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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach
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Czy Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
stała się przytuliskiem dla tajnych
współpracowników komunistycznych
służb bezpieczeństwa?

Korab
i Działkowiec

DODATEK SPECJALNY

FEDRUJEMY
Chłodny front nadciąga znad Brukseli
Komisja Europejska przygotowała kolejny zestaw propozycji dotyczący polityki klimatycznej, nazywany potocznie „pakietem zimowym”. To kolejne zaostrzenie kursu wobec tradycyjnej energetyki. Chyba nikt nie ma już złudzeń, że troska o klimat służy za
pretekst, a prawdziwym powodem otwarcia antywęglowego frontu są interesy gospodarcze napędzane lobbingiem na niespotykaną dotychczas skalę. Polityczne ostrze tej awantury wymierzone
jest w Polskę. 
str. 7

PGNiG i JSW poszerzają współpracę

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PGNiG TERMIKA
SA i Jastrzębska Spółka Węglowa SA będą współpracować przy
projektach z zakresu energetyki, zagospodarowania kopalin oraz
lepszego wykorzystania posiadanych zasobów. Wspólne działania
nie tylko zwiększą efektywność spółek, ale też pozytywnie wpłyną na rozwój konkurencyjności i bezpieczeństwa krajowego sektora wydobywczo-energetycznego.
str. 8

Trochę historii...
Jastrzębską Spółkę Węglową zarejestrowano pierwszego kwietnia, ale to nie był żart. 24 lata temu powstało przedsiębiorstwo,
które jest dziś największym producentem węgla koksującego
w Unii Europejskiej.
str. 10
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Z ujawnionych akt Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że „Działkowcem”
może być Zbigniew Podmagórski, były przewodniczący Rady Nadzorczej GSM.
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Komuniści znikną z ulic

Radni przyjęli uchwałę zmieniającą
nazwy czterech ulic

Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!

Przyjdź! Sprawdź nas!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 73 (naprzeciw E-Leclerc) tel: 32-470-32-49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H Spar) tel: 537-437-515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta) tel: 531-131-101

szczegóły

str. 3

str. 3

Skuteczny sposób
na walkę ze smogiem



WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy
wszystkim Klientom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku
i prawdziwej radości.

str. 6

Uradzili inaczej

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wróciły
tematy budowy Domu Solidarności i przyszłości łaźni po
byłej kopalni „Moszczenica”. 
str. 11

Mazowiecka 2, tel.: 790 379 000
www.jastrzebiezdroj.speedpak.net

www.naszejastrzebie.pl
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O

brywa mi się czasami za niepoprawne politycznie poczucie humoru. W ramach pokuty
postanowiłem już nic nie pisać o problemach
naszych zachodnich sąsiadów z imigrantami. Ale jak
na złość, ostatnio przyjechał z Niemiec mój kuzyn Michał, to
znaczy Michael. Wiem, że ktoś znów zadzwoni, ale muszę to
Państwu opowiedzieć. Michael mieszka w małej miejscowości, 50 km od Kolonii. W tym roku posyła dziecko do komunii.
W kościele jego syn dostał broszurkę, a tam… ilustrowana
rozprawka między małym Niemcem i Arabem. Rozmawiają
głównie o islamie. Zamiast wiedzy o Jezusie, mój młody krewny nie wiadomo po co przyjął sporą dawkę informacji o Mahomecie. To się nazywa indoktrynacja w imię poprawności politycznej! Ale to jeszcze nic. We władzach miasta zasiadają tam
także politycy Zielonych. Całkiem poważnie zaproponowali ostatnio, aby do niemieckich szkół wprowadzić obowiązkowy język arabski. Skoro „goście” Angeli Merkel nie chcą się
integrować z Niemcami, to Niemcy powinni zintegrować się
z nimi. Michael mieszka w Niemczech od prawie 30 lat. Ciężko
pracuje. Dorobił się nawet małego domku jednorodzinnego,
który wygląda jednak blado wobec sąsiedztwa. Miasto zbudowało za jego płotem trzy okazałe bliźniaki, w których zamieszka wkrótce 60 uchodźców. Michael często dowcipkował, że jak
mi się w Polsce powinie noga, to mogę przyjechać do niego
i stróżować w firmie, w której pracuje. W tym roku, Michael
spojrzał na domek gospodarczy, który mam na końcu ogródka i zapytał: przyjmiesz mnie kuzyn, jak już będę miał dosyć
Niemiec...
filar

Napędzany przez opozycję
i nagłaśniany przez część
mediów ogólnopolski strajk
szkolny, w Jastrzębiu-Zdroju
skończył się klapą.

Z

organizowany w ostatni piątek marca strajk
szkolny firmował Sławomir Broniarz, szef
Związku Nauczycielstwa Pol-
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Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
Realizujemy Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego. Obejmujemy opieką dzieci
niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, dzieci
autystyczne, z zaburzeniami sensorycznymi.

Czesne za przedszkole:
v do 6 godzin - 200 zł v powyżej - 320 zł.
Drugie i kolejne dziecko zniżka 50%.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego - czesne 100 zł.

kwiecień 2017r.

Brawo nauczyciele!

filarem

pod

AKTUALNOŚCI

Czesne za żłobek
wynosi
540 zł za miesiąc.

CZESNE OBEJMUJE:
v rytmikę
v język angielski
v dogoterapię
v zajęcia z etnologii
v przedstawienia teatralne
v wycieczki
v gimnastykę korekcyjną
v opiekę psychologa i logopedy
v kółka zainteresowań
v religię

Dni otwarte
11 i 12 kwietnia
od 9:30 do 10:45

skiego. Protestujący domagali
się dziesięcioprocentowych
podwyżek i gwarancji zatrudnienia do 2022 roku. Bardziej populistycznych haseł nie słyszano
od dawna. Gdyby te postulaty
traktować poważnie, stanąć
powinna cała Polska. Wszyscy
przecież chcemy więcej pieniędzy i gwarancji zatrudnienia.
Ale to był tylko pretekst. Strajk
szkolny doskonale wpisał się

W Jastrzębiu-Zdroju remonty miejskich dróg
należą do rzadkości. Brak wprawy nie może
jednak tłumaczyć bałaganu, jaki od kilku
miesięcy panuje na ulicy Mazowieckiej.

Remont wyborczy?

K

Małe grupy do 18 osób, każda pod opieką
magistra wychowania przedszkolnego
i wykwalifikowanej opiekunki dziecięcej.
Oferujemy pełne wyżywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Każdy posiłek skalkulowany osobno do wyboru.

rekrutacja trwa do 30 kwietnia
Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl

w coraz ostrzejszą wojnę opozycji z rządem. Jednym z najważniejszych frontów jest reforma
szkolnictwa, m.in. likwidująca
gimnazja. W tym kontekście wybór Broniarza, jako organizatora
całej akcji, wygląda na jawne
szyderstwo z nauczycieli. Jeszcze 18 lat temu stał on na czele
protestu… przeciwko tworzeniu
gimnazjów. Jego archiwalne
zdjęcie z okolicznościowej gło-

dówki stało się dziś symbolem
koniunkturalizmu i zmienności
poglądów.
Na szczęście, zdecydowana większość nauczycieli nie
uległa presji. Według danych
kuratoriów oświaty strajkowało 11 proc. szkół. Z kolei ZNP
twierdzi, że do pracy nie przystąpiło 40 proc. placówek, ale
wiarygodność raczej nie jest
cechą, którą można przypisać
Broniarzowi.
W Jastrzębiu-Zdroju nie strajkował nikt. To jest bardzo dobra informacja dla rodziców
i uczniów, bo tutejsi nauczyciele traktują swój zawód nie tylko,
jako źródło utrzymania, ale także misję i powołanie.
Taka postawa powinna wzbudzić poklask, ale na popularnym
jastrzębskim portalu, należącym
do syna prezydent Anny Hetman
trudno nie wyczuć rozczarowania. Wśród komentarzy pojawiła
się nawet sugestia, że nauczyciele mogli czuć się zastraszani
i dlatego nie przystąpili do protestu. To dosyć kuriozalna sugestia. Miastem rządzi przecież
Platforma Obywatelska. Każdy
strajkujący nauczyciel mógłby
raczej liczyć na pochwały, a nie
szykany. 
(bl)

iedy pada deszcz, rozkopana ulica zamienia
się w grzęzawisko. Gdy
świeci słońce, można się udusić w tumanach pyłu i kurzu.
Mieszkańcy ul. Mazowieckiej
są tak zdesperowani, że na pomoc wezwali telewizję. Powstał
reportaż, który trudno nazwać
wizytówką miasta. Sytuacja jest
trochę kuriozalna. Generalnie,
mieszkańcy powinni cieszyć
się z każdego remontu, a już
na pewno ul. Mazowieckiej. Zamiast radości, słychać jednak

głosy protestu i przede wszystkim zmęczenia. Remont zaczął
się ubiegłej jesieni i według
zapewnień magistratu potrwa
do… końca tego roku. Mieszkańcy zachodzą w głowę, jak
można guzdrać się półtora roku
z naprawą jednej ulicy? Urzędnicy wiedzą jednak swoje i szanują robotę. Najpierw zlecono
wykonanie pierwszego etapu
polegającego na odwodnieniu
i wykonaniu robót ziemnych.
I na tym na razie koniec. Na drugi etap, czyli położenie nowej

nawierzchni, miasto ogłosiło
dopiero przetarg.
- Zaraz po zakończeniu tej
procedury roboty powinny ruszyć - zapewniają zadowoleni
z siebie urzędnicy.
Istnieje spiskowa teoria, że
władzom miasta jest na rękę
przeciąganie remontu. W przyszłym roku odbędą się wybory
samorządowe. Im dłużej po ulicach krążą koparki, tym bardziej
w świadomości mieszkańców
utrwali się przekaz, że władza
coś dla nich robi.

Wydawca:
Reklama:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
Mariola Szołtys
redakcja@naszagazeta.info, naszejastrzebie@naszagazeta.info
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sebastian Sroślak
Sekretarz redakcji:
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
Redaguje zespół.
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Radni przyjęli uchwałę zmieniającą nazwy czterech ulic

Dekomunizacja

Z

godnie z ustawą o zakazie propagowania ustrojów totalitarnych, z nazw obiektów użyteczności publicznej muszą
zniknąć patroni kojarzeni z komunizmem. Jak na stutysięczne miasto, w Jastrzębiu-Zdroju szykuje się stosunkowo mało zmian. Tylko cztery ulice dostały nowych patronów.
Dla porównania, w cztery razy mniejszych Łaziskach Górnych,
takich zmian trzeba przeprowadzić aż osiem.

3

Jastrzębscy radni przyjęli nowe nazwy ulic:
Karola Świerczewskiego Æ Niepodległości
Hanki Sawickiej Æ Żołnierzy Niezłomnych.
Pawła Findera Æ Józefa Rymera
Józefa Wieczorka Æ gen. Władysława Andersa.
Dla mieszkańców najważniejsza jest informacja, że zmiany
nazw ulic nie mają wpływu na ważność dokumentów.

Szukamy pracowników
Przedsiębiorstwo Eko-Jas poszukuje
pracowników niewykwalifikowanych
do prac dołowych w Kopalni Pniówek.
Wymagania:
Wykształcenie - co najmniej gimnazjalne
Wiek - ukończone 21 lat.
Żory ul. Węglowa 11, tel. 691-371-009

Dlaczego tak późno?
Rozmowa z Łukaszem Kaszą, przewodniczącym Rady Miasta

- Kto decydował o nowych nazwach?
- Uchwałę podjęli radni, ale nasza decyzja
została poprzedzona szerokimi konsultacjami. Organizacje i osoby prywatne mogły się wypowiedzieć i zgłosić swoje
kandydatury.
- Poszło gładko?
- Zmiany przyjęto bez większych
sprzeciwów, można wręcz powiedzieć, że przy powszechnej
aprobacie.
- Nikt nie protestował przeciwko Żołnierzom Niezłomnym?
- Ta propozycja wzbudziła najwięcej emocji.

W pierwotnej wersji ul. Hanki Sawickiej miała zostać zmieniona na Żołnierzy Wyklętych, ale ostatecznie, po dyskusjach i konsultacjach, zdecydowaliśmy się na Żołnierzy Niezłomnych.
- Józef Wieczorek też został zakwalifikowany do „propagatorów ustroju totalitarnego” choć zginął w obozie koncentracyjnym.
- O wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Józefa Wieczorka poproszono Instytut Pamięci Narodowej. To prawda, że zginął on w niemieckim
obozie koncentracyjnym, ale wcześniej został
przeszkolony przez sowieckie służby i przerzucony do Polski, gdzie wszedł do władz Polskiej
Partii Robotniczej. IPN nie miał wątpliwości
i uznał, że Józef Wieczorek podlega ustawie dekomunizacyjnej.

- Rozliczenia z przeszłością są ważne,
ale czasami można usłyszeć pytanie: po
co to wszystko? Było, minęło, a ludzie
przyzwyczaili się do starych nazw.
- Państwa i narody funkcjonują także w oparciu
o symbole. Nie możemy tworzyć demokratycznej,
obywatelskiej wspólnoty, jeżeli obiektom publicznym patronują ludzie, których celem było zniewolenie Polski i wtłoczenie jej w sowiecki system
totalitarny. Jeżeli jakieś pytanie w tej kwestii może
być zasadne, to nie po co, ale dlaczego tak późno
rozliczamy się z przeszłością? Polska demokracja
liczy już 27 lat. Najlepszym momentem do rozrachunku ze spuścizną PRL, także w wymiarze symbolicznym, był początek lat 90, ale z jakichś powodów wtedy tego nie zrobiono. Nie ma jednak co
narzekać. Lepiej późno, niż wcale.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Co się dzieje w Górniczej S

Korab
i Działkowiec
Czy Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się przytuliskiem
dla tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa? Ujawnione
zasoby Instytutu Pamięci Narodowej nie pozostawiają złudzeń.

I

nstytut Pamięci Narodowej
uruchomił stronę internetową
www.inwentarz.ipn.gov.pl. Zebrano tam informacje o pracownikach, współpracownikach,
informatorach i agentach komunistycznych służb bezpieczeństwa.
W wyszukiwarkę wystarczy wstukać imię i nazwisko. Prawda bywa
bolesna, a czasami zaskakująca.
W ujawnionych zbiorach znalazła
się, m.in. teczka personalna tajnego
współpracownika o pseudonimie
„Korab”. Nazwisko, imię, data urodzenia, imię ojca są zbieżne z danymi Dariusza Janickiego. „Korab”
działał w Bydgoszczy. Tamtejsza
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej prowadziła jego teczkę
od 1977 roku. W Jastrzębiu-Zdroju,
Dariusz Janicki dał się poznać jako
kierownik oraz redaktor biuletynu
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej i autor promocyjnych artykułów
na jednym z lokalnych portali. To nie
jest jego debiut w mediach. Nie jest
tajemnicą, że w czasach PRL pracował w prasie związanej z Ludowym
Wojskiem Polskim. To zresztą widać.
Styl i sposób narracji biuletynu GSM
starszym Czytelnikom może nasuwać
skojarzenia z „Trybuną Ludu” i „Żołnierzem Wolności”. Artykuły roją się
od agresywnych ataków, negatywnych
emocji i polemik przechodzących
w oszczerstwa.
Kiedy opadły nieco emocje związane z „Korabem”, w archiwach IPN znalazła się kolejna teczka, której zawartość zapewne zainteresuje jastrzębian
i mieszkańców GSM.

Zbigniew Podmagórski (na pierwszym planie) lubił podkreślać prawicowe przekonania.

Wyciekły
informacje o tajnym
współpracowniku
o pseudonimie
„Działkowiec”. Kryje
się pod nim Zbigniew
Podmagórski.
Prawdopodobnie chodzi o byłego
przewodniczącego Rady Nadzorczej
GSM. Zresztą sam zainteresowany
nie sprostował tych rewelacji, choć
od kilku tygodni krążą one w internecie. Zbigniew Podmagórski
w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Nadzorczej GSM.
Dał się poznać, jako bezkrytyczny
zwolennik nawet najbardziej kontrowersyjnych posunięć prezesa Gerarda Weycherta. Stanął za nim murem,
kiedy wybuchła afera podsłuchowa.
Przypomnijmy, że w lipcu 2015 roku,
w kilku pomieszczeniach spółdzielni
zostały zamontowane urządzenia rejestrujące rozmowy. Podmagórski nie

widział także nic złego w funkcjonowaniu spółki Multibiuro DGD, gdzie
Dariusz Janicki pełni funkcję prezesa, a Gerard Weychert jest udziałowcem. Wielu prawników sugerowało,
że może tutaj zachodzić konflikt
interesów. Gerard Weychert znalazł
w Zbigniewie Podmagórskim wiernego sojusznika, kiedy poszedł na
wojnę z Andrzejem Matusiakiem,
członkiem Rady Nadzorczej. Oso-

by znające realia spółdzielni były
zaskoczone takim obrotem sprawy.
Współpraca Podmagórskiego i Matusiaka przebiegała wcześniej bez
większych zgrzytów. Do czasu, aż
prezes Weychert dał sygnał do ataku.
Podmagórski zaangażował się w usunięcie Matusiaka z Rady Nadzorczej.
O medialną oprawę tych wydarzeń,
na łamach biuletynu GSM zadbał niezastąpiony redaktor Janicki.

Kontekst tych
wydarzeń może mieć
o wiele szersze tło,
niż konflikt we
władzach spółdzielni
mieszkaniowej.
Andrzej Matusiak jest radnym
i działaczem Prawa i Sprawiedliwości
oraz bratem posła tej partii. PiS nie jest
ulubieńcem funkcjonariuszy komunistycznych służb i pezetpeerowskich
aparatczyków. Odebranie przywile-

jów emerytalnych byłym esbekom czy
ujawnienie zasobów IPN to tylko część
działań. Obecny rząd chce się także
przyjrzeć biznesowej aktywności peerelowskich elit. Nie jest tajemnicą,
że sporo ludzi poprzedniego systemu realizuje swoje „talenty” w spółdzielniach mieszkaniowych. Nie bez
powodu posłowie PiS i Kukiz’15 przymierzają się do zmiany prawa spółdzielczego. Wszystko po to, aby lepiej
chronić pieniądze lokatorów i ukrócić
samowolę prezesów. Iskrzeniu na krajowej scenie politycznej towarzyszy
coraz bardziej nerwowa atmosfera
na lokalnym, jastrzębskim podwórku.
Dariusz Janicki, Gerard Weychert oraz
Radosław Pluta, jego zastępca w GSM,
zaangażowali się w parapolityczne
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Działalnością Radnego AM. Pod
tym inicjałem kryje się - rzecz jasna Andrzej Matusiak.

Już sama idea takiej
organizacji jest dosyć
kuriozalna.

Skoro ktoś czuje się poszkodowany czyjąś działalnością, powinien zawiadomić organy ścigania i domagać
się sprawiedliwości przed sądem.
Trudno zresztą dociec o jakie szykany chodzi, ponieważ wspomniana
wcześniej trójka doskonale prosperuje w GSM. Generalnie, aktywność
stowarzyszenia sprowadza się do
profilu na facebooku, na którym piętnowane są osoby sygnalizujące nieprawidłowości w spółdzielni.
Jerzy Filar
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półdzielni Mieszkaniowej?

Prywatne
wojenki prezesa

Fragmenty artykułów zamieszczonych
w biuletynie GSM:
„Po pierwsze Andrzej Kinasiewicz oszukał Członków
Spółdzielni”.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa jest
chyba jedyną w Polsce firmą, gdzie zwykły
kierownik może bezkarnie i publicznie
atakować i obrażać członków Rady Nadzorczej.

S

truktura władzy w każdej
spółce wygląda podobnie.
Najważniejsi są akcjonariusze, ale siłą rzeczy nie mogą
rządzić zbiorowo. Dlatego z ich grona
wybierana jest Rada Nadzorcza. Jej
członkowie kontrolują całość. Powołują prezesa i mogą go odwołać, jeżeli
źle kieruje spółką. Od tej reguły jest
jeden wyjątek, a mianowicie Górnicza
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Tutaj niepodzielnie rządzą prezes i jego specjalista do spraw propagandy. Analiza
biuletynu GSM i sponsorowanych
wpisów na lokalnym portalu, mogłaby
posłużyć za temat pracy magisterskiej
o niecodziennych sytuacjach w spółdzielniach mieszkaniowych. Prezes
Gerard Weychert i redaktor-kierownik
Dariusz Janicki bez skrupułów atakują, szydzą i pomawiają członków Rady
Nadzorczej, którzy są przecież ich
szefami i pracodawcami! W normalnej
firmie, za takie wybryki obydwaj wylecieliby z roboty z wilczym biletem.
GSM rządzi się jednak swoimi prawami. Oczywiście, nie wszyscy członkowie dziewięcioosobowej Rady Nad-

zorczej są „grillowani”. Na indeks
trafiła czwórka, która nie boi się prezesa i nie akceptuje jego działań.

Jest ich za mało, aby
odwołać Gerarda
Weycherta, ale
wystarczająco dużo,
aby blokować uchwały,
do których potrzebna
jest większość.
Tak się stało, m.in. z bilansem
spółki za ubiegły rok. W publikacjach zleconych przez GSM odtrąbiono wielki finansowy sukces.
Zabrakło jedynie informacji, że sprawozdanie nie zostało przyjęte przez
Radę Nadzorczą.
- Zaproszono nas na spotkanie
z autorami audytu, kiedy mieli nam
zaprezentować gotowe sprawozdanie. Jaki sens ma dyskusja nad
gotowym dokumentem? Prezes spółdzielni powinien nas dopuścić do
pytań, zanim audytorzy zabrali się do
pracy. Jako Rada Nadzorcza mamy
prawo do podzielenia się sugestiami

i uwagami dotyczącymi tego, co - naszym zdaniem - biegli powinni wziąć
pod szczególną uwagę - mówi jeden
z członków Rady Nadzorczej.
Bolesławowi Lepczyńskiemu, obecnemu przewodniczącemu Rady Nadzorczej, taka sytuacja nie przeszkadza,
ale innym tak.
- Prezes odmawia dostępu do dokumentów spółdzielni, ponieważ jak mówi - nie chce, aby „furgały po
mieście”. Jest to złamanie zasad obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Jako członkowie Rady
Nadzorczej ponosimy odpowiedzialność za stan spółdzielni. Odpowiadamy przed mieszkańcami, a nie przed
prezesem. Niedopuszczanie nas do
informacji jest sytuacją patologiczną
- mówi nasz rozmówca.

Zainteresowani
członkowie Rady
Nadzorczej nie mogą się
doprosić informacji,
m.in. o szczegółach
umowy reklamowej
z portalem Jasnet.

„Oświadczenie Andrzeja Kinasiewicza okazuje się
zwykłym łgarstwem, gdyż dziś ta osoba stanęła po stronie Andrzeja Matusiaka, Krzysztofa Wruchy i ich Grupy
Inicjatywnej, mającej na celu ich prywatną zemstę”.
„Obrzydliwym jest również to, że Andrzej Kinasiewicz
wie doskonale do jakich podłych czynów posunął się
Matusiak i Wrucha”.
„ W momencie, gdy przejmą władzę, planują ustawić
przetargi w GSM i przyjmować korzyści, dzieląc się nimi
w określonej grupie”.
„Nie ma więc wątpliwości, że Andrzej Kinasiewicz dokładnie był poinformowany z kim ma do czynienia. Mało
tego Andrzej Kinasiewicz akceptuje to, że gdy jego
wspólnicy obejmą z jego pomocą władzę w GSM zapanuje nepotyzm i zastraszenie. Podsumowując, mogę jasno stwierdzić, że Andrzej Kinasiewicz jest osobą, która
oszukała członków Spółdzielni, członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników”.
Oczywiście, każda spółka ma
prawo kreować swój wizerunek
w komercyjnych mediach, ale
problemem jest treść części publikacji. Oprócz treści czysto informacyjnych, sporo artykułów
poświęconych jest „Matusiakowi
i jego kolesiom”. Czy mieszkańcy
powinni płacić za prywatne wojenki prezesa? Niewygodnych pytań
jest zresztą więcej. Dlaczego do
rozlicznych procesów sądowych
prezesa GSM wynajmowana jest
zewnętrzna kancelaria prawna i ile
zapłacili za jej usługi mieszkańcy
spółdzielni?

Ze szczególną zajadłością atakowany jest Andrzej Kinasiewicz, członek
Rady Nadzorczej GSM, a także były
radny miasta, prezes koła Honorowych Dawców Krwi, społecznik znany
z wielu akcji edukacyjnych adresowanych do młodzieży. To człowiek, który
w Jastrzębiu-Zdroju nie ma wrogów,
ponieważ nawet osoby o innych przekonaniach politycznych doceniają jego
pracę na rzecz miasta i mieszkańców.
Dlaczego go nie lubią w GSM?
- To nie jest tak, że oni go nie lubią.
Oni się go boją - mówi osoba znająca
GSM od kulis.
Jerzy Filar
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Ciepło z sieci
skuteczny sposób na walkę ze smogiem

z palmami, ale też po prostu o miejscach z czystym powietrzem.
W Danii na przykład palmy nie rosną, ale kojarzymy ją z ekologią.
Jednak niecałe pół wieku temu (!)
mieszkańcy tego kraju oddychali
powietrzem podobnym do naszego, ale postanowili to zmienić. Dziś
większość Duńczyków korzysta
z sieci ciepłowniczej. Ciepło systemowe dostępne jest cały rok,
o każdej porze, nie wymaga od
użytkownika uciążliwej obsługi, nie
ma ryzyka wybuchu czy zaczadzenia, ceny są stabilne i konkurencyjne, koszty eksploatacji podzielone
są między dostawcę a właściciela
nieruchomości, nie trzeba mieć
miejsca na piec i opał czy utylizować popiołu. Przynosi sporo korzyści mieszkańcom, ich sąsiadom
i środowisku. Przy cieple z sieci
„taniość” i „zalety” przestarzałego
pieca wyglądają blado.

Najlepszym sposobem
wyeliminowania
problemu smogu jest
zmiana ogrzewania
na bardziej
ekologiczne, które
najmniej wpływa na
środowisko. Takim
ogrzewaniem jest
m.in. ciepło sieciowe
produkowane
w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej
w Jastrzębiu-Zdroju
i Spółce
Energetycznej
„Jastrzębie”.

P

Kto decyduje?

rzyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci
ciepłowniczej oznacza
mniej
indywidualnych
pieców i kominów, a tym samym
mniej szkodliwych dla ludzi i środowiska zanieczyszczeń.

Niska emisja
- wysoka
śmiertelność
Kto z nas chciałby oddychać
tylko czystym powietrzem? Chyba
każdy. Nie musimy czytać statystyk mówiących o tym, że mamy
najgorsze powietrze w Europie.
Wystarczy zimą otworzyć okno.
Zamiast czystego tlenu wdychamy
m.in. tlenki węgla, azotu, siarki,
pyły zawieszone PM 10, PM 2,5,
benzopiren… Uff… Robi się ciężko i strasznie. Przyczyną smogu
w Polsce jest w 80 procentach tzw.
niska emisja. Chodzi o zanieczyszczanie atmosfery przez pyły i gazy
powstałe w wyniku spalania paliw,
głównie węgla, w przestarzałych
i niesprawnych domowych piecach
i kotłach grzewczych, nie spełniających żadnych norm emisji spalin,
a także spalania złej jakości węgla,
a nawet - o zgrozo - śmieci. Niestety, wszyscy odczuwamy to podczas sezonu grzewczego. Już nie
tylko ekolodzy, ale i lekarze biją na
alarm. Co roku w Polsce z powodu
smogu umiera ok. 46 tys. osób. To
tak, jakby rocznie znikało jedno
małe miasteczko. Jeszcze więcej
osób choruje - na raka, choroby
układu krążenia, układu oddechowego, astmę, alergie itd. Zwolennicy takiego spalania mówią: „bo jest
taniej”. Czy rzeczywiście? A nasze
zdrowie i życie się nie liczy?

Nowoczesny i wysokosprawny silnik gazowy w Zakładzie Cieplnym w Wodzisławiu Śl.

PEC i SEJ
dla czystszego
powietrza
Ciepłownie i elektrociepłownie
też mają kominy, to prawda. Ale
to tzw. wysoka emisja, czyli znajdująca się na wysokości powyżej
40 metrów od poziomu terenu. Jednak ta produkcja ciepła i energii
(w kogeneracji - czyli najbardziej
efektywna) oraz sama emisja podlega restrykcyjnym normom prawnym
i jest monitorowana zarówno przez
producenta, któremu grożą wysokie kary, jak i przez organy ochrony

środowiska. W związku z rozwojem
i coraz ostrzejszymi normami środowiskowymi zakłady dodatkowo inwestują w modernizacje. Do ciepła
systemowego przekonują wspólnie
SEJ i PEC, ale też samorządy. Urzędy miast proponują dofinansowania każdemu, kto zdecyduje się na
zmianę ogrzewania z węglowego na
ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.
Można otrzymać spory zwrot poniesionych kosztów inwestycji. PEC pokrywa koszty związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przyłącza.
Przyszły odbiorca ponosi jedynie
opłatę przyłączeniową w wysokości

do ¼ kosztów poniesionych przez
PEC. Dodatkowo PEC na własny
koszt montuje w budynku odbiorcy
układ
pomiarowo-rozliczeniowy.
Szczegóły dotyczące procedury
przyłączeniowej można znaleźć
na stronach: www.pecjastrzebie.pl
i www.sej.pl w zakładce „Dla Klientów”.

Zalety ciepła
systemowego,
czyli z sieci
Pewnie wielu Polaków marzyło
zimą nie tylko o ciepłych krajach

Tlen to życie. Biologii nie da się
oszukać. Taniość, bylejakość, „jakośtobędzizm” tu nie działa. Co po
sobie zostawimy? Dbamy o nasze
dzieci, aby miały jak najlepszy start
w życie, dbamy o naszych rodziców
i dziadków, aby jak najdłużej żyli
w zdrowiu - chcemy dać im wszystko, co najlepsze. Faktem jest, że
smog, zanieczyszczone środowisko pogarszają jakość życia i go
skracają. Sposobów na polepszenie sposobu ogrzewania naszych
domów jest wiele, nie tylko ciepło
z sieci. Ważne, żebyśmy chcieli
podjąć decyzję o zmianie. Wiosna
to najlepszy czas, żeby zacząć
działać. A zbliżająca się Wielkanoc
pewnie niejednego wierzącego zachęci - jak papież Franciszek - do
ekologicznego rachunku sumienia. Promocją ciepła systemowego
zajmują się też różne instytucje,
np. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, która stworzyła markę
„Ciepło Systemowe”. Skupia wokół
siebie blisko 100 firm z całej Polski,
m.in. jastrzębski PEC. Do ciepła
z sieci ciepłowniczej przekonuje
m.in. na Facebooku. Na fanpage’u
Ciepła Strona Życia można znaleźć zastanawiającą zakładkę pod
nazwą „Zmień bojler na kaloryfer”.
Okazuje się, że chodzi o… ćwiczenia na brzuch. Przewrotna forma
zachęty do produktu PEC-u. Ale
z drugiej strony: wszystko zaczyna
się od decyzji i motywacji każdego z nas, czy to w kwestii osobistej
typu wygląd zewnętrzny, kondycja,
zdrowie czy w sprawach dotyczących sposobu ogrzewania domu
i jego wpływu na środowisko. Czas
powiedzieć: dziękuję, nie truję.
Wioletta Syrek
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Chłodny front
nadciąga znad Brukseli

Komisja Europejska przygotowała kolejny zestaw propozycji dotyczący polityki klimatycznej,
nazywany potocznie „pakietem zimowym”. To kolejne zaostrzenie kursu wobec tradycyjnej energetyki.
Chyba nikt nie ma już złudzeń, że troska o klimat służy za pretekst, a prawdziwym powodem otwarcia
antywęglowego frontu są interesy gospodarcze napędzane lobbingiem na niespotykaną dotychczas
skalę. Polityczne ostrze tej awantury wymierzone jest w Polskę.
Komisja Europejska chce ustanowić limit
emisji dwutlenku węgla na poziomie 550 gramów na kilowatogodzinę. Dla Polski stanowi to
olbrzymi problem i trudno oczekiwać, aby nasz
rząd zaakceptował takie regulacje. W Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wicepremier Mateusz Morawiecki podkreśla kluczowe
znaczenie przebudowy i unowocześnienia krajowego rynku energetycznego. Powstaną nowoczesne elektrownie z wyśrubowanymi normami
środowiskowymi. Z oczywistych względów
będą to elektrownie węglowe. Polska ma zbyt
dużo tego surowca, aby z niego zrezygnować.
Węgiel gwarantuje nam niezależność energetyczną i jest jednym z filarów narodowej gospodarki. Politykę surowcową należy unowocześniać, ale żaden odpowiedzialny rząd z niej
nie zrezygnuje. Trzeba sobie przy tym zdawać
sprawę z tego, że elektrownie węglowe, nawet
te projektowane - nie są w stanie spełnić forsowanego przez Brukselę kryterium emisji. Poza
tym, znając dotychczasową praktykę, jeżeli
energetyka węglowa zbliży się do narzuconych

norm, Komisja Europejska wprowadzi kolejny,
bardziej restrykcyjny „pakiet zimowy”. Już teraz pojawiają się propozycje, aby limit emisji
zmniejszyć do 450 gramów dwutlenku węgla na
kilowatogodzinę.

Wypracowanie
jakiegokolwiek kompromisu
wydaje się być niemożliwe.
Polski rząd nie da sobie odebrać prawa do
kształtowania własnego miksu energetycznego, opartego na węglu. Komisja Europejska też
jest zdeterminowana, aby przeforsować rozwiązania praktycznie eliminujące ten surowiec
z elektroenergetyki. Wszystko wskazuje na to, że
„pakiet zimowy” to dopiero przygrywka. Komisja Europejska chce, aby regulacje klimatyczne
wprowadzano za pomocą dyrektyw, czyli aktów
prawnych najwyższej wagi w Unii Europejskiej.
Chodzi o to, aby polityki energetyczne państw
członkowskich stopniowo centralizować, z jednym ośrodkiem decyzyjnym w Brukseli.

Zasłyszane

Krzysztof Tchórzewski, minister Energii,

Polskie elektrownie węglowe, bez względu na to jak są nowoczesne i tak nie spełnią norm emisyjnych
narzuconych przez Komisję Europejską. Na zdjęciu Elektrownia Łaziska.
- To najbardziej krytyczny problem w relacjach
między Warszawą a Brukselą. Właściwie we
wszystkich innych kwestiach gospodarczych nie
mamy większych kłopotów - potwierdza Konrad
Szymański, wiceminister spraw zagranicznych.

„Pakiet zimowy” to
nic innego, jak kolejna
próba dokręcenia śruby
energetyce opartej na
węglu.

w „Rozmowach niedokończonych” dla Radia Maryja i TV Trwam
- Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe prowadzili
górnictwo na wymarcie. Od 2009r. do 2013r. był systematyczny wzrost
cen węgla. W tym okresie górnictwo wypracowywało zyski w miliardach
złotych. Właścicielskie decyzje były takie, że zyski należało oddawać
w formie dywidendy. Z drugiej strony komercjalizacja i wprowadzenie
na giełdę Jastrzębskiej Spółki Węglowej było związane z tym, że budżet
państwa z tego tytułu uzyskał ok. 5 mld zł wpływów. Zamiast przeznaczyć te pieniądze na rozwój górnictwa, premier Kopacz w tamtym czasie powiedziała, że ma dosyć
dopłacania do górnictwa. Otóż, w tamtym czasie nie miało to miejsca, bo ponad 10 mld zł prostych wpływów z dywidend i ze sprzedaży akcji górnictwo oddało do budżetu państwa. Więc to nie
budżet państwa dotował, ale był on wspierany ze strony górnictwa. Jedyna pomoc dla górnictwa
miała miejsce w 2010r., kiedy do sektora skierowano 400 mln zł.

górnictwo | m

8 FEDRUJEMY

Grupa PGNiG i JSW
poszerzają współpracę
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA, PGNiG TERMIKA SA i Jastrzębska
Spółka Węglowa SA będą współpracować
przy projektach z zakresu energetyki,
zagospodarowania kopalin oraz lepszego
wykorzystania posiadanych zasobów. Wspólne
działania nie tylko zwiększą efektywność
spółek, ale też pozytywnie wpłyną na rozwój
konkurencyjności i bezpieczeństwa krajowego
sektora wydobywczo-energetycznego.

L

ist intencyjny w tej sprawie podpisany został 22
marca w Warszawie. Jego
sygnatariusze zadeklarowali pogłębienie współpracy w pięciu obszarach: węgla kamiennego,
metanu, gazu koksowniczego, aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki
realizować będą także wspólnie
projekty w zakresie badań, rozwoju
i innowacji.
W niektórych obszarach spółki
rozpoczęły kooperację już wcześniej. Przykładem może być wypracowany i funkcjonujący już model

współpracy między Jastrzębską
Spółką Węglową, a należącą do GK
PGNiG Spółką Energetyczną „Jastrzębie”.
Strony zadeklarowały wypracowanie jasnych i przejrzystych
zasad współpracy w każdym
obszarze, uwzględnianie zasad
poszanowania środowiska oraz
możliwość tworzenia i realizacji
potencjalnych projektów z obszaru
badań i rozwoju.
- Zakładamy powołanie zespołów eksperckich, których zadaniem będzie uszczegółowienie
wymienionych w liście intencyjnym

foto: JSW

Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA:
SEJ świadczy usługi przemysłowego outsourcingu
energetycznego dla JSW. Zgodnie z przyjętą niedawno
nową strategią część planowanych nakładów inwestycyjnych zamierzamy przeznaczyć na projekty związane z pozyskaniem metanu z obecnych i przyszłych
obszarów eksploatacji węgla kamiennego. Odzyskany
gaz chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne. W sferze naszych zainteresowań pozostaje
również gaz koksowniczy.

obszarów współdziałania. Przygotowane zostaną rekomendacje
działań z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań dla spółek.
Będzie to solidna podstawa do
konkretnych decyzji biznesowych mówi Wojciech Dąbrowski, prezes
PGNiG TERMIKA SA.
Dzięki współpracy spółek zyska również Skarb Państwa, który - jako ich główny akcjonariusz
- jest zainteresowany sukcesywnym ograniczaniem negatywnego
oddziaływania sektora wydobywczego na środowisko. Jednym ze
sposobów pozwalających to osiągnąć jest rozwój nowoczesnych
i innowacyjnych technologii przetwarzania i wykorzystania węgla,
gazu ziemnego, metanu oraz gazu
koksowniczego.
Źródło: www.jsw.pl

Daniel Ozon, p. o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, najlepszych kompetencji i unikalnych umiejętności grup kapitałowych oraz wchodzących w ich skład wyspecjalizowanych spółek. Zakres planowanych działań idealnie wpisuje się
w tworzoną strategię JSW na lata 2018-2030, która ma na celu budowę pozycji spółki jako europejskiego lidera w swojej branży odpornego na wahania
rynku. Jestem przekonany, że zainicjowana dziś współpraca będzie skutkować konkretnymi rozwiązaniami, na których skorzystają nie tylko sygnatariusze listu, ale także społeczeństwo i krajowa gospodarka.

Amerykańskie technologie w Jastrzębiu
Jastrzębska Spółka Węglowa, Główny Instytut Górnictwa oraz spółka Joy Global (Poland) podpisały
trójstronne porozumienie dotyczące zastosowania samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalniach JSW.

W

drożenie efektywnych
technologii
górniczych stosowanych w amerykańskich
i australijskich kopalniach ma
przyczynić się do realnego
obniżenia koszów wydobycia
węgla. Sygnatariusze przeprowadzą prace badawcze i opracują specjalistyczną dokumentację dotyczącą możliwości
bezpiecznego wykorzystania
tej technologii w kopalniach
JSW.
- Obecnie koszty robót
przygotowawczych w kopaliach JSW stanowią poważną
część kosztów wydobycia
węgla, dlatego JSW szuka
efektywniejszych rozwiązań.
Stosowanie obudowy kotwiowej daje szansę na zmniejszenie nakładów finansowych
ponoszonych w procesie
przygotowania pola do eks-

gię samodzielnego kotwienia
i urządzeń mających zastosowanie w tych systemach
w obszarze technologii robót
górniczych z wykorzystaniem kotwienia (przy założeniu możliwie maksymalnego wykorzystania złoża),
mechanicznym urabianiu, załadunku i transporcie urobku,
kruszeniuiinnychwynikających
z technologii prowadzonych
robót górniczych przeznaczonych do zastosowania
w kopalniach JSW.
foto: JSW

ploatacji - podkreśla Daniel
Ozon, p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
O efektywności tej technologii może świadczyć fakt,
że koszty wydobycia węgla

w kopalniach Australii i USA
stosujących
powszechnie
kotwie górnicze są najniższe w świecie i cechują się
małym współczynnikiem wypadkowości.

Sygnatariusze porozumienia będą współpracować
w ramach projektu rozwojowego dotyczącego zastosowania systemów urabiania
wykorzystujących technolo-

Celem wspólnego projektu jest opracowanie dokumentacji odnoszącej się do
systemów urabiania wykorzystujących technologię samodzielnego kotwienia oraz
urządzeń mających zastosowanie w tych systemach, rozwoju technologii prowadzenia
robót górniczych i zastosowanych urządzeń, innowacji
i optymalizacji wykorzystania
wyposażenia, a także zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa prac.

Obudowa kotwiowa jest powszechnie stosowana od wielu lat
w światowym górnictwie węglowym. Stanowi ona podstawowy element bezpiecznego utrzymania wyrobisk korytarzowych. Wykorzystywana jest zarówno w wyrobiskach udostępniających, wykonywanych w skałach płonnych, jak i w wyrobiskach przygotowawczych,
wykonywanych w węglu. Doświadczenia kopalń amerykańskich i australijskich wskazują, że bezpiecznie spełnia swoje zadania nawet
w słabych skałach stropowych.
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Ponownie
wśród gigantów
Jastrzębska Spółka Węglowa po sesji 17 marca
jest ponownie notowana w indeksie WIG 20
największych i najbardziej płynnych spółek na
warszawskiej giełdzie.

W

ramach rewizji rocznej
indeksów, dokonanej
przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, Jastrzębska
Spółka Węglowa zastąpiła Eneę.
Dla międzynarodowych i krajo-

foto: JSW (Agnieszka Materna)

wych inwestorów, indeks WIG 20,
który generuje dużą część obrotów
na GPW jest punktem odniesienia
przy inwestycjach, a dla spółki to
zachęta do dalszej budowy wartości dla akcjonariuszy.

500

proc.
wzrost wartości akcji
JSW w ciągu roku

8,6

mld zł
wartość JSW

Rok 2016 był dla sektora węgla koksowego okresem dynamicznych zmian w zakresie popytu i podaży, a co za tym
idzie także cen tego surowca. Producenci węgla koksowego doczekali się po niemal trzech latach kryzysu gwałtownego
odbicia cen węgla. Miało to ogromny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW, która dzięki efektom działań
restrukturyzacyjnych oraz wynikom ostatniego kwartału zakończyła 2016 rok zyskiem netto w wysokości 4,4 mln złotych.

Rok dynamicznych zmian

GK JSW 2015 rok zamknęła stratą netto w wysokości 3,2 mld zł, co
w dużej mierze było efektem dokonanych odpisów aktualizujących
wartość majątku. Warto odnotować,
że jeszcze po 9 miesiącach 2016r.
Grupa Kapitałowa JSW miała stratę
na poziomie 286,4 mln zł , ale już za
cały 2016r. osiągnęła zysk w wysokości 4,4 mln zł. Wynik samej JSW
był jeszcze lepszy, ponieważ w 2016
roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 372 mln zł. EBIDTA
Grupy Kapitałowej JSW w 2015 roku

była ujemna (z uwzględnieniem
odpisów) i wynosiła -2,5 mld zł.
W 2016 roku była dodatnia i wzrosła
do 1 mld zł.
W 2016 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla
(o 3,1 procent więcej niż w 2015
roku), w tym 11,6 mln ton węgla
koksowego i 5,2 mln ton węgla do
celów energetycznych. Sprzedaż
ogółem węgla przez JSW ukształtowała się na poziomie 17,2 mln
ton, a więc o 3,6 procent większym
niż w 2015 roku (sprzedaż węgla

koksowego wzrosła o 0,7 mln ton,
a węgla do celów energetycznych
spadła o 0,1 mln ton).

Przychody ze
sprzedaży węgla
osiągnęły w ubiegłym
roku poziom
3,5 mld zł i były
wyższe o 3 proc. niż
uzyskane w 2015 roku.
Było to możliwe dzięki wzrostowi
wielkości produkcji węgla kokso-

wego i jego sprzedaży po wyższych
cenach. W czwartym kwartale średnia cena węgla koksowego z JSW
wzrosła o 82,2 procent w stosunku
do trzeciego kwartału. W ciągu całego roku ceny węgla koksowego
wzrosły o 5,3 procent w stosunku do
poprzedniego roku, natomiast ceny
węgla do celów energetycznych
spadły o 12,1 procent.
- Powodem dynamicznego
wzrostu cen spotowych w trzecim
i czwartym kwartale 2016 roku były
przede wszystkim ograniczenia

po stronie podażowej wynikające
z wprowadzenia regulacji wydobycia w Chinach, ogłoszenia siły
wyższej w Australii oraz zamykania
kopalń w USA. To doprowadziło do
krótkoterminowej kumulacji niedoborów węgla koksowego na globalnym rynku, ale już pod koniec roku
mieliśmy do czynienia z odwróceniem tego trendu. Na rynku szybko
zniknął deficyt węgla koksowego,
a ceny zaczęły się normalizować.
Przed nami również powrót do normalności, firmie potrzebna jest długofalowa strategia działania, która
przygotuje nas do ciężkich czasów,
do radzenia sobie na niestabilnym
i dynamicznie zmieniającym się
rynku węgla i koksu. Prace nad nią
już się rozpoczęły - podkreśla Daniel Ozon, p. o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W 2016 roku koksownie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
JSW wyprodukowały i sprzedały
4,1 mln ton koksu. W porównaniu
do 2015 roku produkcja koksu spadła o 2,4 proc., a jego sprzedaż do
odbiorców zewnętrznych wzrosła
o 2,5 proc. Przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych, w analizowanym okresie osiągnęły poziom
2 822,7 mln zł i były niższe o 7,5 procent niż w 2015 roku. Niższe przychody w segmencie koksowym były
wynikiem trudnej sytuacji w sektorze
stalowym i koksowym oraz spadku
o 10 proc. cen koksu ze sprzedaży
do odbiorców zewnętrznych.
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Trochę historii...
Jastrzębską Spółkę Węglową zarejestrowano pierwszego kwietnia, ale to nie był żart. 24 lata temu powstało
przedsiębiorstwo, które jest dziś największym producentem węgla koksującego w Unii Europejskiej.

1

kwietnia 1993 roku Wydział Gospodarczo Rejestrowy Sądu Rejonowego w Katowicach
wpisał do rejestru handlowego Jastrzębską
Spółkę Węglową S.A. Ustanowiono, że firma
może posługiwać się skrótem JSW S.A. Ostateczna
decyzja o powołaniu jastrzębskiej spółki zapadła
miesiąc wcześniej w gabinecie Wacława Niewiarowskiego, ówczesnego ministra Przemysłu i Handlu. W jednoosobową spółkę Skarbu Państwa scalono siedem kopalń: Krupiński, Borynia, Jastrzębie,
Moszczenica, Zofiówka, Pniówek i Morcinek.
W skład pierwszego Zarządu weszli prezes Maciej
Czernicki oraz jego zastępcy: Stanisław Jabłoński,
Ryszard Markowicz, Józef Mielnikiewicz, Stanisław Nawrat. Przewodniczącym Rady Nadzorczej
został Andrzej Karbownik.

Dlaczego
powstała JSW?
Początek lat 90 ubiegłego wieku oznaczał dla
Polski pierwszy, najbardziej bolesny etap transformacji ustrojowej. Gospodarka została wypuszczona na wolnorynkowy żywioł, a konkurencyjność
i dochodowość zaczęła obowiązywać także państwowe firmy. Reformy gospodarcze nie ominęły
branży górniczej. Kopalnie zyskały pełną samodzielność organizacyjną i finansową. Oznaczało

na autonomii organizacyjnej, ekonomicznej i finansowej. Logika funkcjonowania spółek była podobna. Łączono kopalnie rentowne z deficytowymi.
Lepsze miały ratować gorsze. To był wyjątkowo
burzliwy okres w dziejach polskiej gospodarki.
Z siedmiu spółek utworzonych przed 24 laty do
dziś przetrwały tylko dwie: Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Katowicki Holding Węglowy. Wszystko
wskazuje na to, że wkrótce pozostanie już tylko
jedna, ponieważ coraz bardziej prawdopodobny
wydaje się scenariusz połączenia KHW z Polską
Grupą Górniczą.

Praktycznie od chwili
powstania JSW przechodzi
ciągły proces
restrukturyzacyjny.
to wolną rękę w zakresie handlu węglem w kraju
i zagranicą. Światowy rynek nie przewidywał jednak taryfy ulgowej dla polskich kopalń. Bolączką
krajowego sektora wydobywczego stał się nadmiar mocy wydobywczych przy spadających cenach surowca w kraju i zagranicą. Normalna dla
gospodarki rynkowej konkurencyjność, w polskim
górnictwie nabrała wyjątkowo ostrego charakteru
i nie wpłynęła pozytywie na rozwój branży. Kopalnie szybko podzieliły się na lepsze i gorsze,

czyli rentowne i deficytowe. Tych pierwszych było
zdecydowanie mniej. W ogólnym bilansie, sektor
górniczy zaczął przynosić straty. W 1993 roku rząd
przyjął pierwszy program restrukturyzacji branży
wydobywczej. Głównym założeniem tego planu
była centralizacja. Samodzielne kopalnie słabo sobie radziły, a proces dostosowania ich do wymogów gospodarki rynkowej okazał się niewypałem.
Na bazie 70 kopalń utworzono więc siedem spółek
węglowych. Większość kopalń została pozbawio-

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzą

Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Między innymi wydzielono majątek bezpośrednio niezwiązany z działalnością podstawową
spółki i utworzono na jego bazie odrębne podmioty prawne. Już w 1994r. połączono kopalnię
Jastrzębie z kopalnią Moszczenica. W rezultacie
powstała KWK „Jas -Mos”. W rok później utworzono Zakład Logistyki Materiałowej, a w 1996r.
powstał Polski Koks. W 1998 roku z przyczyn ekonomicznych w stan likwidacji postawiono kopalnię
Morcinek. W połowie 2003 roku powołano spółkę Koksownia Przyjaźń, do której Skarb Państwa
wniósł aportem zakłady koksownicze w Dąbrowie
Górniczej. W 2008 roku JSW została powiększona
o KWK „Budryk”. Przygotowano i zrealizowano
ambitny program modernizacyjny, który pozwolił kopalni z Ornontowic zmienić profil produkcji
z wyłącznie węgla koksowego typu 34 (semi-soft)
oraz węgla do celów energetycznych na węgiel
koksowy typu 35 (hard) o wyższej wartości. W 2010
roku JSW nabyła od Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji. Z początkiem 2011r. zintegrowano KWK „Borynia” oraz
„Zofiówka”, tworząc nową dwuruchową kopalnię
Borynia-Zofiówka. W tym samym roku JSW przejęła Kombinat Koksowniczy Zabrze i Wałbrzyskie
Zakłady Koksownicze Victoria. Także w lipcu 2011
roku, JSW zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W styczniu 2013r.
połączono Borynia-Zofiówkę i Jas-Mos tworząc
Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. W sierpniu 2014 roku JSW kupiła od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice.
W swojej długiej historii JSW przechodziła wiele
kryzysów. Ten ostatni był najbardziej długotrwały
i najbardziej dotkliwy. Aby przetrwać, JSW musiała
sprzedać WZK Victoria oraz Spółkę Energetyczną
„Jastrzębie”. Z kolei do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przekazano część Ruchu Jas-Mos oraz kopalnię Krupiński.

SAMORZĄD
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Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wróciły tematy budowy
Domu Solidarności i przyszłości łaźni po byłej kopalni „Moszczenica”.
Prezydent i większość radnych w obu sprawach mają odmienne zdania.

Uradzili inaczej
S
esja była burzliwa, ale trudno się
spodziewać czegoś innego, kiedy
pod obrady trafiają tak zapalne
tematy.

Dom Porozumienia
Jastrzębskiego
i Solidarności przy
ul. Kaszubskiej

Pomysł, aby stworzyć obiekt upamiętniający udział Jastrzębia-Zdroju
w przemianach ustrojowych, pojawił
się w poprzedniej kadencji samorządu.
Przyklasnęli temu prezydent i radni,
tym bardziej, że Rzecznik Praw Obywatelskich zasugerował możliwość pozyskania na ten cel środków z budżetu
centralnego. Miasto miało tylko znaleźć
lokalizację oraz sfinansować koncepcję
i projekt. Na miejsce Domu Solidarności wybrano budynek po nieczynnej
szkole na ulicy Kaszubskiej. Koncepcja zmieniła się po przejęciu władzy
w mieście przez Platformę Obywatelską.
Prezydent Anna Hetman zaproponowała, aby Dom Solidarności stanął przy
Parku Zdrojowym i był jednym z elementów mającego powstać tam rynku
miejskiego. Projekt, choć ambitny, ma
jedną zasadniczą wadę, a mianowicie
koszty. Niektóre szacunki mówią nawet

o 50 mln zł. Wbrew sugestiom prezydent
Anny Hetman, możliwość pozyskania na
tę inwestycję środków wojewódzkich
i centralnych jest mało realna. Wszystko
wskazuje na to, że Dom Solidarności,
o ile powstanie, zostanie sfinansowany
z miejskiego budżetu. I dlatego radni
chcą wrócić do pierwotnego planu, czyli ul. Kaszubskiej. W grę wchodzi tylko
koszt przebudowy i adaptacji inwestycji. Rozszerzono także nazwę placówki
na Dom Porozumienia Jastrzębskiego
i Solidarności. Zdaniem Anny Hetman
uchwała jest niezgodna z prawem, ponieważ narusza kompetencje prezydenta miasta. Rozstrzygnie o tym nadzór
prawny wojewody śląskiego.

Łaźnia
nie do wyburzenia
Drugą sprawą, którą zajęli się radni była
łaźnia po nieczynnej kopalni „Moszczenica”. Przypomnijmy, że miasto pozyskało
niedawno prawie 9 mln zł dofinansowania
na nowe przeznaczenie tego obiektu. Projekt zakłada wyburzenie nowej części łaźni, a w starej urządzenie muzeum. Ten plan
nie podoba się radnym Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem obiekt można lepiej
wykorzystać. Radni nie chcą burzyć, lecz
wyremontować nową część łaźni, a całość
wykorzystać do utworzenia przestrzeni
biuro-biznesowo-naukowej. Mogłyby tam
powstać, m.in. start-upy. 
(fil)

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.

Zdrowych i wesołych
Świąt Wielkanocnych
życzy
Prawo i Sprawiedliwość
w Jastrzębiu-Zdroju

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

12

www.naszejastrzebie.pl

SPORT

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:
I. Ustanowienie i zbycie odrębnej własności
lokali mieszkalnych położonych przy:

kwiecień 2017r.

Historyczny sukces

jastrzębskich szachistów

n ul. G. Morcinka 7/2, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 35,51m2,
cena wywoławcza 44 000 zł, wadium 4 400 zł,
n ul. St. Moniuszki 8/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 35,40m2,
cena wywoławcza 44 000 zł, wadium 4 400 zł,
n ul. Krótka 2/6, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,11m2,
cena wywoławcza 62 400 zł, wadium 6 240 zł,
n ul. gen. W. Andersa 29/2 (była ul. Wieczorka), Jastrzębie-Zdrój,
kat. M-2, pow. użytkowa 40,80m2,
cena wywoławcza 57 800 zł, wadium 5 780 zł,
n ul. Pomorska 21/11, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 26,00m2,
cena wywoławcza 49 000 zł, wadium 4 900 zł,
n ul. gen. W. Andersa 7/4 (była ul. Wieczorka), Jastrzębie-Zdrój,
kat. M-2, pow. użytkowa 38,18m2,
cena wywoławcza 57 600 zł, wadium 5 760 zł,
n ul. Pomorska 48/14, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,94m2,
cena wywoławcza 43 200 zł, wadium 4 320 zł,
n ul. Wiejska 13c/24, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,78m2,
cena wywoławcza 47 400 zł, wadium 4 740 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 4 w dniu 19.04.2017r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci,
którzy zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …”
obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie
wpłacą wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny
mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer konta
bankowego.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: wpłaty wpisowego i udziału
do Spółdzielni, poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego
określającego wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu
do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

II. Najem lokalu mieszkalnego
położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy:
n ul. Górnicza 38/29, Jastrzębie - Zdrój, kat. M- 2, pow. użytkowa 35,90m2
stawka wyjściowa 7,13 zł/m2, wadium 256 zł,
kaucja mieszkaniowa w wysokości 6 krotności wylicytowanej opłaty czynszowej.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej przedmiotowego
lokalu mieszkalnego. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu
dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania przetargów
na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem
na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium. Wadium osoby wygrywającej
zostanie zaliczone w poczet kaucji mieszkaniowej, a pozostałym osobą zwrócone w terminie
3 dni na podany numer konta bankowego.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować
posiadanie stałego dochodu, pozwalającego na bieżące regulowanie czynszu
i pozostałych opłat.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do zawarcia w terminie 7 dni
od daty zakończenia przetargu umowy najmu - z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem
do przetargu - na lokal będący przedmiotem przetargu oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej
w wysokości 6 x krotności wylicytowanej opłaty czynszowej najpóźniej w dniu podpisana
umowy.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać w dniach
10 i 11 kwietnia 2017r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla przy:
- ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 12 55 (ul. Morcinka, Moniuszki, Górnicza,
Krótka, Andersa, Wiejska),
- ul. Kaszubska 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 473 01 69 (ul. Pomorska).
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 4 w dniu 19.04.2017r., o godzinie 1330.
Dowód wpłaty wadium do organizowanych przetargów należy przedłożyć
w Spółdzielni najpóźniej dnia 18.04.2017r., do godziny 1600.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania
przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

W

ielkim sukcesem
seniorów
UKS
Pionier Jastrzębie-Zdrój zakończyła się czwarta sesja III ligi szachowej.
W klasyfikacji końcowej UKS
„Pionier” uplasował się na
drugim miejscu z 15 punktami. Drużyna seniorów awansowała do II ligi pierwszy raz
w historii naszego miasta.
Wyniki naszej drużyny
runda 8.
Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe - UKS „Pionier”
Jastrzębie-Zdrój 2,5:3,5
runda 9.
UKS „Pionier” JastrzębieZdrój - KS UNIA Bieruń Stary 6:0

Skład naszej drużyny
i wyniki
1. Marcin Molenda - 2 pkt
2. Dawid Czerw - 2 pkt
3. Stanisław Drożniak - 1,5 pkt
4. Paweł Rydzewski - 2 pkt
5. Tomasz Gałuszka - 1 pkt
6. Monika Kordela - 0 pkt
7. Agnieszka Buchta - 1 pkt
Marcin Molenda z 7 pkt
zajął I miejsce na 1. szachownicy, Dawid Czerw z 7,5 pkt
I miejsce na 2. szachownicy,
Stanisław Drożniak również
1 miejsce na 4. szachownicy,
zaś Paweł Rydzewski II miejsce na 5. szachownicy.
W klasyfikacji indywidualnej Dawid Czerw zajął trze-

cie miejsce, Marcin Molenda
piąte, Paweł Rydzewski jedenaste, a Stanisław Drożniak
czternaste.
Historyczny sukces
wywalczyli:
1. Marcin Molenda
2. Dawid Czerw
3. Stanisław Drożniak
4. Paweł Rydzewski
5. Tomasz Gałuszka
6. Monika Kordela
7. Agnieszka Buchta
8. Jiri Hrtanek
9. Zuzanna Adamczyk
10. Piotr Adamczyk
11. Michał Orzechowski
12. Kołoczek Maciej

8-9 kwietnia odbędą się mistrzostwa
Jastrzębia-Zdroju w tenisie stołowym

Mistrzowie
rakietki
Z

awody odbędą się w sali
gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 5 przy
ul. Mazurskiej 6. W sobotę,
8 kwietnia, rozegrana zostanie
runda eliminacyjna. Początek
gier zaplanowano na godz.
16.30. Zapisywać się można
od godz. 16.00. Panie wystartują bez kategorii wiekowych.

Dla mężczyzn przewidziano
cztery: do 30 lat, od 31 do 50,
powyżej 50 oraz open.
W niedzielę, 9 kwietnia,
o godz. 10.00 rozpoczną się finały. Imprezę organizują: KRS
TKKF „Pionier”, UKS „Pionier”, Zarząd Osiedla „Pionierów”. Patronat objęli: Łukasz
Kasza, przewodniczący Rady

Miasta, Andrzej Matusiak,
wiceprzewodniczący
Rady
Miasta, Wiesława Kosowska,
przewodnicząca
Zarządu
Osiedla „Pionierów”
Dodatkowe informacje
można
uzyskać
w TKKF Pionier Jastrzębie-Zdrój tel. Zdzisław
Wanat 503 060 522.

kwiecień 2017r.
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Relacje ciała i psychiki
W

świetle dzisiejszej wiedzy jest oczywiste, że
nasze ciało i psychika
stanowią jedność. Współczesna medycyna uznaje, że część
chorób może mieć źródła w sferze psychicznej.

Niech zmartwychwstały Chrystus
napełni Was radością, spokojem
i wiarą w dobro świata.
Życzę wszystkim mieszkańcom
naszego miasta spokojnych,
rodzinnych i spędzonych
w pięknej atmosferze
Świąt Wielkanocnych.
Marian Janecki
Prezes Zarządu
Wspólnoty Samorządowej
Jastrzębia-Zdroju

Często nie czujemy dla ciała szacunku,
za to mamy wygórowane wymagania. Jesteśmy źli, gdy coś boli, gdy ciało nie w formie,
jest za grube, za chude, nie takie... Niejednokrotnie dopiero poważna fizyczna choroba sprawia, że doceniamy zdrowe ciało,
które posiadaliśmy wcześniej.
W psychoterapii istnieją nawet kierunki,
gdzie nacisk położony jest na pracę z ciałem, np. opracowana przez A. Lowena bioenergetyka, w której poprzez odblokowanie
ekspresji ciała leczy się wyparte emocje
i traumy. Bo ciało potrafi nam coś komunikować, wyraża nie tylko objawy fizyczne,
ale często poprzez objawy fizyczne wyraża
świat naszych przeżyć (gdy ciało poprzez
ból, chorobę wyraża jakieś nieuświadomione emocje mówimy o tzw. somatyzacji).
W momencie, gdy świadomy lekarz skieruje somatyzującego pacjenta na psychoterapię objawy mijają lub wyraźnie słabną,
dzięki odkryciu i przepracowaniu na terapii
trudnych emocji. Niestety często bywa, że
zanim niektórzy z tych pacjentów trafią na terapię mijają lata spędzane na poszukiwaniu
przyczyn dolegliwości u innych specjalistów
„od ciała”.
Najgorzej, kiedy ci specjaliści kończą swą
diagnozę stwierdzeniem: „Nic Pani/Panu nie

jest” zaprzeczając odczuciom pacjenta. Na
szczęście jednak wiedza lekarska na temat
wzajemnych zależności między psychiką
a ciałem jest coraz większa. Dzięki wynikom
różnorodnych badań naukowych (m.in. nad
stresem), stwierdzono ścisły związek między systemem nerwowym, immunologicznym, hormonalnym.

Stres bardzo wyraźnie
obniża naszą odporność.
W przypadku nowotworów
obniża on ilość tzw.
komórek NK (komórek
niszczących komórki
nowotworowe).

Okazuje się, że osoby chorujące, które ćwiczą umiejętność relaksu, pozytywne nastawienie, które mają wsparcie w bliskich lub wsparcie psychologicznie statystycznie żyją dłużej.
A zatem pracując nad emocjami wpływamy na nasz stan fizyczny, a dobra forma
fizyczna poprawia nam samopoczucie psychiczne. Dobrze jest nie ignorować żadnej
sfery - dbać o sferę emocjonalną, duchową
i cielesną. Ciało bywa lustrem naszych przeżyć- krótka chwila wstydu skutkuje rumieńcem, ale lęk i nieśmiałość hodowane latami
potrafią utworzyć garba na plecach.
Pamiętajmy, nasz organizm to cudowna
jedność, całość, w której wszystko jest połączone.

Autorka: Agnieszka Korbel - psychoterapeutka,
pedagog, prezes Stowarzyszenia „Wzrastaj”. Na co dzień
pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego „Medyk” w Żorach
oraz w jastrzębskim Gabinecie Psychoterapii „Brama”,
www.brama-psychoterapia.pl
Artykuł opublikowany został w 2BESTYLE .
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www.jsu.pl | tel. 18 206 38 56 | 510 281 370
Ośrodek
Jastrzębia
Turnia
Zaprasza

ŚWIĘTA WIELKANOCNE
w ZAKOPANEM!
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Projekt realizowany przy pomocy środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój

Edukacja kulturalna
w Sołectwie Ruptawa-Cisówka
Regulamin konkursu

Grażyna Strządała i Dorota Kowol, przewodnicząca KGW Sołectwa Ruptawy-Cisówki.

Z

inicjatywy Doroty Ledwoń, Sołtysa Ruptawy-Cisówki, a także
Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Wspólny
Rozwój”, wniosek na realizację zadania publicznego, pt. „Edukacja kulturalna w Sołectwie Ruptawa-Cisówka”
otrzymał dofinansowanie w wysokości
osiemnastu tysięcy złotych.

§1
Konkurs zorganizowano z inicjatywy Rady Sołeckiej, Sołectwa
Ruptawy-Cisówki i Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Wspólny
Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju, na podstawie otrzymanego dofinansowania do realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dz. u. z 2016r. poz.
239 i 395).
§2
1. Celem zasadniczym konkursu jest
upamiętnienie ocalałych wspomnień
dotyczących, już nieżyjących ludzi,
a także tworzenie dostępu do oca-

lałych pamiątek kultury materialnej
i kultury religijnej.
2. Prace konkursowe, zasadniczo będą
wspierać i wzbogacać ekspozycję
wystawienniczą Izby Regionalnej
w Domu Sołeckim, przy ulicy Cieszyńskiej 101.
§3
Konkurs kierowany jest do 3 grup
uczestników, tj. dzieci przedszkolnych
i szkół podstawowych; młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych; dorosłych i seniorów.
§4
1. Prace twórcze, w ramach konkursu,
zasadniczo winny dotyczyć:
2. Opisów ludzi, którzy swoją pracą
i poświęceniem, służyli człowiekowi;

3. Przedmiotów materialnych, służących w codziennym życiu ludzi, np.
narzędzi gospodarstwa domowego
czy rolnego, mebli, fotografii, książek, nakryć stołów, ozdób ze szkła,
ceramiki czy metalu;
4. Przedmiotów kultu religijnego, np.
figury gipsowe aniołków i świętych, krzyżyki, ryngrafy, śpiewniki,
modlitewniki, kropielniczki, nekrologii, pieśni i utwory religijne,
ogłoszenia z życia parafii, dokumenty kościelne i przedmioty sakralne oraz inne przedmioty kultu
religijnego.
§5
Prace twórcze na konkurs mogą mieć
postać:
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1. opisu historycznego danej postaci
lub rodziny;
2. zdjęcia lub serii zdjęć;
3. prezentacji multimedialnej, w ppt,
nie dłuższej niż 10 slajdów lub filmu
cyfrowego, nie dłuższego niż 5 minut;
4. eksponatu kultury materialnej;
5. eksponatu kultu religijnego.
§6
1. Osoby składające zgłoszenia i prace
twórcze na konkurs, pt. „Edukacja
kulturalna w Sołectwie Ruptawa-Cisówka” będą zobowiązani złożyć oświadczenie o nieodpłatnym
przekazaniu pracy na konkurs, która
będzie w zasobach Izby Regionalnej
w Domu Sołeckim, dostępna na ekspozycji wystawienniczej, co najmniej
do 31 grudnia 2018 roku.
2. Osoby składające zgłoszenia i prace
twórcze na konkurs, pt. „Edukacja
kulturalna w Sołectwie Ruptawa-Cisówka” będą zobowiązani złożyć
oświadczenie o wyrażeniu zgody lub
niewyrażeniu zgody na ewentualne
odnowienie lub konserwację eksponatu.
3. Darczyńca lub osoba udostępniająca
eksponat może na piśmie wyrazić
zgodę lub nie wyrazić zgody na
podanie nazwy, wieku, miejsca pochodzenia, przeznaczenia eksponatu
oraz adresu do korespondencji.
§7
1. Komisja konkursowa, złożona
z człon-ków Rady Sołeckiej i przedstawiciela Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Wspólny Rozwój”
z Jastrzębia-Zdroju, dokona oceny
punktowej dostarczonych prac na
podstawie następujących kryteriów:
a) poprawność tematyczna (1-7 pt.),
oryginalność i pomysłowość (1-7 pt.),
spójność regionalna (1-7 pt.).
2. Konkurs trwa od chwili ukazania się
ogłoszenia na łamach gazety „Nasze
Jastrzębie” do 26 czerwca 2017
roku.
3. Komisja przyzna po 3 nagrody
w każdej grupie wiekowej, za każde
3 pierwsze najlepsze prace, w oparciu
o uzyskaną liczbę punktów.
4. Nagrody będą obejmować: wyjazd
do Muzeum Sztuki w Warszawie,
a także na lekcję historii przy tzw.
„Okrągłym Stole” w Pałacu Prezydenckim, a także książki i dyplom
dla wszystkich uczestników konkursu
„Edukacja kulturalna w Sołectwie
Ruptawa-Cisówka”.
5. Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu
30 czerwca 2017r. w Domu Sołeckim, przy ulicy Cieszyńskiej,
o godzinie 15.00. wraz z podaniem
informacji o wynikach konkursu do
wiadomości publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu
prosimy przesyłać na adresy mailowe:
dorotaledwon@tlen.pl,
kajakier@interia.pl
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Horoskop
Baran 21.03-20.04 W kwietniu, rozkwit wiosny, Twoje potrzeby kontaktu z naturą znacznie wzrosną. Single zaczną szukać kreatywnych zajęć. Gwiazdy pokazują, że odniesiesz sukces podczas rozwijania nowych zainteresowań. Barany, które
są już w związkach mogą oczekiwać harmonii w ich relacjach.
Gwiazdy życzą Ci teraz jak najlepiej; może to również oznaczać
lepszą pozycję w Twojej karierze. Jeśli chciałeś odpocząć, bo jesteś zbyt zmęczony, szukaj miejsc przyjaznych Twojej rodzinie.
Byk 21.03-21.05 Według horoskopu, główne wydarzenie
w kwietniu będzie dotyczyć przede wszystkim rozwoju osobistego. Każdy Byk powinien zadbać o ogólny rozwój formy.
Aby być skutecznym, Byk musi sam sobie zdać z tego sprawę
i znaleźć odpowiednie zajęcia. Zachowaj swoje pomysły dla
siebie; będzie lepsza okazja, aby je wykorzystać. Odwiedź jakiś warsztat. Jeśli boisz się samotności, weź ze sobą dobrego
przyjaciela. Masz dużo energii i zadbaj o swoją kondycję. Jeśli
ostatnio coś Ci się nie udawało, teraz to się zmieni.
Bliźnięta 22.05-21.06 W kwietniu mogą pojawić jakieś nieporozumienia lub problemy w Twoim związku. Nawet jeśli nie
jest to nic szczególnie poważnego, nie powinieneś lekceważyć
sytuacji. Nie bądź uparty, weź sprawy w swoje ręce i zajmij się
kulinarnymi podbojami. Słuchaj uważnie innych opinii i bądź
otwarty na gotowe rozwiązania. W ten sposób Bliźnięta mogą
uniknąć różnych problemów. Będzie lepiej, jeśli nie będziesz
angażować się w działania, które mogą Cię nadwyrężyć, ryzyko jest wysokie.
Rak 22.06-22.07 W kwietniu będziesz promieniować pozytywną energią, która przejdzie również na twoje otoczenie. To dlatego będzie to bardzo łatwe dla Raka, aby utrzymać relacje towarzyskie. Zaproś przyjaciół na pyszny domowy obiad. Masz także wielką szansę, by spotkać swoją miłość, jak również zyskać intrygujące kontakty, które mogą okazać się bardzo cenne w twojej karierze, ale także, gdy po prostu będziesz spędzać wolny czas. Bądź spokojny i zrelaksowany, znajdź swoje miejsce na ziemi; w końcu możesz „zarazić” wszystkich swoim dobrym nastrojem.
Lew 32.07-22.08 W najtrudniejszych momentach możesz
oczekiwać pomocy od swojej rodziny. Uda im się podnieść Cię
na duchu. Pokaż swoim najbliższym, że ich doceniasz i odwzajemnij ich przychylność. Zabierz rodzinę w miejsce, gdzie
wspólnie spędzicie czas. Ze swoim partnerem Lew znów odnajdzie harmonię. W kwietniu gwiazdy są w stabilnej pozycji.
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Świetna okazja! Perła M3
w Jastrzębiu-Zdroju,

przy ulicy Żeromskiego, na 1 piętrze.
Zainteresowanych mieszkaniem zlokalizowanym w atrakcyjnej dzielnicy Zdrój,
zapraszam do negocjacji ceny, za własnościowe M3 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój,
balkon i komórka) o powierzchni 37 m kw.

Zapraszam, Emilka,

tel. 606 922 755

kwiecień 2017r.

Twoje zaangażowanie jest duże i czujesz, że możesz iść dalej
i dalej. Ale należy ustalić pewne granice; inaczej to może się
nie skończyć dobrze.
Panna 23.08-22.09 Jeśli czujesz się przygnębiony i depresyjny z powodu pogody, poszukaj sobie towarzystwa wśród
rodziny lub najbliższych przyjaciół. Zdecydowanie nie „siedź
w kącie” izolując się. Kiedy Twoja osobowość rozwinie się
i stanie się bardziej dojrzała, wtedy będziesz powoli, ale
pewnie dochodził do stabilnego okresu. Jeśli zastanawiasz
się nad podjęciem nowego hobby, teraz jest na to dobry czas.
Nie spiesz się. Słuchaj swojego ciała i zadbaj o nie. Nadchodzi odpowiedni moment na popracowanie nad kondycją.

DORABIANIE KLUCZY

EKSPRESOWE DORABIANIE KLUCZY
SAMOCHODOWYCH, MIESZKANIOWYCH
KODOWANIE KLUCZY Z IMMOBILIZEREM
OSTRZENIE

788 554 185

www.dorabianiekluczypetrykowski.pl
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, WARSZAWSKA 1 oraz TARGOWISKO ARKI BOŻKA

Waga 23.09-23.10 Jeśli wciąż osoba, którą kochasz potępia
Cię, nie bądź agresywny i nie wytykaj tylko jej błędów. Przede
wszystkim zastanów się nad własnymi błędami. Jeśli czujesz się źle, Twoja rodzina pomoże Ci wyskoczyć w miejsce,
gdzie jeszcze nie byłeś. To tam znajdziesz przydatne porady i zrozumienie. Może Twoja koleżanka jest bezczelna, ale
nie pozwól jej Cię zdenerwować. Na przekór losowi zaproś ją
w miejsce, gdzie panuje domowa atmosfera. Zjedz sobie
pyszny obiad. Zasłużyłeś na to.
Skorpion 24.10-22.11 Kwiecień będzie stabilnym okresem.
Gwiazdy w końcu przejdą do idealnej pozycji i w końcu przestaniesz być roztargniony. Poświęcisz więcej czasu na swój
relaks. Nawet jeśli nie lubisz prawić komplementów, teraz
należy zrobić wyjątek. Spraw przyjemność swojemu partnerowi lub członkom rodziny miłymi wycieczkami. Czy nie uważasz, że w Twoich rzeczach ostatnio panuje bałagan? Zwróć
uwagę na ich organizowanie i uporządkuj je.
Strzelec 23.11-21.12 W kwietniu będziesz cieszyć się ze swojej pracy. Czas upłynie przyjemnie i szybko. Nie będziesz mieć
nic przeciwko zostawaniu w pracy do późna. Mimo to Strzelec
nie powinien zaniedbywać rodziny i najbliższych przyjaciół. Ludzie, którzy Cię kochają, nie chcą patrzeć na utworzone przez
Ciebie takie wysokie tempo pracy. Spróbuj się zrelaksować,
znajdź miejsce dla całej rodziny. Świeże powietrze z pewnością
sprawi, że poczujesz się lepiej, zwłaszcza przed snem.
Koziorożec 22.12-20.01 W kwietniu, niestety mogą się pojawić pewne problemy w pracy. Odpoczywaj dużo, korzystaj
z wolnych chwil, odwiedź miejsca w jakich jeszcze nie byłeś.
Czas wolny obowiązkowo spędź z rodziną. Możesz oczekiwać
nagrody lub pochwały od rodziny, jeżeli faktycznie pokażesz
im coś wyjątkowego. W pracy jest szansa, że Twój szef jest
w dobrym nastroju, bo również znalazł swoje miejsce na ziemi. Korzystaj ze słońca, ile się da.
Wodnik 21.01 - 20.02 W kwietniu, Wodnik nadal będzie odnosił sukcesy w swojej karierze, która będzie się dobrze rozwijać i prosperować. Praca pochłonie cały Twój czas. Odpocznij, zjedz na mieście. Wypij dobrą kawę z przyjacielem. Zaproponuj swoim dzieciom dobrą zabawę. Odpocznij z rodziną
w miejscu, gdzie rodzina znaczy wiele. Wyjdź do ludzi i „zawalcz” na własną rękę. Nikt nie będzie zły.
Ryby 21.02 - 20.03 Ostatnio za bardzo się stresowałeś. Sytuacja w pracy wymagała od ciebie pełnej uwagi. W kwietniu
sytuacja uspokoi się. Będziesz w końcu mieć czas na odpoczynek i spędzisz wolny czas w sposób, w jaki pragniesz. Nie
duś się sam ze swoimi myślami. Weź dzień wolnego i wybierz
się gdzieś na wycieczkę - z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi. Tylko nie siedź w domu cały czas.

Wśród osób, które do 20 kwietnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy
nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Adrianna Michalska. Nagrodę
wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Papierowe wydania „NASZEGO JASTRZĘBIA” kolportujemy w blokach trzech jastrzębskich
spółdzielni mieszkaniowych: Jas-mos, Nowa i GSM. Docieramy także do sołectw.

MIEJSCA, w których można otrzymać naszą gazetę:
CENTRUM
- Kopalnia Formy, ul. Prosta 4
dzielnicA Zdrój
- Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS,
ul. Słoneczna 18 A
- Sklep „POLOmarket”, ul. 11 listopada 2
- Sklep „Freshmarket”, ul. 1-go Maja 2-8
- Sklep WALDI, ul. Broniewskiego 1G
- GS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Dom Handlowy
„KŁOS”, sklep spożywczy, ul. Kościuszki 21
Sołectwo Bzie
- Sklep spożywczo-przemysłowy „U Róży”,
ul. Świerczewskiego 266
- Sklep Lewiatan, ul. Stawowa 2

- Sklep spożywczy (Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska), ul. Rostków 9
- Sklep Spożywczy „ABC”, ul. Świerczewskiego 63
Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice
- Sklep Lewiatan, ul. 3-go Maja 109
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców 287
- Sklep Lewiatan, ul. Świerklańska 87
Sołectwo Ruptawa
- Sklep „Moje Delikatesy”, ul. Cieszyńska 116 A
- Sklep spożywczy „BONUS” Nr. 5, ul. Płonki 1
- Auto Serwis - Technika Grzewcza „FOX”,
ul. Cieszyńska 186A
- Centrum Ogrodnicze „Pomarańczowy Ogród”,
ul. Cieszyńska 87A

Sołectwo Szeroka
- Delikatesy PIKO market, os. 1000-lecia PU-3
- Sklep spożywczy, os. 1000-lecia 5 lok.10
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców Śl. 97
- Sklep rolno-spożywczy, ul. Powstańców 74
Sołectwo Moszczenica
- Sklep Lewiatan, ul. Komuny Paryskiej 1
- Sklep spożywczy i przemysłowy, ul. Wiejska 29
- Sklep spożywczy, ul. Wiejska 13B
- Sklep spożywczy, ul. Wiejska 17c
- Sklep spożywczo-przemysłowy „ABC”,
ul. Prof. Ranoszka 18
Zebrzydowice
- Fauna i Flora (przy rondzie), ul. Słowackiego 2A

I Ty możesz reklamować się
w „Naszym Jastrzębiu”
Mariola Szołtys
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Sebastian Sroślak
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
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