce. Nas ten
smutny los ominął. Powtórzę, że kilka porażek w skali
kilku dekad nie ma znaczenia.
Co zatem ma słowacki trener,
że cieszy się takim zaufaniem zarządu?
Prawdziwi fachowcy pytali już parokrotnie o Kalabera, wyrażając zainteresowanie tym, aby widzieć go
u siebie...

Kazimierz Szynal

Słyszałem o Cracovii.
Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Fakt, że Robert Kalaber zgodził się pozostać w Jastrzębiu jest
naszym dużym sukcesem. Czy to się komuś podoba,
czy też nie, Słowak trzyma w zespole odpowiednią
dyscyplinę, a także przeniósł ją z szatni na lód i potrafił z młodej drużyny stworzyć team, który podejmuje walkę z najlepszymi w Polsce. To, że nie przegrywamy we wstydliwym stosunku z rywalami znacznie wyżej notowanymi jest zasługą zarówno trenera, jak i zdecydowanej większości naszej szatni,
która z nim współpracuje. W klubie i w drużynie musi być porządek. Kalaber podpisał umowę na 3 lata,
z czego bardzo się cieszymy. Szkoleniowiec będzie
pracował tu dopóty, dopóki nie straci zaufania zarządu. To główni sponsorzy decydują o kierunkach działalności klubu, a nie tzw. "fachowcy".
Leszek Laszkiewicz podpisał już
umowę z klubem na kolejny sezon.
Czemu tylko na jeden?
Pytałem Leszka, czy chciałby dłużej z nami zostać,
ale on zachował się bardzo fair i stwierdził, że ma
swoje lata i nie wie, jak za rok będzie wyglądała jego
dyspozycja. Dlatego podpisaliśmy umowę na rok
z opcją przedłużenia o kolejne lata. Leszek to fantastyczny zawodnik i super fachowiec. On także potrafi
dostrzec to, że Kalaber jest właściwym człowiekiem
na właściwym miejscu. Natomiast "fachowcy", którzy
będą chcieli pomóc naszemu trenerowi dobrą radą,
mogą czuć się zaproszeni na Jastor w środy o 18:00.
Proszę rozwinąć tę kwestię...
Każdy chętny może przyjść o tej porze i porozmawiać ze szkoleniowcem. Kalaber będzie do
dyspozycji.
Przejdźmy do play-offów. Pół roku temu
awans do półfinału traktowalibyśmy jako
sukces. Dziś wydaje się on koniecznością.
Normalną jest sytuacja, że apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Nasz zespół zagrał w turnieju finałowym
Pucharu Polski i po niezłym meczu odpadł w półfinale z GKS Tychy. Już to świadczyło, że pod względem
poziomu gry jesteśmy bardzo blisko czołowej czwórki. To jednak wcale nie znaczy, że po fazie play-off
w tej czwórce będziemy. O awans będzie trzeba się
mocno postarać.
Podhale się nie położy.
Nikt się nie położy. Szykuje się bardzo ciężki
pojedynek, natomiast zdobycie medalu byłoby dla
nas jak zdobycie Mt Everest - jest to możliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Musimy wszyscy zdawać sobie
z tego sprawę. Najpierw jednak trzeba przedrzeć się
przez ćwierćfinał.
Nie chcielibyśmy znów kończyć sezonu w
lutym...
Proszę mi wierzyć, że drużyna i trener Kalaber
zrobią wszystko, aby półfinał stał się rzeczywistością.
Na koniec nie mogę nie zapytać o "kołderkę",
czyli kasę z miasta. W styczniu kluby otrzymały
transzę w wysokości 1,8 mln zł. Z tego 0,5 mln zł
dostał JKH GKS. Jesteście zadowoleni?
Szczerze mówiąc... średnio. Jeśli na drugą połowę
roku zostanie ogłoszony kolejny konkurs dotacyjny
i wówczas ta kwota wzrośnie, to na pewno skala naszego zadowolenia będzie większa. Na dzień dzisiejszy wspomniana suma jest niższa niż przed rokiem.
Tymczasem zbliżają się wybory samorządowe.
Balkon na Jastorze wytrzyma napór oficjeli,
którzy nagle zapałają miłością do hokeja?
Mamy tam pewne ograniczenia pojemności,
więc jestem optymistą. Balkon wytrzyma (śmiech).
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Mariusz Gołąbek

Francuski serial Jastrzębskiego Węgla
Trener Fefe de Giorgi zdążył się już przekonać, że
zadanie przywrócenia drużynie blasku z poprzedniego sezonu nie będzie łatwe. Nasi siatkarze najpierw wymęczyli zwycięstwo w Tuluzie, a następnie
"na sucho" przegrali na Podpromiu z Resovią. O ile
strata punktu Ligi Mistrzów nie ma konsekwencji,
o tyle porażka w Rzeszowie kosztuje nas spadek na
7. miejsce w PlusLidze.
Pojedynek z Toulouse VB, choć zwycięski, nie
przyniósł chluby. Miejscowi zajmują ostatnie miejsce w rodzimej lidze, a w Champions League dotychczas przegrywali po 0:3. Jastrzębianie prowadzili już 2:0 (25:17, 25:22), ale gospodarze zdołali
wygrać 3. i 4. partię (25:23, 25:23), w efekcie czego
o wygranej JW zadecydował dopiero tie-break
(15:12). Oznacza to, że aby ekipa de Giorgiego była
pewna awansu do Top-12, musi 28 lutego w Berlinie
zdobyć co najmniej punkt (czyli nie przegrać 0:3 lub
1:3). W innym przypadku będziemy musieli liczyć

punkty w pozostałych grupach (do play-off awansują także dwie najlepsze ekipy z trzecich miejsc).
Humoru naszym kibicom nie poprawił także
mecz w Rzeszowie, gdzie Jastrzębski Węgiel przegrał w trzech setach (21:25, 20:25, 21:25). MVP wybrany został Francuz Thibault Rossard, który w decydujących momentach spotkania rozbijał naszą ekipę seryjnymi atomowymi zagrywkami (w sumie
sześć bomb). W trzeciej odsłonie JW prowadził
wprawdzie 14:10 (głównie za sprawą Lukasa Kampy), ale pozwolił gospodarzom na udaną pogoń
i tym samym punkty pozostały na Podkarpaciu. Po
21. kolejce prowadzi ZAKSA (58 pkt.) przed Skrą (47),
Warszawą (47), Resovią (42), Treflem (40), Olsztynem
(36) i JW (36). Do fazy play-off awansuje sześć ekip
i z tej perspektywy kluczowym będzie najbliższy
mecz Jastrzębskiego z AZS Olsztyn, który rozegrany
zostanie 24 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej
(godz. 14:45).

JKH GKS: Czas na wojnę z Podhalem
Rozgrywki ekstraligi wchodzą w decydującą fazę. Na przełomie lutego i marca odbędą się ćwierćfinały, w ramach których JKH GKS powalczy o strefę
medalową z Podhalem Nowy Targ. Drużyna, która
jako pierwsza wygra 4 mecze, awansuje do półfinału. Dwa pierwsze spotkania (24 i 25.02) rozegrane
zostaną w Nowym Targu, a następnie rywalizacja
przeniesie się na Jastor (28.02 i 01.03). Ewentualne
pojedynki nr 5 (w Nowym Targu), nr 6 (w Jastrzębiu)
i nr 7 (w Nowym Targu) rozegrane zostaną w dniach
4, 6 i 8 marca. Mecze na Jastorze rozpoczynają się
o godz. 18:00. Warto dodać, że w fazie play-off
otwarte zostaną wszystkie trybuny przy Leśnej, łącznie z sektorem gości, na który w przypadku braku zastrzeżeń policji zostaną wpuszczeni sympatycy rywali. W pozostałych parach Cracovia zagra
z Unią Oświęcim, GKS Katowice - z Orlikiem lub

Janowem, a GKS Tychy - z Polonią Bytom.
Należy wspomnieć, że swoistym pierwszym
strzałem w jastrzębsko-nowotarskiej bitwie był
ostatni pojedynek fazy zasadniczej, który odbył się
11 lutego na obiekcie "Szarotek". Jastrzębianie
objęli prowadzenie w 21. minucie po trafieniu
Tomasza Kulasa, ale Podhale zdołało szybko odwrócić wynik za sprawą Damiana Tomasika i Krzysztofa Zapały. Jeszcze w drugiej odsłonie JKH GKS
wyrównał po rzucie karnym Kamila Wróbla, ale
ostatecznie 3:2 wygrali gospodarze po bramce
Siergieja Ogorodnikowa na trzy minuty przed syreną. To wskazuje, jak wyrównany szykuje nam się
bój o półfinał. Statystyka dotychczasowych starć
w sezonie jest wprawdzie po stronie rywali (JKH vs
Podhale - 3:2, 0:2, 1:2, 2:3), ale w każdym przypadku
były to mecze "na styk".

GieKSa u progu rundy wiosennej
Piłkarze GKS 1962 mają za sobą najcięższy okres
przygotowań do rundy wiosennej. Lider II ligi zakończył ciężki obóz w Kamieniu oraz rozegrał dwa
kolejne sparingi. W pierwszym z nich podopieczni
Jarosława Skrobacza przegrali z liderem trzeciej grupy III ligi Elaną Toruń 1:3, przy czym jastrzębianie
prowadzili 1:0 po trafieniu z karnego Kamila Jadacha, a rywale strzelili wszystkie trzy gole w ostatnim
kwadransie, gdy Skrobacz "przetasował" niemal całą
jedenastkę. W drugim ze spotkań GieKSa rozbiła
przy Kościelnej Pniówek Pawłowice 4:0. Hattrickiem
popisał się Wojciech Caniboł, a rezultat ustalił testowany przez nasz klub Fin Ville Salmikivi. To 25-letni
napastnik, mający za sobą m.in. grę w bułgarskim
Beroe Stara Zagora, a ostatnio - w Olimpii Grudziądz.

- Myślę, że mógłby nam się przydać. Jest zaangażowany w grę, wygląda dobrze fizycznie, potrafi utrzymać się przy piłce i grać tyłem do bramki. Zobaczymy, czy jego oczekiwania będą miały punkt styczny
z naszymi możliwościami - wyjaśnił Skrobacz.
Piłkarze GieKSy rozpoczną rundę wyjazdem do
Stargardu (03.03), a tydzień później podejmą Stal
Stalowa Wola (10.03, godz. 14). Kolejne mecze przy
Harcerskiej to pojedynki z ŁKS-em Łódź (31.03,
godz. 15), Wartą Poznań (14.04, godz. 16), Radomiakiem (28.04, godz. 17), Siarką Tarnobrzeg (09.05,
godz. 17:30), Legionovią (19.05, godz. 18) i Gwardią
Koszalin (02.06, godz. 18). Warto dodać, że klub
sprzedał już pół tysiąca karnetów na rundę rewanżową.

Jastrzębianie królami Zlotu Morsów
W drugi weekend lutego w Mielnie odbył się 15.
Międzynarodowy Zlot Morsów. Ta nadbałtycka
miejscowość od lat jest stolicą lodowatych kąpieli.
Tym razem w niedzielne południe do morza wtargnęło ponad 3,2 tys. pasjonatów tej formy rekreacji
z całego świata, a głównymi aktorami całej imprezy
były morsy z Jastrzębia-Zdroju. Reprezentacja Białego Misia triumfowała w dwudniowym Turnieju Mrozoodpornych (dziesiątki konkurencji sportowych
i kulturalnych na plaży oraz poza nią) i dzięki temu
przewodziła uroczystemu korowodowi morsów ulicami Mielna, natomiast Damian Giżyński z Szarych
Morsów wygrał Klubowy Bieg Morsów na 2,5 km po

Białe Misie w Bałtyku

plaży z czasem 10 minut i 33 sekund, pokonując ponad 200 konkurentów.

Swalski biegaczem nr 3 w Polsce
Kamil Swalski wywalczył brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski U18 w Lekkiej Atletyce w Toruniu, zajmując w finale rywalizacji na 600 m 3. miejsce z życiowym czasem 1:23.19. Zawodnik Klubu
Biegacza MOSiR musiał ustąpić jedynie Augustyniakowi z Olimpii Grudziądz (1:20.30) oraz Szkudlarkowi z RKS Łódź (1:21.34). - To pierwszy medal zarówno dla Kamila, jak i dla mnie jako szkoleniowca.
Fenomenalne uczucie - nie ukrywa emocji trener Ja-

kub Staśkiewicz. - Augustyniak i Szkudlarek byli poza zasięgiem, stąd skupiliśmy się na walce o brąz
i bardzo dobrze rozegraliśmy ten bieg pod względem taktycznym. Kamil trzymał się 4. miejsca i w odpowiednim momencie zaatakował. Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim wirażu - podkreślił Staśkiewicz. Warto dodać, że dwa tygodnie wcześniej Swalski zdobył tytuł halowego mistrza Śląska
na 600 m podczas zawodów w Ostrawie.
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
Kopalnie JSW
Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2
Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26
C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2
JasNet: Jastrzębie-Zdrój, na ul. Podhalańska 31
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
Mała Galeria (Rossmann): Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25
TESCO: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 2a
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B
Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2
Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a
Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B
ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kusocińskiego 22
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21
JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25
Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6
Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A
Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154
Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24
Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A
Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725
KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61
Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Auchan (Matras): Żory, ul. Francuska 11
Carrefour: Pawłowice, ul. LWP 22
Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A
Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19
Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92
Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52
Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18
Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83

Najbliższe wydanie gazety JasNet: 9 marca

NIERUCHOMOŚCI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wynajmie
pomieszczenia, o różnych
powierzchniach użytkowych od
17 m2 do 185,47m2 w budynkach
przynależnych do Szpitala.
Tel. 32 47 84 209 oraz 32 47 84 507
Pilnie kupie kawalerkę lub
mieszkanie 2 pokojowe może być
do remontu za gotówkę i bez
pośredników. Tel. 570 544 544
Sprzedam mieszkanie M-3
o powierzchni 49 m2. Parter po
gruntownym remoncie
w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy
Wielkopolskiej, bez pośredników.
Cena 120 tys. Do negocjacji.
Tel. 666 898 041
Kupię 3-pokojowe mieszkanie
z balkonem, pierwsze piętro
lub parter, w dzielnicy Zdrój.
Tel. 792 881 689
Pokój do wynajęcia z dostępem
do aneksu kuchennego, oraz
łazienki dla samotnego Pana.
Dzielnica Zdrój. Tel. 500 139 284
Do wynajęcia garaż - Dzielnica
Zdrój. Tel. 500 139 284
Pilnie szukamy mieszkania do
wynajęcia. Rodzina z dzieckiem.
Tel. 513 009 715
Sprzedam działki budowlane
8-12 ar. w Jastrzębiu-Zdroju przy
ul. Wyszyńskiego, obok szkoły
podst. w Moszczenicy.
Tel. kont. 536 295 169

Okazja! Sprzedam budynek
mieszkalno-usługowy w Mszanie
(Auto-części Sosulski) w atrakcyjnej
lokalizacji (przy głównym skrzyż.).
Pow. działki 2400 m2, pow. użytk.
budynku 455 m2. Cena okazyjna 450 tys. Tel. 607 572 878
Do wynajęcia lokal po stolarni.
Posadzka betonowa Hala z bramą
garażową . Pomieszczenie socjalne
i łazienka. Plac manewrowy
i parking ul. Cieszyńska – Ruptawa.
Tel. 606 895 978
Sprzedam działki budowlane
w Pielgrzymowicach. Gaz, prąd,
woda, kanalizacja. Możliwa zamiana
na mieszkanie w Bielsku-Białej
(może być do remontu).
Tel. 785 656 693
Wynajmę od 1 marca mieszkanie
M-4 na ul. Opolskiej. Mieszkanie
w pełni umeblowane. Za wynajem
1300zł+prąd+gaz. Tel. 572 677 222
Kupię mieszkanie M4 lub M5 lub
M6 najlepiej do remontu. Gotówka!
Tel. 790 301 399
Szukam mieszkania M-3 lub M-4 do
wynajęcia w centrum. Odstępne do
600 zł. E-mail: asiulka1964@wp.pl
Wynajmę lokal 50 m2 na ulicy
Opolskie 1 Ł w Jastrzębiu Zdroju.
Wc + ogrzewanie. Tel. 601 472 524
Wynajmę lokal w Gołkowicach:
świetna lokalizacja (na przeciwko
Ośrodka Kultury i 50 m od szkoły. W
lokalu jest centralne ogrzewanie,
woda, kanalizacja i prąd.
Tel. 510 562 960

Wynajmę mieszkanie przy
ul. Warmińskiej. I piętro, 2 pokoje
nie przechodnie, kuchnia i wnęka
z oknami. Wolne od 1 marca.
Tel. 661 159 485, 510 120 340.
Działka przy głównej drodze do
Zebrzydowic w 3 linii zabudowy.
Prąd na działce, kanalizacja, gaz
woda w granicy działki. Działka
nasłoneczniona, blisko lasu
w połowie ogrodzona.
Tel. 660 206 696
Sprzedam garaż ul Pomorska nr
265. Brama na pilota, kostka
brukowa przed garażem,
kafelki w środku. Tel. 506 611 214
Sprzedam mieszkanie na
widokowym 9 piętrze widok na
góry, las ul. Turystyczna. Mieszkanie
dwu pokojowe po remoncie
w 2016 cena 89 000zł.
Tel. 723 938 139
Do wynajęcia posiadam mieszkanie
2 pokojowe z balkonem na osiedlu
Przyjaźni, blisko szkoły, zielonych
terenów. Kuchnia jest w pełni
wyposażona. Tel. 694 898 209
Sprzedam działkę rekreacyjną
Rod „Irys”. Na działce znajduje się
metalowa altana z małą piwnicą.
Media: woda. Brak prądu (koszt
podłączenia 600zł. Tel. 733 017 183
Działka dla zabudowy szereg.
2 segmentów z projektami przy
Witczaka z wszystkimi mediami
w granicy działki. Działka
mieszkaniowo-usługowa
w sąsiedztwie nowego osiedla.
Tel. 697 865 687

Dom w Wiśle Małej. Stan surowy
zamknięty z piwnicą i garażem.
Powierzchnia 174,80m2, działka
1170m2. Dom z pustaka porotherm,
okna Pcv, dachówka ceramiczna.
Media: prąd, woda-kan. w domu.
Oferta Bezpośrednia!!! Bezpośredni
zjazd na działkę z drogi gminnej
asfaltowej (od frontu) oraz
wewnętrznej (z tyłu działki).
Powierzchnia użytkowa 174,80m2
z garażem (+25,20m2) oraz dużym
tarasem. Tel. 784 462 686
W istniejącym obiekcie na
ul. Wrocławskiej (oś. Staszica)
wynajmę, nowo powstałe dwa
piętra, 6 pomieszczeń o metrażach
15-25m na 1 piętrze oraz jedno
pomieszczenie 80m na piętrze
drugim. Na obu piętrach znajduję
się toalety oraz poczekalnie.
W budynku jest winda. Przed
budynkiem znajduje się parking.
Posiadamy również salę
konferencyjną. Tel. 502 566 504
PRACA
Zatrudnię kierowcę kat. B,
po UE. 180zł/dzień. Praca
od marca. Tel. 606 679 394

Dom Przyjęć oferuje pracę na
stanowisku: kelnerka. Preferowany
wiek: 30-45 lat. Wymagania:
umiejętność pracy w zespole,
dobra organizacja pracy, dbanie
o czystość miejsca pracy. CV ze
zdjęciem proszę składać na e-mail:
rekrutacja.kelner@vp.pl
Tel. 510 539 931
Zatrudnię cieśli, dekarzy
wymagane doświadczenie
w zawodzie. Dobre warunki pracy
i wynagrodzenia. Tel. 669 847 268
Firma Elektryczna zatrudni
pracowników na stanowisko
pomocnik elektryka, cv prosimy
przesyłać na: tomelektro@vp.pl
Tel. 604 110 073
Firma Elplast+ Sp. z o.o. poszukuje
pracownika do działu załadunku z
uprawnieniami na obsługę
widłowózka. Tel. 32 471 80 40,
dzialkadr@elplastplus.pl
Firma Elektryczna zatrudni
pracowników na stanowisko
elektryka. Wymagane uprawnienia
SEP E, CV prosimy przesyłać na
mail: tomelektro@vp.pl
Tel. 604 110 073

Zm Haga Plus Sp. O.O. zatrudni
na stanowisko fakturzystka-kasjer.
Tel. 32 47 59 904, mail:
rekrutacja@haga.com.pl
Szukamy gra ka z umiejętnością
robienia oraz obróbki zdjęć.
Proszę o przesyłanie Cv na maila.
Mail: praca_gra ka@onet.pl
Zatrudnimy młodą osobę do
pracy w magazynie. Praca polega
na kompletowaniu zamówień
w sklepie internetowym.
agata@czasnabuty.pl
W związku z rozwojem Bosch
Serwis zatrudni, mechanika
samochodowego, mechanika,
mechanika precyzyjnego, ślusarza,
do naprawy aparatury paliwowej
Diesla. Tel. 32 47 07 031
INNE
Odstąpię termin na wesele
w Hotelu Dąbrówka w Jastrzębiu.
Termin na 15-08-2018 na ok.
50 osób i więcej. Mam również
zarezerwowany zespół
Gramofon z Wodzisławia.
Tel. 668 282 927

JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny
ul. Podhalańska 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00
Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec
Skład i opracowanie graficzne: www.drukarniajastrzebie.pl
Ogłoszenia i redakcja: biuro@jasnet.pl, tel. 32 474 0000
Reklama: tel. 531 350 850
Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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JSW liderem w Europie
W piątek, 9 lutego na warszawskiej
GPW Jastrzębska Spółka Węglowa
przedstawiła w obecności wiceministra
energii Grzegorza Tobiszowskiego
długofalową strategię rozwoju na lata
2018 – 2030. Najważniejszym celem
strategicznym Grupy Kapitałowej
JSW jest umocnienie pozycji wiodącego
producenta i dostawcy węgla
koksowego oraz koksu w Europie, jak
również wzrost wartości całej grupy.
Zwiększenie produkcji węgla, inwestycje oraz
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektowność zapewnią spółce stabilny
rozwój oraz planowaną długoterminową marżę
EBITDA powyżej 30%.
Najcenniejszy węgiel i koks
Nowa strategia zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln
ton w 2030 roku. Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton.
Docelowo, koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić aż 78% produkcji grupy. Z kolei
łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej
grupie w okresie obowiązywania strategii będą
kształtować się na poziomie około 18,9 mld zł. Dla
rmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do
zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić
nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa
będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku

węgla koksowego typu 35. Poczynając od 2020 roku
udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72 do 85 %.
– Śmiało patrzymy w przyszłość, posiadamy
952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych, co gwarantuje nam stabilne wydobycie na
co najmniej 60 lat. Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego i JSW
zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego oraz niezbędnego dla europejskiego
przemysłu stalowego surowca - mówi Daniel Ozon,
prezes JSW. - Nowa strategia zapewni spółce systematyczny rozwój oraz funkcjonowanie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. JSW do 2030 roku zwiększy produkcję
węgla o 20%. Jeśli chodzi o produkcję koksu to planujemy odtworzenie i utrzymanie mocy produkcyjnych na zbliżonym do obecnego poziomie. Naszym priorytetem jest osiąganie jak najwyższej
marży poprzez zmianę poziomu oraz struktury produkcji.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest nastawiona
na długoterminowy, zrównoważony oraz stabilny
rozwój z uwzględnieniem oczekiwań akcjonariuszy.
Efektywność, innowacje
oraz fundusz stabilizacyjny
Strategia rozwoju JSW zakłada poprawę efektywności produkcji poprzez inwestycje i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych. Od 2025 roku na jednego pracownika przypadać ma około 1 tys. ton wydobytego
węgla rocznie. W spółce zaplanowano ambitne
działania optymalizujące i zwiększające potencjał
wydobycia węgla, w tym „Program Jakość” i „Program Efektywność. Ograniczenie kosztów, zwię-

kszenie produktywności, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań m.in. nowoczesnej techniki kotwienia czy zmniejszania ilości wydobywanego wraz z węglem kamienia, gwarantują optymalne funkcjonowanie JSW na trudnym runku surowcowym.
W strategii podkreślono wagę projektów badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu środków
pomocowych z funduszy zewnętrznych. Prowadzić
je będzie utworzona w ubiegłym roku spółka JSW
Innowacje, pełniąca rolę naturalnego kompleksowego zaplecza badawczo-rozwojowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Do 2019 roku JSW zamierza spłacić zadłużenie
z tytułu obligacji. Powołany zostanie fundusz stabilizacyjny o wartość 1,5 mld zł, którego głównym
celem będzie utrzymanie płynności nansowej i zachowanie ciągłości operacyjnej w czasach dekoniunktury na rynku węgla.
CSR i zielone JSW
Strategia JSW zakłada nowoczesne podejście
do zrównoważonego rozwoju, które poza tradycyjnymi działaniami społeczno- lantropijnymi zapewni zbudowanie optymalnych relacji z najbliższym
otoczeniem, m.in. pracownikami, klientami, dostawcami, akcjonariuszami i społecznością lokalną.
- Nowa strategia traktuje CSR zarówno jako
narzędzie budowy wizerunku, jak i istotny element
zarządzania spółką gwarantujący kompleksowe
korzyści związane z długofalowym budowaniem
wartości marki. Pomaga m.in. w tworzeniu przewagi konkurencyjnej oraz zdrowej kultury organizacyjnej, budowie właściwego wizerunku węgla
koksowego jako niezbędnego surowca w produkcji
stali i wpływa na obniżenie kosztów pozyskania kapitału na rynku nansowym– mówi Artur Dyczko,

zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.
Grupa Kapitałowa JSW będzie się rozwijać w
oparciu o nowoczesne technologie, tak by jak najefektywniej wykorzystywać złoża węgla i jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu. Strategia
zakłada m.in. wdrożenie carbon footprint, programu pomiaru i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zastosowanie proekologicznych rozwiązań w codziennym
funkcjonowaniu JSW (np. elektryczne samochody
czy fotowoltaika). Dbałość o środowisko stanowi
integralną część trwałego rozwoju rmy. Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na odnawialne źródła
energii i ekologię, dlatego strategia zakłada aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu wydobywanego w kopalniach. Warto zaznaczyć, że ujęcie metanu z systemu wentylacji nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń w kopalniach, ale również poprawia efektywność energetyczną oraz wpływa na
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska.
Zatrudnienie wykwali kowanych pracowników
Do 2030 r. JSW planuje zwiększyć zatrudnienia
o około 1000 osób do niemal 28 tysięcy. Strategia
zakłada zastępowanie odchodzących pracowników (z tytułu nabywanych uprawnień emerytalnych) młodą, wykwali kowaną kadrą. W tym celu
spółka zawarła porozumienia z Akademią Górniczo- Hutniczą oraz Politechniką Śląską w sprawie
organizacji praktyk i stypendiów. Ponadto JSW
ściśle współpracuje z samorządami miast i gmin, na
terenach których prowadzi działalność wydobywczą, w zakresie kształcenia w zawodach górniczych
(szkoły zawodowe i technika).
JSW S.A.

Reklama

M4, Jastrzębie, ul. Harcerska
pow. 55.00 m2
cena 115 000 zł
tel. 501 221 028
okazja! cena do negocjacji

M4, Jastrzębie, ul. Ruchu Oporu
pow. 60.60 m2
cena 115 000 zł
tel. 501 221 029
układ szwedzki, cena do neg.

M4, Jastrzębie, ul. Śląska
pow. 53.00 m2
cena 123 000 zł
tel. 501 221 029
super układ, ślizgi

M4, Jastrzębie, ul. Opolska
pow. 70.00 m2, p. 8
cena 159 000 zł
tel. 501 221 029
ciekawa aranżacja, pilne!

M4, Jastrzębie, ul. Szkolna
pow. 55.70 m2, p. 4
cena 125 000 zł
tel. 602 630 275
zadbane M4, dobra lokalizacja

M4, Jastrzębie, ul. Zielona
pow. 56.00 m2
cena 169 000 zł
tel. 501 221 029
komfortowe, nowoczesne!

M5, Jastrzębie, ul. Wielkopolska
pow. 70.00 m2, p. 7
cena 164 000 zł
tel. 501 221 028
po remoncie, super układ 2x2

M5, Jastrzębie, ul. Warmińska
pow. 55.80 m2, p. 3
cena 150 000 zł
tel. 602 630 275
4-pokoje, po remoncie

Lokal w galerii, Jastrzębie, centr.
pow. 68.98 m2
cena 2500 zł
tel. 602 630 275
do wynajęcia, cena netto

Dom, Skrzyszów
pow. 120.00 m2, dz. 707 mkw.
cena 135 000 zł
tel. 501 221 028
4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia

Dom, Biecz, lubuskie
pow. 130.00 m2, dz. 4291.00
cena 248 000 zł
tel. 602 630 275
dom+mieszkanie+piękny ogród

Dom, Mszana, ul. 1 Maja
pow. 120.00 m2, dz. 3271.00
cena 265 000 zł
tel. 602 630 275
dom+mieszkanie+duża działka

Dom 1 albo 2-rodzinny, Ruptawa
pow. 216.00 m2, dz. 1512m2
cena 289 000 zł
tel. 602 630 275
stan surowy zamknięty

Nowe domy, J-bie, ul. Akacjowa
pow. 120.00 m2, dz. 300
cena 359 000 zł
tel. 501 221 028
zabudowa bliźniacza, Zdrój

Dom, Bielsko-Biała, ul. Straconka
pow. 270.00 m2, dz. 1500.00
cena 899 000 zł
tel. 602 630 275
luksusowa willa w górach

Dom, J-bie, ul. Truskawkowa
pow. 106.90 m2, dz. 985.00
cena 360 000 zł
tel. 501 221 029
dom z antresolą z 2003 roku

Dworek, Jastrzębie-Zdrój
pow. 666.00 m2
cena 450 000 zł
tel. 602 630 275
dworek z projektem rozbudowy

Bud.usł.-miesz., J-bie, Pszczyńska
pow. 420.00 m2, dz. 1321.00
cena 650 000 zł
tel. 602 630 275
usługi+3 duże mieszkania

Działka, Jastrzębie, Ruptawa
pow. 885.00 m2
cena 55 000 zł
tel. 501 221 029
okolica Libowca

Działka, Jastrzębie, ul. Frysztacka
pow. 1000.00 m2
cena 55 000 zł
tel. 501 221 028
bez prowizji dla biura arkady

Działka, Jastrzębie, ul. Cieszyńska
pow. dz. 4091.00
cena 65 000 zł
tel. 602 630 275
mieszk.-usługowa, super cena!

Działka, Jastrzębie, Dubielec
pow. 1380.00 m2
cena 75 000 zł
tel. 501 221 028
blisko centrum, wym 34x40

Działka, Jastrzębie, ul.Rozwojowa
pow. 4100.00 m2
cena 110 000 zł
tel. 602 630 275
dz. przemysłowo-usługowa

Działka, J-bie, ul. Powstańców Śl.
pow. 5017.00 m2
cena 145 000 zł
tel. 602 630 275
duża działka bud.rolna

Działka, J-bie, ul. Wodzisławska
pow. 3800.00 m2
cena 180 000 zł
tel. 602 630 275
dz. inwestycyjna przy gł.ulicy

Działka, Pawłowice
pow. dz. 2492m2
cena 199 360 zł
tel. 602 630 275
dz. mieszkaniowa z usługami

2 działki bud., J-bie, ul. Młyńska
pow. 815.00 m2
cena 85 000 zł
tel. 501 221 028
media: prąd, woda, gaz, kan.

Działki, Jastrzębie, ul. P. Skargi
pow. 1000.00 m2
cena 75 000 zł
tel. 501 221 028
4 działki budowlane

