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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl

Pakt
dla rozwoju

Wszystkie ręce
na podkład

str. 4

Coś drgnęło
w Strefie

str. 5

Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
-Kluczowe dla przyszłości miasta projekty, jak odtworzenie
połączeń kolejowych czy rozwój strefy ekonomicznej,
muszą być wolne od bieżących, politycznych sporów.
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Klimatyzacja

dla domu, biura, mieszkania

Przekaż
dla Lenki

Ü sprzedaż
Ü montaż
Ü serwis

wentylacja
)501 678 528

www.klimat.biz.pl

Urodziłam się z brakiem
kości udowej. Poruszam się
za pomocą protezy, którą
wymieniam raz w roku.
Z Fundacją PRO EKO
zbieram pieniądze z 1%
podatku na protezę
i rehabilitację.
Za wsparcie
serdecznie dziękuję

KRS 0000064561
z dopiskiem Lena Jeka
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akiś czas temu
w ramach śląskiego tournée w Jastrzębiu-Zdroju wystąpił Robert Biedroń,
prezydent Słupska i medialny celebryta. Dostaliśmy kilka telefonów od Czytelników
oburzonych, że nie zapowiedzieliśmy ani nie zrelacjonowaliśmy tego wiekopomnego
wydarzenia. A niby dlaczego
mamy lansować Biedronia?
Jako prezydent Słupska zasłynął z tego, że jeździ do pracy na rowerze, a w urzędzie
pościągał portrety Jana Pawła II. Jedno i drugie nam nie
imponuje. Rządzenie idzie mu
średnio. Słupsk boryka się
z wieloma problemami, a prezydentowi miasta zarzuca się,
m.in. nietrafione i przeszacowane inwestycje. Nie widzimy
żadnego powodu, aby marnować miejsce w gazecie na
roztrząsanie słupskich problemów. Ale atrakcyjność Biedronia nie polega przecież
na tym, że jest samorządowcem. To postać z telewizora.
Jest pierwszym w Polsce politykiem, który przyznał się do
homoseksualizmu. I od razu
pokochały go za to media.
Poza tym jest też wygadany.
Dla żądnych sensacji dziennikarzy nie ma lepszego bohatera, niż czarujący gej na publicznym stanowisku. My podchodzimy do tych spraw inaczej. Jesteśmy poprawni politycznie i wolni od uprzedzeń.
Geje na świeczniku nas nie
dziwią i nie szokują. Nie wolno ich dyskryminować, ale też
nie ma powodu, aby poświęcać im więcej uwagi. Nie znaczy to, że nie będziemy pisać o żadnym telewizyjnym
bohaterze, który zawędruje w okolice Jastrzębia. Chętnie zrelacjonuję wizytę, m.in.
Dody, Alicji Balchedy-Curuś
albo Karoliny Szostak. Kryterium jest proste. Jak podpowiada filmowa klasyka, mężczyźni wolą blondynki.
filar

www.naszejastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

Prezydent Anna Hetman przyznała 82 tys. zł miejskiej dotacji stowarzyszeniu Dla
Jastrzębia, którego prezesem jest Anna Hetman. Wycofała się z tego pomysłu, a jako powód
podała… falę hejtu. Prezydent i jej poplecznicy nadal nie widzą nic złego w tym, co się stało.

Nawet nie przeprosiła
- Wiele już w życiu widziałem, ale
z taką sytuacją spotkałem się po raz
pierwszy. To kompletne nieporozumienie i takie sytuacje w ogóle nie powinny
mieć miejsca w samorządzie - skomentował tę sytuację Grzegorz Wójkowski
ze Stowarzyszenia „Bona Fides”.
Przypomnijmy, że chodzi o pieniądze z konkursu na organizację imprez
kulturalnych. Miasto chce w tym roku
wydać na ten cel 240 tys. zł. Jedna trzecia tej sumy miała trafić do stowarzyszenia Dla Jastrzębia. Przed wyborami
samorządowymi, za miejskie pieniądze, polityczne zaplecze Anny Hetman miało w mieście zorganizować
cykl imprez pod hasłem „Czas na coolturę”. W Jastrzębiu zawrzało. Część
mediów i portale społecznościowe nie
zostawiły na tym skandalu suchej nitki.
W efekcie miasto anulowało dotację.
Nie znaczy to, że prezydent Hetman
ruszyło sumienie. Zamiast powiedzieć
„przepraszam”, oskarżyła przeciwników o falę hejtu i tylko tym umotywowała rezygnację z 82 tys. zł.

MIESZANE ODCZUCIA
WYWOŁAŁO TAKŻE
WYSTĄPIENIE radnEJ
ALINY ChojeckIEJ.
Podczas lutowej sesji Rady Miasta
porównała dotację, jaką miało otrzy-

Gratuluję
pani prezes!

rozsławia markę miasta podczas wielu krajowych i międzynarodowych
turniejów szachowych. Ugrupowanie
Dla Jastrzębia miało otrzymać pieniądze na imprezy związane z obchodami 55-lecia nadania praw
miejskich, choć całoroczny zestaw rocznicowych atrakcji

Dziękuję pani
prezydent!
Wszystko to robię
dla Jastrzębia.
mać Dla Jastrzębia, ze wsparciem
w poprzedniej kadencji dla klubu
szachowego UKS Pionier, którego
członkiem jest radny Andrzej Matusiak. Różnic jest kilka. Stowarzyszenie Dla Jastrzębia jest lokalnym
ugrupowaniem politycznym, które
walczy - jak wiele innych - o władzę
w miecie. UKS Pionier to klub, który

szykuje przecież magistrat. UKS Pionier uczestniczył w ogólnopolskim
programie „Edukacja poprzez szachy w szkole”, który uczył młodzież
analitycznego myślenia. Pod rządami
Anny Hetman Jastrzębie-Zdrój wycofało się z tego projektu. I trzecia, ale
najważniejsza różnica. Anna Hetman
jest prezydentem. Andrzej Matusiak

nigdy nim nie był. Wyobraźmy sobie,
że Matusiak stanął w wyborcze szranki i został prezydentem. I z budżetu
miasta przelał na konto jastrzębskiego Prawa i Sprawiedliwości ponad
80 tys. zł na organizację festiwalu pieśni patriotycznych. Wyobraźmy sobie
też reakcję obozu Anny Hetman…
Jerzy Filar
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Twoja stacja!

O

kręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów przy ul. Pszczyńskiej 322 należy do najlepszych w naszym mieście i regionie.
Jej nowoczesna linia diagnostyczna
gwarantuje, że każdy samochód będzie rzetelnie sprawdzony. Pracownicy, wysyłając wiadomość sms, przypominają o terminie przeglądu. Na

Klientów czeka także kawa i słodycze
oraz drobny upominek - zapach do
samochodu.
Technologia to tylko połowa sukcesu, bowiem wprawne oko doświadczonego diagnosty też znajdzie niedociągnięcia w pracy pojazdu. W stacji
firmy Adamex pracują wykwalifikowani, najwyższej klasy specjaliści.

chali Państwo z naszej stacji zadowoleni, a Wasz samochód sprawdzony
i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Pszczyńskiej 322
przeprowadza pełen zakres badań technicznych dla samochodów osobowych,
ciężarowych, autobusów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep

i naczep, pojazdów zabytkowych.
Przeprowadzamy badania dodatkowe
pojazdów skierowanych przez policję
lub starostę, po wypadku lub kolizji
drogowej, pojazdów uprzywilejowanych, specjalizowanych (Taxi, Nauka
Jazdy) oraz przystosowanych do ciągnięcia przyczep,
z instalacją gazową i po zmianach
konstrukcyjnych.

- Prowadzimy także serwis tachografów cyfrowych. Obecnie zaostrzono przepisy, by wyeliminować
z naszych dróg niesprawne pojazdy.
Dlatego warto przed przeglądem zastanowić się nad wyborem właściwej
stacji, a ma to znaczenie szczególnie
przy starszych samochodach. Diagności dołożą wszelkich starań, aby wyje-

ADAMEX-AUTOKARY SP. Z O.O. | Jastrzębie-Zdrój, ul. Pszczyńska 322 | www.adamex-oskp.pl | tel./fax.: +48 32 434 01 01
Wydawca:
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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.

Bieg przez Pltki

Śmieci
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RAZEM PO ZDROWIE
NAJMŁODSZYCH!

podzieliły miasto
Sołtysi i część
zarządów osiedli
napisali petycję
do Urzędu Miasta.

1%

TWÓJ
MA ZNACZENIE

KRS 0000364436

Sami swoi
W

W

ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy artykuł
pod takim samym tytułem
licząc, że pozostanie on
tylko stylistyczną figurą.
Stało się inaczej. Jest, jak
w tytule. Śmieci podzieliły
miasto. Przypomnijmy, że
po wygranych wyborach
Anna Hetman zmieniła te
zasady odbioru śmieci.
W miejsce jednej, wynoszącej 7 zł, wprowadziła dwie oddzielne taryfy.
Stawka dla mieszkańca
domku jednorodzinnego
wzrosła do 9 zł. Lokatorzy

bloków płacą 12,60 zł. Od
kwietnia znów wraca jedna taryfa - 12 zł. Oznacza
ona trzydziestoprocentową
podwyżkę dla domów jednorodzinnych i niewielką obniżkę dla bloków.
Bez względu na intencje
władz miasta, przekaz jest
jeden: komuś zabrano,
aby inny dodać. W związku z podwyżką sołtysi (Boryni, Skrzeczkowic, Bzia,
Ruptawy,
Moszczenicy,
Szerokiej) i Zarząd Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne wystosowali petycję do
prezydenta miasta.

Uważamy, że podniesienie stawki
z 9 zł do 12 zł jest nieadekwatne
do zmian w zakresie odbioru odpadów. Mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej uzyskali lepsze warunki
odbioru odpadów w stosunku do poprzednich zapisów (m.in. zwiększono częstotliwość wywozu odpadów,
zwiększono odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące
odpady komunalne o 5 Mg/nieruchomość, zapewniono odbiór odpadów
BIO, otrzymali pojemniki na odpady
segregowane) i obniżono im opłatę
o 0,60 zł.
Mieszkańcom w zabudowie jednorodzinnej prócz pojemników/worków
na odpady (ograniczona ilość), odbioru liści dwa razy w roku zapewniono odbiór odpadów BIO, oraz
podniesiono opłatę o 3,00 zł.

ubiegłym roku Izabela Grela była
etatową asystentką prezydent Anny Hetman.
Weszła jednak w życie ustawa zakazująca utrzymywania
w urzędach takich stanowisk.
Nie znaczy to, że pani Izabela
pożegnała się z jastrzębskim
magistratem. Została głównym specjalistą - pełnomocnikiem prezydenta miasta do
spraw rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Dla
byłej asystentki to jest dobra

R

nowina, bo robota w urzędzie jest pewna i w miarę
dobrze płatna. Sprawa komplikuje się z punktu widzenia
funkcjonowania magistratu.
Zakres obowiązków głównej specjalistki pokrywa się
z kompetencjami Wydziału
Informacji, Promocji i Rozwoju. Jest to ciekawy, bo nowy
samorządowy zwyczaj. Ciekawe, czy pozostałe wydziały też dostaną prezydenckich
pełnomocników w roli aniołów stróżów.

I po PO

yszard Rakoczy już
nie jest w klubie
radnych Platformy
Obywatelskiej.
Oświadczył, że jest radnym niezależnym. Tym samym,
z powodu zbyt małej liczby członków, klub PO

przestał istnieć. Do tego
trzeba przynajmniej trzech
radnych. W tej sytuacji PO
połączyło się z ugrupowaniem Dla Jastrzębia, którego liderką jest Anna Hetman. Powstał klub PO Dla
Jastrzębia.
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Obiady domowe podbijają okolicę
J

adłodajnia Pasaż 24h to strzał w dziesiątkę.
Okazało się, że właśnie takiej usługi oczekiwali mieszkańcy i pracownicy firm sąsiadujących z naszym centrum handlowym. Mieszkańcy Jastrzębia i ościennych gmin z ochotą
korzystają z nowatorskiej i smacznej kuchni

Jadłodajni, o czym świadczą tłumy w porze
obiadowej. Dania serwowane przez wspaniały
zespół kucharek są tak charakterystyczne, że są
już rozpoznawalne wśród konsumentów. Zestawy cateringowe, oferowane przez Jadłodajnię
Pasaż 24h, zamawiane są przez firmy i osoby

prywatne na różnego rodzaje okazje, nie tylko
z Jastrzębia-Zdroju, ale ościennych gmin po Wodzisław Śląski i Rybnik włącznie.
Również kalendarz imprez okolicznościowych jest systematycznie zapełniany i zostało
niewiele wolnych terminów na najbliższe mie-

siące. 8 marca 2018 roku, Jadłodajnia gościła
grono kobiet z okazji ich święta. Spotkanie było
niezwykle udane, a szampańska zabawa trwała
do godzin rannych. Jeżeli jeszcze jest ktoś taki,
kto nie odwiedził tego miejsca, to zapraszamy
serdecznie.

WSTĄP, SPRÓBUJ SAM, LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE.
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Do odtworzenia połączeń kolejowych z Jastrzębia-Zdroju potrzebna jest współpraca
władz wszystkich szczebli: centralnego, wojewódzkiego i miejskiego.

Wszystkie ręce na podkład
połączyć te wysiłki. I druga sprawa,
ten wariant może zapewnić większą
liczbę pasażerów, co szczególnie
interesuje PKP. Na trasie z Chybia
i Pszczyny kursuje więcej pociągów
pospiesznych, które „zagospodarowały” podróżnych do Katowic. Teraz
trzeba zrobić kolejny krok i zająć się
studium wykonalności tej inwestycji.
To wydatek kilku milionów złotych.
Zgodnie z przepisami, za organizację

transportu w regionie odpowiadają
władze województwa. Do gry trzeba
więc włączyć Urząd Marszałkowski.
W zdominowanym przez Platformę
Obywatelską samorządzie województwa łatwiej jest się poruszać
prezydent Annie Hetman. Kto, jak nie
ona, może przekonać marszałka Wojciecha Saługę, że warto i trzeba wyłożyć pieniądze na kolejowe studium
dla Jastrzębia-Zdroju.

Pakt dla

Rozmowa z Łukaszem Kaszą,

P
Tadeusz Sławik, przewodniczący
Komisji Gospodarki Rady Miasta:
Prace koncepcyjne nad odtworzeniem połączeń pasażerskich z Jastrzębiem-Zdrój znalazły się na takim
etapie, że potrzebne jest spotkanie
wszystkich zaangażowanych stron: Ministerstwa Infrastruktury, PKP, władz
województwa i naszego samorządu.
Najlepiej, gdyby spotkanie odbyło się
w Katowicach, pod egidą marszałka
województwa.

isaliśmy w ubiegłym miesiącu o ważnym spotkaniu do jakiego doszło
w Warszawie, w sprawie
uruchomienia kolejowych połączeń z naszym miastem. Po jednej stronie zasiedli Grzegorz Matusiak, jastrzębski poseł, Łukasz
Kasza, przewodniczący Rady
Miasta i Tadeusz Sławik, przewodniczący Komisji Gospodarki
Rady Miasta. Ich rozmówcami
byli, m.in. Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury oraz Ireneusz Merchel, prezes zarządu
PKP PLK S.A.
Wracamy do sprawy, ponieważ
znamy więcej szczegółów tych rozmów. Wiemy, która trasa z JastrzębiaZdroju do Katowic, została wstępnie

zaakceptowana przez ministerstwo
i PKP. W ubiegłym roku prezydent
miasta zleciła analizę możliwych wariantów. W tym opracowaniu za optymalną uznano trasę przez Pawłowice,
Strumień, Chybie, Pszczynę i Tychy.
Inne rozwiązanie zaproponował
Tadeusz Sławik. Jego zdaniem pociąg do Katowic powinien jechać
przez Pawłowice, Żory, Orzesze,
Łaziska Górne i Mikołów. I właśnie
ta koncepcja zyskała więcej uznania w Warszawie. Za takim wariantem przemawia więcej argumentów.
Przede wszystkim można liczyć na
wsparcie i współpracę wspomnianych samorządów. Miasta powiatu mikołowskiego od lat zabiegają
o poprawę jakości, prędkości i częstotliwości połączeń kolejowych ze
stolicą województwa. Teraz możemy

- Jest duża szansa na powrót kolei do Jastrzębia-Zdroju. Czy nie
obawia się Pan, że ten plan nie
wypali z powodu animozji w łonie
jastrzębskiego samorządu?
- Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Odtworzenie połączeń kolejowych z naszym miastem jest
projektem rozpisanym na
wiele lat. Tak dużej i skomplikowanej inwestycji
nie można planować
z perspektywy kadencji
samorządu. Myślę, że
każdy z jastrzębskich samorządowców, bez względu
na sympatie polityczne,
powie
Panu to samo.
- Ale czasami
iskrzy między pa-
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Kompleksowe usługi na najwyższym poziomie
Jastrzębie - Zdrój
ul. Pszczyńska 374
tel. 506 023 441
tel. 032 470 70 31
www.gruner.bosch-service.pl
e-mail: gruner@bosch-service.pl
czynne:
Pon - pt. 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13:00

BOSCH GRUNER SERVICE | Stacja Kontroli Pojazdów

F

irma Bosch Serwis Gruner S.C. w Jastrzębiu-Zdroju została założona w 1979 roku jako Warsztat Naprawy Silników. Dziś mieścimy się
w nowym kompleksie, przy ul. Pszczyńskiej 374, gdzie znajduje się
nowoczesny serwis samochodowy.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i spełnieniu
rygorystycznych norm otrzymaliśmy status
Partner -Serwis VAG oraz autoryzacje: Bosch Service
- Bosch Diesel Service - Delphi Diesel Service.
Wykwalifikowani mechanicy, dysponujący sprzętem diagnostycznym
oraz urządzeniami i obrabiarkami naprawczymi, gwarantują naprawy
i kompleksową obsługę samochodów na poziomie ASO. Wykorzystuje-

my nowoczesne technologie i urządzenia firm: Bosch, Delhi, ATE, SKF,
SUNNEN, NEWAY - dzięki którym możemy naszym Klientom zagwarantować najwyższą jakość usług. Zajmujemy się również diagnostyką
komputerową, naprawą klimatyzacji, podwozi, hamulców, geometrią
3D,naprawą silników diesla i benzynowych, jak również wymianą rozrządów wymagających specjalistycznego oprzyrządowania, naprawą skrzyń
biegów Audi/VW i sprzęgieł DSG oraz wymianą oleju w automatycznych
skrzyniach biegów-różne marki. Posiadamy autoryzację naprawy aparatury paliwowej diesla oraz nowocześnie wyposażoną pracownię do naprawy pomp, wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy Diesel Common-Rail,
do samochodów osobowych, ciężarowych ciągników i maszyn budowlanych.Wymieniamy również ogumienie, oleje i płyny eksploatacyjne.
Ponadto można u nas kompleksowo sprawdzić stan techniczny pojazdu

przed zakupem, minimalizując ryzyko nieudanej transakcji. Aby obsługa
Naszych Klientów była kompletna uruchomiliśmy Stację Kontroli Pojazdów wyposażoną w nowoczesną linię diagnostyczną MAHA dla wszelkich pojazdów do 3,5 t. na której dokonujemy badań okresowych, także pojazdów zasilanych gazem, pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
dodatkowych skierowanych przez policję czy starostę, powypadkowych,
przystosowanych do ciągnięcia przyczep, taxi, nauka jazdy, motocykli
i motorowerów, ciągników i przyczep rolniczych. Jako NIELICZNI oferujemy Klientom Stacji natychmiastowe usunięcie wykrytych na badaniu
usterek w naszym Serwisie.

GOSPODARKA

marzec 2018r.
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Coś drgnęło w Strefie
U

biegły rok był rekordowy dla Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponad 60 nowych
kontrahentów zainwestowało w KSSE ponad 3,4 mld zł.
Przez tygodnik Financial Times, katowicka strefa po raz
trzecia została uznana za

KSSE w liczbach

300
firm
31 mld
zł
inwestycji

najlepszą w Europie. Siłą rzeczy jest też liderem w kraju.
To dobre informacje także dla
Jastrzębia-Zdroju.
Potencjał i kondycja jastrzębskożorskiej podstrefy ma spore znaczenie dla rozwoju tych miast. Ostatnio
powiało optymizmem. W jastrzębskiej części strefy pojawiło się kilku

nowych inwestorów. Coraz większym
zainteresowaniem cieszy się u nas
realizowany przez KSSE program
KSSENON, dedykowany małym firmom, które mogą wyjść ze swoimi
pomysłowymi z przysłowiowego
garażu. Strefa jest otwarta na małe
i średnie firmy, ponieważ stanowią
one ponad 40 proc. inwestorów.

70
tys.
miejsc pracy

rozwoju

, przewodniczącym Rady Miasta
nią prezydent, a większością w Radzie Miasta.
- To naturalne, że iskrzy. Reprezentujemy mieszkańców, którzy mają
przecież różne poglądy na temat polityki, sytuacji w kraju i mieście. Najważniejsze, aby wszyscy samorządowcy
mieli świadomość, że są elementami
tej samej układanki o nazwie Jastrzębie-Zdrój. Należy odróżnić i wyłączyć
sprawy kluczowe dla przyszłości miasta od bieżących, politycznych potyczek. Jestem zwolennikiem ponadpartyjnego, niepisanego paktu na rzecz
rozwoju miasta.
- A kto go będzie przestrzegał?
- Ja na pewno tak.
- Dlaczego temat kolei pojawił
się właśnie teraz?
- On się nie pojawił teraz. Wystarczy
sięgnąć do strategii rozwoju miasta,

Dyskutują o roli KSSE dla rozwoju Jastrzębia-Zdroju, od lewej: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Ryszard
Rakoczy, Grzegorz Matusiak, jastrzębski poseł.

gdzie połączenia kolejowe są wymienione wśród priorytetów rozwojowych.
W Jastrzębiu zawsze był dobry klimat
do rozmów na ten temat, ale przecież
sami nie zrealizujemy takiej inwestycji.
Natomiast jeszcze nigdy nie było takiego zainteresowania jastrzębską koleją
ze strony rządu i PKP. Chcemy wykorzystać ten moment, bo nie wiadomo,
czy w przyszłości dostaniemy drugą
szansę.

Jastrzębskich interesów w KSSE pilnuje
Ryszard Rakoczy, były wiceprezydent miasta.
- Co Pan robi w Strefie?
- Konsoliduję przedsiębiorców
działających już w Jastrzębiu-Zdroju
i staram się pozyskiwać kolejnych.
- Przedsiębiorcy garną się do Jastrzębia-Zdroju?
- Trudno mówić o jakimś „boomie”, ale też nie ma co narzekać.
Coś drgnęło. Rozmawiam z wieloma
przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani Jastrzębiem-Zdrój i swoją
biznesową przyszłość chcą związać
z naszym miastem.

- Dobre wieści płyną także
z Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Wiąże Pan z rozwojem jastrzębskiej podstrefy nadzieję dla miasta?
- Odtworzenie połączeń kolejowych i wzmocnienie przedsiębiorczości są warunkami zrównoważonego rozwoju naszego miasta.
Inaczej nie wyrwiemy się z górniczej
monokultury.

- Rozmawia Pan z dużymi, zagranicznymi koncernami?
- Najwięksi, zagraniczni inwestorzy najbardziej są zainteresowani

lokalizacjami w centrum regionu,
w pobliżu Katowic, Gliwic, Tychów.
Do Jastrzębia-Zdroju staram się przyciągnąć głównie krajowe przedsiębiorstwa, także małe i średnie. Jeżeli
pojawią się naprawdę poważni inwestorzy, nieważne czy z polskim, czy
zagranicznym kapitałem, przyjmiemy
ich z otwartymi rękoma. Pod względem organizacyjnym i prawnym jesteśmy do takiej operacji przygotowani.
- Kiedy w Jastrzębiu-Zdroju jest
mowa o Strefie, zawsze pada porównanie z Żorami i pytanie, dlaczego im poszło lepiej?
- Żorom poszło lepiej, między innymi dlatego, że leżą bliżej centrum

województwa i były lepiej skomunikowane. Po prostu zainwestowały
w swoje tereny przemysłowe. Są też
inne powody. W czasach, kiedy powstawały strefy ekonomiczne, w Jastrzębiu-Zdroju dominowało górnictwo i nikt nie myślał, że w przyszłości
trzeba będzie szukać alternatywnych
dróg rozwoju miasta. To jest szansa, która w pewnym stopniu została
zaprzepaszczona, ale nie ma sensu rozdrapywać ran. Trzeba zabrać
się do pracy. Jestem przekonany, że
przynajmniej częściowo nadrobimy
zaległości. Na wiosnę ruszą pierwsze inwestycje przedsiębiorców na
terenach należących do jastrzębskiej
podstrefy KSSE. I to cieszy.
Jerzy Filar
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SALONY MEBLOWE

MEBLUX

Największy salon meblowy w mieście

duży wybór mebli
tapicerowanych

promo

zakupy na raty

-50%

c je d

o

Jastrzębie-Zdrój | ul. Graniczna 1 | tel/fax (32) 471-42-12 | www.meblux-salony.pl | czynne: pon-pt: 9:00-17:30, sob: 9:00-13:00
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WOKÓŁ MIASTA

marzec 2018r.

Wystąpili w szlachetnym celu
Wracamy do VIII Charytatywnego Koncertu Noworocznego,
ponieważ znamy już kwotę, którą udało się zebrać podczas imprezy.

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

4410 zł
Organizatorzy koncertu: Grzegorz Matusiak - poseł na Sejm RP, Łukasz Kasza - przewodniczący
Rady Miasta, Tadeusz Sławik - radny oraz artyści Oper Krakowskiej i Śląskiej.

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 44,50 m2
cena: 125 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Łaziska, Dworcowa
pow. 200,00 m2
działka. 2978,00 m2
cena: 280 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 166,00 m2
działka. 617,00 m2
cena: 359 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 35,00 m2
cena: 113 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kusocińskiego
pow. 47,00 m2
cena: 131 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
pow. 56,00 m2
cena: 171 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Zebrzydowice
pow. 200,00 m2
działka. 650,00 m2
cena: 470 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1139,00 m2
cena: 50 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 26,00 m2
cena: 65 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 98 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 46,00 m2
cena: 116 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Kończyce Małe
pow. 140,00 m2
działka. 1600,00 m2
cena: 247 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia
pow. 1036,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 34,00 m2
cena: 91 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 33,61 m2
cena: 99 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
pow. 55,70 m2
cena: 133 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 80,00 m2
działka. 2146,00 m2
cena: 299 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Bzie-Zameckie
pow. 1615,00 m2
cena: 58 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 34,00 m2
cena: 83 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Poznańska
pow. 47,35 m2
cena: 125 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 62,11 m2
cena: 141 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Bąków
pow. 160,00 m2
działka. 904,00 m2
cena: 595 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pułaskiego
pow. 1100,00 m2
cena: 90 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 47,00 m2
cena: 88 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 50,00 m2
cena: 135 000 zł
tel. 601 976 218

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 70,50 m2
cena: 177 000 zł
tel. 601 976 218

DOM

DZIAŁKA BUDOWLANO
-USŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 55 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

pow. 18,50 m2
cena: 45 000 zł
tel. 601 976 218

Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2
cena: 450 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

DOM
Gołkowice
pow. 173,00 m2
działka. 800,00 m2
cena: 420 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ofiar Faszyzmu
pow. 49,00 m2
cena: 130 000 zł
tel. 601 976 218

Ornontowice

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 37,00 m2
cena: 86 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

TYLKO U NAS

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 70,00 m2
cena: 133 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-2

M-3
Jastrzębie-Zdrój
os. XXX-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 76 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS
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FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

Dobre wyniki JSW
Ubiegły rok Grupa Kapitałowa JSW zamknęła sporym zyskiem w porównaniu do roku
2016. Tak dobre wyniki finansowe to efekt korzystnych cen węgla koksowego, działań
optymalizacyjnych oraz konsekwentnej realizacji programu restrukturyzacji.
roku, na co wpłynęły wyższe nakłady na produkcję węgla, w tym 507,9 mln zł z tytułu dodatkowych świadczeń dla pracowników. Po
ich wyłączeniu, gotówkowy koszt wydobycia
wyniósł 278,14 zł za tonę.

2 543,3 mln zł
zysk w 2017

Przychody ze sprzedaży
węgla osiągnęły w ubiegłym
roku poziom 4,9 mld zł
i były wyższe o 38 procent
niż uzyskane w 2016 roku.

4,4 mln zł
zysk w 2016

E

BITDA, czyli zysk operacyjny przed
potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych,
dla Grupy Kapitałowej JSW w 2017
roku wzrosła o prawie 270 procent w porównaniu do 2016 roku i wyniosła 3,9 mld zł. Dobrym
wynikom finansowym sprzyjały przede wszystkim wysokie ceny surowców. Warto podkreślić,
że średnia cena węgla koksowego dla odbiorców zewnętrznych wyniosła 656,70 zł za tonę,
a więc o 65 procent więcej niż w 2016 roku.

Średnia cena koksu wzrosła
o 60 procent i osiągnęła wartość
936,01 zł za tonę.
- Wyniki 2017 roku są dla nas satysfakcjonujące, zwracam jednak uwagę, że funkcjonujemy na cyklicznym i zmiennym rynku. By dalej
śmiało patrzeć w przyszłość, musimy realizować kierunki rozwoju Spółki przyjęte pod koniec 2017 roku w „Strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z uwzględnieniem Spółek
Zależnych GK JSW na lata 2018-2030” - powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW. - Prorozwojowa Strategia JSW wyznacza najważniejsze kierunki organicznego rozwoju Grupy
Kapitałowej JSW. Ambitne plany inwestycyjne
i innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność pozwolą Spółce zwiększyć produkcję
węgla koksowego do 85 procent w produkcji
węgla ogółem w kolejnych latach, a w efekcie
osiągać optymalne wyniki finansowe.

W 2017 roku kopalnie JSW wyprodukowały
14,8 mln ton węgla, w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów
energetycznych, natomiast produkcja koksu

wyniosła 3,5 mln ton. W ujęciu jednostkowym
gotówkowy koszt wydobycia węgla w 2017
roku ukształtował się na poziomie 312,54 zł
za tonę, tj. 24,3 procent wyższym niż w 2016

Wzrosły również przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych. W analizowanym
okresie osiągnęły poziom 3,7 mld zł i były
wyższe o 30 procent niż w 2016 roku. Należy dodać, że w 2017 roku Spółka znacząco
zmniejszyła swój dług. Zrealizowano wykupy
obligacji na łączną kwotę 419,5 mln zł oraz
64 mln USD. Istotnym jest również fakt utworzenia przez JSW Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego, którego celem będzie wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności Spółki
oraz utrzymanie ciągłości procesów operacyjnych i inwestycyjnych w okresie potencjalnej dekoniunktury.

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

górnictwo | m

8 FEDRUJEMY

Świecąca kolejka

Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadza innowacyjne
rozwiązania w transporcie kolejkami podwieszonymi.

J

SW jako pierwsza spółka w polskim górnictwie zastosowała
nowatorskie rozwiązania firmy
Becker-Warkop, które są bezpośred-

nią odpowiedzią na konkretne sugestie pracowników kopalń jastrzębskiej spółki. W dużym uproszczeniu,
chodzi o kolejki podwieszane, które

wyposażono w oświetlenie. Zestawy
osobowe są podświetlane od dołu
na biało podczas wsiadania i wysiadania załogi oraz na czerwono,

gdy kolejka jest w ruchu. Istnieje też
możliwość oświetlenia trasy transportu.
Pierwsze takie zestawy kolejkowe
z mobilnym oświetleniem funkcjonują
już w Ruchu Borynia na poziomie 838
i Zofiówka na poziomie 900.
Zastosowanie tej technologii oraz
możliwość jej wykorzystania nie tylko na stacjach, ale na długości całej
trasy, w znaczącym stopniu podnosi
bezpieczeństwo i komfort pracy prowadzenia robót transportowych.
- Przyglądamy się uważnie testowanym innowacjom, jeśli okaże się,
że proponowana technologia długofalowo wpływa na poprawę efektywności prowadzonego przez nas procesu wydobywczego, to będziemy
je stosować we wszystkich naszych
kopalniach - mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii
i rozwoju JSW.

W Krakowie odb
konferencji nale

JSW

Kopalnie JSW mogą pochwalić się nowoczesnymi instrumentami geodezyjnymi. Program tegorocznej SEP b

Precyzyjnie zmierzą ściany
Działy mierniczo-geologiczne kopalń Pniówek,
Budryk, Knurów-Szczygłowice i Ruch Borynia
wzbogaciły się, m.in. o tachimetry (instrument do
mierzenia kątów), GPS-y, niwelatory kodowe oraz
nowoczesne skanery. Wszystkie te urządzenia
ułatwią, skrócą i podniosą dokładność pomiarów
wyrobisk podziemnych i różnego rodzaju obiektów.

- Na Pniówku mamy od dwunastu
do piętnastu przodków i sześć, siedem
ścian. We wszystkich tych wyrobiskach
trzeba przeprowadzać pomiary. Nowe
tachimetry, które dokonują pomiaru
za pomocą lasera, nie dość, że są dokładniejsze, to pozwalają znacznie
skrócić czas pomiaru. Największą ich
zaletą jest siła dalmierza, który radzi
sobie doskonale w bardzo trudnych
warunkach przy znacznym zapyleniu
atmosfery - mówi Zenon Fojcik, kierow-

nik działu mierniczo-geologicznego
w kopalni Pniówek.
Oprócz tachimetrów, odbiorników GPS
oraz niwelatorów kodowych, do działów
mierniczych zostaną dostarczone nowoczesne skanery ręczne i stacjonarne.
Skanery ręczne dokonują pomiaru 43 tys.
punktów na sekundę, natomiast stacjonarne posiadają zdecydowanie większą
wydajność pomiaru, tj. ok 1 mln pkt. Dzięki temu będzie można na bieżąco śledzić
zaistniałe, nawet najdrobniejsze zmiany.
Wszystkie wyniki pomiarów i skanów
transmituje się do komputera, wykonuje
stosowne obliczenia i następnie opracowane wyniki uzyskują formę numeryczną.
Część danych nanosi się bezpośrednio
na mapy górnicze. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany przy budowie wyrobisk udostępniających nowe poziomy
we wszystkich zakładach wydobywczych
JSW. Zebrane w ten sposób dane będzie
można w przyszłości wykorzystać podczas modelowania złoża w technice 3D.
- Prowadzony przez JSW proces cyfryzacji i informatyzacji ciągu produkcyjnego wiąże się wprost z doposażeniem działów mierniczo-geologicznych
w nowy sprzęt. Musimy pamiętać, iż
w warunkach kopalni i zarządzania procesem wydobycia faza przygotowania
produkcji ma kluczowe znaczenie dla
jej racjonalności i trafności. Oznacza
ona zebranie niezbędnych informacji
o charakterze wybieranego złoża,
zwłaszcza czynnikach ograniczających
prowadzenie eksploatacji. Proces cyfryzacji i informatyzacji jest zapisany
w strategii do roku 2030 w programach, „Jakość” i „Efektywność” - powiedział Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW.

dyskutowano, m.in. o skute
o nowych technikach i tech
jako surowca mineralnego.
wygłosił Jerzy Kicki z Instyt

Węgiel w

Polskie górnictwo w
wypracowało 3,611 m
ujemny wynik finan

R

adykalna poprawa kondycji finansowej polskiego górnictwa
jest z jednej strony wynikiem
koniunktury na rynkach węglowych,
w szczególności węgla koksowego,
lecz z drugiej strony także efektem
działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez sektor - racjonalizacji
kosztów utrzymania aktywów nieprodukcyjnych, jak też majątku produkcyjnego, racjonalizacji zatrudnienia,
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była się XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Do najciekawszych punktów trzydniowej
eżała sesja poświęcona jubileuszowi 25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W w szkole

Chiny i USA. Na trzecim miejscu są
Indie. To ci gracze rozdają dzisiaj
karty. Rola węgla przedstawia się
coraz bardziej płasko. Zwycięża
gaz, energetyka odnawialna. Musimy w Polsce zrozumieć, że węgiel będzie obecny w energetyce, ale też będzie podlegał coraz
większym wpływom tego, co się
dzieje wokół nas, na rynku globalnym, gdzie energia odnawialna
tanieje. Zużycie energii w Polsce
rośnie, ale niewspółmiernie do
PKB. Coraz mniej energii potrzebujemy, żeby pchnąć gospodarkę
na szybsze tory. To odczuwa cały
świat - mówił Jerzy Kicki.

Podczas SEP odbyła
się uroczysta sesja
z okazji 25 lat istnienia
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.

był bardzo szeroki. Podczas 20 sesji tematycznych
ecznym pozyskiwaniu koncesji na wydobycie,
hnologiach w eksploatacji złóż, zastosowaniu metanu,
Ciekawy wykład na temat przyszłości górnictwa
tutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN.

wychodzi z dołka

- Dzisiaj górnictwo ma charakter
globalny, aby zaistnieć, trzeba się
w tym świecie mocno rozpychać.
Branża jest w momencie zwrotnym, musi sięgać po innowacje.
O tym, co się dzieje w górnictwie
na świecie, decydują dwie potęgi:

port. Zasadniczym produktem sprzedażowym był węgiel energetyczny, stanowiący
ok. 82 proc. sprzedaży węgla ogółem. Jego
zbyt wyniósł 54,1 mln ton. Węgla koksowego sprzedano 12,2 mln ton. Wyższa sprzedaż węgla od jego produkcji skutkowała
obniżeniem stanu zapasów na składowiskach przykopalnianych. Na koniec 2017r.
wyniósł on 1,7 mln ton - o 33 proc. mniej niż
na koniec 2016r.

Artur Dyczko, wiceprezes JSW,
wspomniał najważniejsze wydarzenia z historii firmy. Przypomniał,
że JSW działa na rynku światowym,
który poddawany jest cyklicznym
wahaniom cen węgla i koksu. Wyjaśnił, że ogłoszona niedawno strategia Grupy JSW powstała, m.in.
po to, aby spółka była bardziej odporna na wahania cen na rynkach
światowych.
- To przemyślany plan. 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 - podkreślił Artur
Dyczko.
Dodał, że zasoby spółki wynoszą
952 mln ton, co gwarantuje stabilne
wydobycie przez co najmniej 60 lat.
Unia Europejska importuje rocznie
ponad 30 mln ton węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym
producentem tego strategicznego
dla przemysłu stalowego surowca. Dla spółki najistotniejsze jest
zapewnienie dostępu do zasobów
węgla koksowego. JSW zamierza
to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale
również udostępnianie nowych
poziomów wydobywczych. Baza
zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku
węgla koksowego typu 35. Poczynając od 2020r. udział produkcji
węgla koksowego w produkcji
ogółem zostanie zwiększony
z obecnych 72 do 85 proc.
- Zwracamy też mocno uwagę na stymulowanie środowiska
zewnętrznego. Jesteśmy w tym
regionie, wrośliśmy w niego i nigdzie się nie wybieramy. Stawiamy na współpracę - podkreślił
wiceprezes Dyczko i przypomniał
jeden z ostatnio wdrożonych projektów, czyli ogrzewanie metanem
jednej z jastrzębskich szkół.

W Unii Europejskiej brakuje surowca do
wyrobu koksu i stali. To dobra informacja
dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Średnia cena zbytu węgla
w 2017r. kształtowała się na
poziomie 310 zł za tonę,
a więc o 26 proc. więcej niż
w roku 2016.

węgla kamiennego w ubiegłym roku
mld zł zysku. W 2016r. sektor odnotował
nsowy.
optymalizacji kosztów zużycia materiałów, kosztów energii. O ponad
4 proc. obniżono koszty sprzedanego węgla - z 18,6 mld zł w 2016r. do
17,9 mld zł obecnie. W 2015r. koszty te
kształtowały się na poziomie niemal
20,95 mld zł. W ujęciu rok do roku,
z uwagi na dynamiczną poprawę koniunktury na rynkach, przychody ze
sprzedaży węgla wzrosły o 14,2 proc.,
czyli z 17,9 do 20,5 mld zł.

W 2017r. kopalnie w Polsce
wydobyły łącznie 65,5 mln
ton węgla, w tym 53 mln ton
energetycznego oraz
12,5 mln ton koksowego.
Sprzedaż węgla osiągnęła poziom
66,3 mln ton, przekraczając poziom wydobycia. Ponad 90 proc. węgla sprzedano na
rynku krajowym, a tylko 6,2 mln ton przeznaczono do sprzedaży na wywóz i eks-

Średnia cena węgla energetycznego
osiągnęła poziom 239 zł i wzrosła o 11 proc.
Natomiast tona węgla koksowego kosztowała 628 zł, czyli o 63 proc. więcej niż
w 2016r. W górnictwie węgla kamiennego
na koniec 2017r. zatrudnionych było 82 717
osób, z czego pod ziemią 63 721. W porównaniu z 2016r. zatrudnienie zmniejszyło się o 1928 pracowników.

W ujęciu rok do roku
w 2017r. odnotowano ponad
14-procentowy spadek stanu
zobowiązań górnictwa
- z 13 837,6 mln zł w 2016r.
do 11 8578,5 mln zł w 2017r.
Należy przypomnieć, że jeszcze na
koniec 2015r. zobowiązania wynosiły
15 182,6 mln zł. Należności na koniec 2017r.
wyniosły 3 822,9 mln zł (wzrost o 49,3 proc.).
W 2017r. poniesiono w sektorze nakłady inwestycyjne w środki trwałe o 2,7 proc.

Strategiczny koks

U

nia Europejska co roku importuje ponad 30 mln ton węgla koksowego,
głównie z Australii, USA, Kanady i Rosji. Surowiec ten sprowadzamy także
do Polski. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2017r. jego import do naszego
kraju wzrósł o 64 proc., do 3,6 mln ton. Najwięcej, bo 1,7 mln ton, sprowadziliśmy
z Australii. Niemal dziesięciokrotnie podskoczyły zakupy w Rosji - do 0,6 mln ton,
a o 220 proc. w USA, do 0,54 mln ton.
Węgiel koksowy został wpisany na unijną listę 26 surowców krytycznych, a więc
deficytowych i zarazem kluczowych dla rozwoju przemysłu. Już dziś Jastrzębska
Spółka Węglowa jest największym producentem tego surowca w UE. Jej pozycja
może się jeszcze wzmocnić po tym, jak w 2023r. wydobycie w Czechach zakończą kopalnie należące do spółki OKD.
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Korek na torach
utrudnia dostawy węgla

Czy grozi nam blackout? Jeśli tak, to bynajmniej nie z tego
powodu, że polskie kopalnie przestaną fedrować. Jego
przyczyną może być raczej sytuacja na polskich torach.
Eksperci policzyli, że przewoźnikom kolejowym brakuje
ok. 15 tys. wagonów towarowych. Nie ma też wystarczającej
liczby lokomotyw i maszynistów do ich obsadzenia. Prawdziwe
problemy mogą zacząć się wiosną i potrwać nawet dwa lata.

R

usza kolejny etap wielkiej
przebudowy szlaków kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe Zawarły kontrakty na
budowę i remonty infrastruktury o łącznej wartości ok. 20 mld zł. Niebawem
brygady remontowe wkroczą na tory.
- Będzie dwa razy tyle zamknięć
szlaków, co w ubiegłym roku i trzy
razy w porównaniu z 2016r. - wylicza
Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu
Zespołu Doradców Gospodarczych
Tor, ekspert z dziedziny kolejnictwa.
Na kolejowej mapie roi się od czarnych punktów. Na Śląsku, w związku
z modernizacją linii nr 1 pomiędzy
Częstochową a Katowicami, zamknięty będzie jeden tor pomiędzy Częstochową a Porajem oraz Myszkowem
a Zawierciem. Ruch ma być prowadzony jednotorowo i jednokierunkowo. Utrudnienia rozpoczną się
w czerwcu 2018 i potrwają nawet
do końca roku. Całkowitą przerwę
w ruchu zaplanowano na towarowych
liniach nr 142 Katowice-Ligota - Tychy. Opóźniona modernizacja trasy
Kraków - Katowice wymusi całkowite
wstrzymanie ruchu na stacji Jaworzno-Szczakowa i w kierunku Krakowa.
Remont czeka szlaki Opole - Nysa
i Jełowa - Kluczbork. W Wielkopolsce
szykuje się remont magistrali E20. Od
połowy września zamknięty zostanie
szlak Barłogi - Kłodawa, co wykluczy
prowadzenie objazdów na magistralę węglową. Ograniczenia dotyczyć
będą również szlaku Wrocław - Leszno - Poznań. Ruszyć ma też przebudowa linii nr 354 Poznań Główny - Piła
Główna. Do sierpnia 2019r. ruch na
większości odcinków pomiędzy Poznaniem a Wronkami prowadzony
będzie jednotorowo. Od października

2018r. do kwietnia 2019r., planuje się
rewitalizację linii nr 289 Legnica Rudna Gwizdanów na odcinku Lubin
Górniczy - Rudna Gwizdanów. Będzie
więc problem z obsługą zakładów
KGHM Polska Miedź. W czerwcu
2018r. zaczną się prace na linii Warszawa-Poznań. Ogromnych utrudnień
trzeba się spodziewać zwłaszcza na
linii Warszawa - Lublin.
Zatrzymania spowodowane remontami spowolnią średnią prędkość handlową, z którą poruszają
się pociągi towarowe z 25 km/h do
22 góra 23 km/h. W latach 2010-2012
prędkość ta przekraczała już 25 km/h.

Wszechobecne
niedobory
- Zaledwie jedna minuta odgrywa
tu bardzo istotną rolę. Powoduje konieczność wprowadzenia do ruchu
kolejnych 2 tys. wagonów. Podbija
również koszty. Wagony są dłużej
w trasie i jest ich relatywnie mniej,
więcej jest również zmian maszynistów - dodaje Furgalski.
W jego opinii przewoźnikom działającym na polskim rynku przewozów
węgla brakuje przynajmniej 15 tys.
wagonów i ok. 500 maszynistów. Braki taboru zaczęły skutecznie utrudniać prawidłowe funkcjonowanie
śląskim kopalniom w maju ubiegłego
roku. Wówczas pojawiły się braki wagonowe, które do jesieni objęły, m.in.
wszystkie zakłady górnicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej - Pniówek,
Zofiówka, Borynia, Budryk, Knurów
i Szczygłowice.
- Skutki to obniżenie poziomu
sprzedaży węgla. Oprócz tego spółka zmuszona jest ponosić koszty

zwałowania węgla - wyjaśnia Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik JSW.
Niedobory taboru kolejowego pociągają za sobą również konieczność
ograniczenia produkcji koksu w koksowniach Grupy JSW. Z uwagi na reżim technologiczny w koksowniach
dostawy z poszczególnych kopalń
muszą być realizowane stosownie do
wymogów. Grozi to karami z tytułu
niewywiązywania się z zakontraktowanych ilości węgla koksowego
i koksu. PKP Cargo braki wagonowe
tłumaczy remontami na infrastrukturze i wydłużonym czasem obrotu taborem. Doraźne działania realizowane przez PKP Cargo nie rozwiązują
problemu. JSW w miarę możliwości
korzysta już z usług innych przewoźników.
PKP Cargo zapewniała co prawda
o tym, że dysponuje wystarczającą
liczbą wagonów, ale jak widać, słowa nie dotrzymała. Spółka DB Cargo
Polska, córka największego na europejskich torach przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn, mogłaby teoretycznie wydzierżawić jakąś część
dodatkowych wagonów, ale z pewnością nie tysiące. Wszyscy przewoźnicy jeżdżący po polskich torach
mają zatem podobne problemy: brak
taboru, ludzi do pracy i ograniczenia
spowodowane remontami szlaków.
- DB Cargo Polska na bieżąco wywiązuje się z zobowiązań umownych
zawartych w kontraktach z klientami.
Na pierwszym miejscu realizujemy
przewozy zakontraktowane, pod
które zaplanowaliśmy zasoby. Oczywiście staramy się wychodzić naprzeciw prośbom naszych klientów
o transport dodatkowych ilości, jednak prośby te realizujemy tylko i wy-

łącznie, gdy posiadamy nadwyżkę
w zasobach. Realizacja przewozów
jest w sytuacji licznych zamknięć
torowych na sieci dla wszystkich dużym wyzwaniem. Szczególnie w rejonie Śląska, gdzie liczba zamknięć
torowych w związku z prowadzonymi remontami sieci jest znaczna.
Generuje to liczne problemy z dojazdem do kopalń, czy też nawet
z przemieszczaniem się lokomotyw
luzem pomiędzy kopalniami - tłumaczy Katarzyna Marciniak, rzecznik
przewoźnika.

Objazdy
bez rekompensaty
Marek Staszek - prezes zarządu,
DB Cargo Polska, zwraca też uwagę
na fakt, że remonty polskiej sieci kolejowej, które potrwają co najmniej
do 2020r., wymuszają na przewoźnikach korzystanie z objazdów i to na
własny koszt, bez pełnej rekompensaty ze strony zarządcy infrastruktury.
Ponadto firmy stają przed problemem
luki pokoleniowej w zawodach kolejowych. Brakuje chętnych do wykonywania zawodu maszynisty czy też dyżurnego ruchu, a proces szkoleniowy
w tych zawodach jest czasochłonny,
oparty na tradycyjnych metodach,
i w konsekwencji mało atrakcyjny
dla młodego pokolenia. Tymczasem
według zapowiedzi ekspertów od
transportu, ilość przewożonego węgla ma w nadchodzących miesiącach
rosnąć. Spółka PKP Cargo zawarła w maju br. umowę na przewozy
5,3 mln ton węgla dla Enei Wytwarzanie z Lubelskiego Węgla Bogdanka
do Elektrowni Kozienice. Ze względu
na modernizację standardowej trasy
kolejowej przewozy będą realizowane nową, dłuższą trasą w zwartych
składach o masie min. 2300 ton po
linii nr 30. Łuków - Lublin Północny.
Maciej Libiszewski, jeszcze do
niedawna prezes spółki PKP Cargo,
zapowiadał, że spodziewa się dalszych kontraktów, w tym na dostawę surowca do Czech, w związku
z trudną sytuacją spółki węglowej
OKD. Przewidywany przez ekspertów wzrost przewozów kolejowych
ma zresztą dotyczyć nie tylko węgla,

ale wszystkich towarów masowych.
Przewoźnicy nie mają co do tego
żadnych wątpliwości. Już w I półroczu 2017r. kolej przetransportowała
o 10 proc. towarów więcej niż w analogicznym okresie 2016r.
A zatem korek na polskich torach
wydaje się niemal pewny. Według
danych statystycznych, w pierwszym
półroczu br. udział węgla w transporcie kolejowym pod względem
masy wyniósł 41,2 proc. W grupie
rudy metali i pozostałych produktów
górnictwa i kopalnictwa - 24,1 proc.,
a w grupie: koks, brykiety, produkty
rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi
- 11,7 proc. Skoro więc węgiel i koks
wciąż wiodą prym w przewozach
kolejowych, to właśnie zakłócenia
w ich dostawach będą dominować.
Co zatem można doradzić odbiorcom surowca, elektrowniom i elektrociepłowniom?
- Przede wszystkim, aby gromadziły już zapasy surowca na kolejną
zimę. W przeciwnym razie może być
naprawdę źle - przestrzega Adrian
Furgalski.
Chyba że jest się w tak luksusowej
sytuacji jak Zespół Elektrociepłowni
Kogeneracja SA we Wrocławiu. Jeszcze w lipcu br. umowę umożliwiającą
transport drogą wodną z Gliwic do
Wrocławia podpisali przedstawiciele
grupy OT Logistics oraz Śląskiego
Centrum Logistyki, operatora Portu
Gliwice. Do końca br. firma planuje
dostarczać Odrą po 20 tys. ton surowca miesięcznie. Do 27 października
do Kogeneracji Wrocław popłynęło
już ok. 70 tys. ton.
Zdaniem Andrzeja Klimka, wiceprezesa OT Logistics, odrzańska
droga wodna powinna się stać silną
trzecią gałęzią transportu obok dróg
i kolei. Na ten moment trzeba będzie
jednak trochę jeszcze poczekać.
Udrożnienie całej Odrzańskiej Drogi
Wodnej ma nastąpić do 2030r. i będzie kosztować 30 mld zł. W lipcu br.
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej,
podczas swojej wizyty w Gliwicach
potwierdził, że przywrócenie transportu rzecznego na Odrze jest jednym z priorytetów rządu.
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W pierwszy piątek marca telefoniczny dyżur pełniła w naszej redakcji
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, mediator sądowy. Podczas konsultacji
udzieliła kilkunastu porad i podsunęła pomysły, które - mamy nadzieję przywróciły Państwu nadzieję na rozwiązanie trudnych, życiowych sytuacji.
Warto też pamiętać, że nie w każdej sytuacji mediator może interweniować.
Czytelnik: Spółdzielnia wyrzuciła mnie
z mieszkania, a ja uważam, że stało się to
bezprawnie. Proszę o wynegocjowanie warunków mojego powrotu.
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń: Obawiam
się, że w pańskiej sytuacji interwencja mediatora nie będzie skuteczna, ponieważ spółdzielnia jest przekonana o słuszności swojej decyzji
i nie zamierza szukać z Panem porozumienia.
Jeżeli uważa Pan, że ma rację, proszę skierować sprawę na drogę sądową.
Czytelniczka: Po 30 latach małżeństwa rozwodzimy się z mężem. Mamy sporo majątku do

podziału, a trudno oszacować, co do kogo należy i kto wniósł większy wkład. Poinformowałam męża, że zamierzam poprosić Panią o pomoc, ale on nie chce się zgodzić na mediatora.
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń: Na mediacje muszą się zgodzić obie strony. Pani mąż
nie musi ze mną rozmawiać, ale powinien sobie
uzmysłowić, że jeżeli nie zgodzi się na mediacje, waszymi sprawami majątkowymi zajmie się
sąd. A wyrok wcale nie musi być korzystny dla
Pani męża. Poza tym, przy długotrwałej i skomplikowanej sprawie rosną koszty procesowe
i honoraria dla adwokatów. Dzięki mediacji nikt
nie przegrywa, a cała procedura jest tańsza.

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń zgodziła się udzielać porad
na łamach „Naszego Jastrzębia”. Jeżeli mają Państwo problem, który
można rozwiązać za pośrednictwem mediatora prosimy o pytania do
redakcji (tel. 32-209-18-18, e-mail: redakcja@naszagazeta.info) bądź
bezpośrednio do kancelarii Skuteczne Mediacje,
tel.: 607 053 493, www.facebook.com/SkuteczneMediacje,
e-mail: malgorzata.bohosiewicz@gmail.com
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hodnik przy ulicy
Norwida doczekał
się wreszcie remontu. Położono go 55 lat temu,
kiedy wybudowano Zakład
Karny. Nowy chodnik powstaje i teoretycznie problem się skończył, ale czy
na pewno? Przy chodniku
rosną topole, których korzenie szkodzą miejskiej infrastrukturze.
Problem w tym, że teren
na którym rosną drzewa, nie
należy do miasta. Na decyzję
ich wycięcia trzeba trochę
poczekać. Jak długo, czas
pokaże, oby tylko ich korzenie nie zaczęły podnosić nowego chodnika.

Dzikie wysypisko
W

wielu miejscach naszego miasta
powstają piękne, zielone skwerki zwane często „mini parkiem”.
I chciałoby się, aby takich miejsc powstawało jak najwięcej, ale cóż samo życie.
Mieszkańcy dzielnicy Szeroka niejednokrotnie zwracali uwagę i apelowali w Urzędzie Miasta o porządek na tzw. dzikim śmietniku znajdującym się przy ul. Sławika.
Na Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej przewodniczący Komisji
Stefan Woźniak ponownie poruszył ten temat. Teraz czekamy na jakieś konkrety ze
strony miasta.
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PROBLEMY

GSM
do kontroli

„Sława” Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju
dotarła w końcu do Warszawy. Minister
Infrastruktury zarządził lustrację GSM.

M

inister
zlecił
przegląd Krajowej Radzie
Spółdzielczej.
Takie uprawnienia daje mu
znowelizowana we wrześniu
ubiegłego roku ustawa. Lustruje się spółdzielnie, w których zachodzi podejrzenie
naruszenia przepisów prawa. GSM chyba spełnia te
kryteria. Przez niecałe trzy
lata grzechów nazbierało się
sporo. Podsłuchiwanie szefa
związków zawodowych, niezgodne z prawem wyrzucanie ludzi z pracy, drastyczne
podwyżki czynszów, gigantyczne pieniądze na reklamy
w mediach i honoraria dla zewnętrznych prawników oraz
- najświeższa sprawa - walka
z częścią członków Rady
Nadzorczej.
Przybiera to karykaturalne
formy, które wystawiają prezesowi spółdzielni jak najgorsze
świadectwo. W styczniu usiłowano pozbyć się z Rady Andrzeja Kinasiewicza i z tego powodu zwołano nadzwyczajne
zgromadzenie akcjonariuszy.
Skończyło się ono wizerunkową porażką dla władz GSM, bo
lokatorzy murem stanęli za Kinasiewiczem, człowiekiem lubianym i szanowanym w całym mieście, m.in. za zaangażowanie w sprawy honorowego krwiodawstwa. W płatnych
publikacjach, zarząd spółdzielni podkreśla, że wszystko robi
z myślą o mieszkańcach. Skoro tak, to dlaczego walne zwołano na godziny poranne, kiedy większość spółdzielców jest
w pracy? Dlaczego też miejsca obrad walnego wyznaczono
w miejscach odległych od miejsca zamieszkania uczestników.
Było to szczególnie uciążliwe
dla starszych i niezmotoryzowanych spółdzielców.

Zrezygnował,
wrócił, ale jest na
to za późno
Ostatnio z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował Marek Wróbel. W tym celu,
19 lutego udał się do siedziby spółdzielni na ul. Graniczną z przygotowanym dokumentem. Marek Wróbel nie wie-

dział jednak, że u prezesa GSM
nie sposób ot tak sobie zrezygnować. Odmówiono mu przyjęcia pisma. Pan Wróbel chciał
być konsekwentny. Następnego dnia nadał pismo z rezygnacją przez pocztę. List wpłynął do spółdzielni 21 lutego i od
tego dnia rezygnacja jest skuteczna. Jednym słowem, Marek Wróbel przestał być członkiem Rady Nadzorczej. W tej sytuacji, 26 lutego do GSM zgłosiła się Wiesława Kosowska, która
z mocy statutu automatycz-

nie objęła mandat członka rady
nadzorczej. Złożyła ona wymagane dokumenty i stała się pełnoprawnym członkiem rady
nadzorczej. Wydawałoby się, że
jest po sprawie, ale nie w GSM.
6 marca prezes Gerard Weychert z przewodniczącym Rady
Nadzorczej Bolesławem Lepczyńskim nie wpuścili Wiesławy Kosowskiej na kolejne posiedzenie rady. Co się okazało?
Nie wiadomo, jakich argumentów użyto wobec Marka Wróbla, ale musiały być one mocne.
Również 26 lutego zgłosił się on
w GSM i złożył pismo, że… rezygnację cofa. Problem w tym,
że w świetle prawa jego wcześniejsza rezygnacja była decyzją ostateczną, której nie można cofnąć. Jakie będą skutki niekonsekwentnej postawy Marka
Wróbla? Według naszej wiedzy
Wiesława Kosowska zapowiada

doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Uważa, że
zmuszono ją bezprawnie do zaniechania obowiązków członka
rady nadzorczej. Rozważa również pozwanie Marka Wróbla do
sądu, w celu ustalenia kto z nich
jest członkiem Rady Nadzorczej.

Majstrują przy
statucie
A wracając do styczniowego
walnego. Niezależnie od awantury wokół Andrzeja Kinasiewi-

cza, zarząd postanowił je wykorzystać do wzmocnienia swojej pozycji względem zwykłych
członków spółdzielni. Ta bowiem została osłabiona przez
zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które
weszły w życie we wrześniu zeszłego roku. Zmiany te wprowadziły możliwość reprezentowania na walnym zgromadzeniu
nieobecnych członków przez
pełnomocników. Zmiana ustawy jest niekorzystna dla prezesów spółdzielni. Niska frekwencja na zebraniach sprzyjała interesom członków zarządów, gdyż pozwalała przeforsować korzystne dla nich rozwiązania w głosowaniach zdominowanych przez członków będących pracownikami spółdzielni
i ich rodzin. Większa frekwencja oznacza osłabienie pozycji
prezesowskiego lobby na wal-
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GEOMETRIA 3D
NAPRAWA ZAWIESZENIA

SERWIS KLIMATYZACJI

Odgrzybianie · ozonowanie · wymiana filtrów

BLACHARSTWO · MECHANIKA
SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY POWYPADKOWE
PZU · WARTA · UNIQA · PROAMA · AXA · LIBERTY

Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 116
tel. +48 601 446 296, e-mail: auto32@wp.pl
nym zgromadzeniu, a taki był
cel ustawy.
Aby zatem ograniczyć wpływ
dobrodziejstwa nowej ustawy zarząd postanowił przedłożyć pod głosowanie projekt statutu, wykorzystując to, że nowelizacja ustawy zobowiązuje

dostosować statuty spółdzielni mieszkaniowych do nowych
przepisów. Sęk w tym, że ustawa mówiąc o dostosowaniu
ma na myśli dokładnie to słowo, a nie wypaczanie idei reformy prawa spółdzielczego. Inaczej podszedł do tego zarząd.
Wprowadził mianowicie do proponowanego statutu obowiązek opodatkowania pełnomocnictwa na rzecz urzędu miasta, czyli konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie
17 zł. Oczywiście zapis taki naruszałby prawo. Od wprowadzenia obowiązku podatkowego w Polsce jest bowiem parlament, a nie zarządy spółdzielni. Idea tego pomysłu jest oczywista. Ograniczenie korzystania
z instytucji pełnomocnika.
Zarząd Walne Zgromadzenie przegrał. Każde głosowanie
przegrał bezwzględną większo-

ścią głosów. Pechowo dla siebie w tym samym czasie sąd
orzekł, że zawieszenie Andrzeja Kinasiewicza było również
nielegalne, choć wyrok nie jest
jeszcze prawomocny.
Przechodząc do sedna. Po co
o tym wszystkim przypominać?
Z dwóch powodów. Statut rzeczywiście trzeba dostosować do
przepisów nowej ustawy. Pytanie tylko, jakie mają być kierunki zmian? Czy mają jeszcze bardziej wzmocnić pozycję prezesów czyniąc ich w zasadzie nieusuwalnymi? Czy może statut ma
zabezpieczać interesy członków
spółdzielni, to jest ich prawowitych właścicieli? Postawienie
tych pytań jest celowe i na czasie. Na czasie, gdyż zarząd, rzekomo w trosce o członków spółdzielni, rozpoczął kampanię lobbującą kolejny projekt statutu.

Podczas
nieformalnych
spotkań,
sponsorowanych
publikacji
prasowych czy
wręcz kampanii
oszczerstw
na facebooku,
próbuje się
zohydzić członkom
spółdzielni
instytucję
reprezentacji
przez
pełnomocnika,
a jednocześnie
wprowadzić zapisy
ograniczające
możliwość
korzystania z nich.
W kolejnym projekcie statutu zarząd wymyślił, że członkowie spółdzielni będą musieli rejestrować w spółdzielni pełnomocnictwa na dzień przed
pierwszą częścią walnego. Pytanie po co? Ano po to, żeby łazić po ludziach, po lokatorach,
zakłócać ich spokój pytaniami,
komu ten udzielił pełnomocnictwa, a zapewne i zachęcać ich

do odwołania pełnomocnictwa
różnymi metodami, które ten
zarząd ma w zwyczaju stosować. Oczywiście podobny zapis znów narusza przepisy prawa, bo gdyby parlament chciał
wprowadzić podobne ograniczenia, to by to zrobił, a jeżeli
tego nie wprowadził, to znaczy,
ze posłom chodziło naprawdę
o ograniczenie władzy prezesów spółdzielni.

Kolejnym
pomysłem
zarządu, który
również narusza
przepis nowej
ustawy jest
wykluczanie
członków.
Otóż posłowie znieśli możliwość wykluczania z członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Posłowie tak, ale zarząd GSM nie. Zarząd chce zachować sobie możliwość wykluczania niepokornych członków. Nieważne, że z tego powodu przegrał już kilka spraw sądowych, że z tej przyczyny komornik egzekwował od spółdzielni przegrane koszty. To zarządu nie interesuje.
Otwarte pozostaje zatem
pytanie, jak doprowadzić do
uchwalenia statutu, który zabezpieczałby interesy członków
spółdzielni. Wydaje się, że jest
na to jeden tylko sposób. Projekt statutu zostanie opracowany przez radę nadzorczą wraz
z członkami spółdzielni, którzy
zechcą wziąć w tych pracach
udział. Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Tradycyjnie zarząd z radą nadzorczą o statucie nie rozmawia. Statutem nie
jest zainteresowany przewodniczący rady nadzorczej Bolesław
Lepczyński, który lubi „lekkie
tematy”, jak przykładowo premie dla zarządu. Czas pokaże,
czy pozostali członkowie rady
nadzorczej będą chcieli wziąć
na swoje barki tak trudny temat?
Jarosław Gawełczak

OGŁOSZENIA
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych:
n ul. Wyszyńskiego 51/9, Wodzisław Śląski, kat. M-4, pow. użytkowa 56,00 m2,
cena wywoławcza 93 100 zł, wadium 9 310 zł,
n ul. Plac Zwycięstwa 12/28, Wodzisław Śląski, kat. M-2, pow. użytkowa 26,30 m2,
cena wywoławcza 39 000 zł, wadium 3 900 zł,

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS”
sala nr 4 w dniu 09.04.2018r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00zł. 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: 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.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 06.04.2018r.,
do godziny 1330.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać w dniach
26-27.03.2018r., po wcześniejszym zgłoszeniu się w administracji osiedla przy Placu
Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śląskim, tel. 32 455 15 90.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 2 lub telefonicznie pod numerem tel. 32 476 26 36-38 wew. 37.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
RADA NADZORCZA, ZARZĄD
ORAZ PRACOWNICY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„JAS-MOS”

ŻYCZĄ WSZYSTKIM
MIESZKAŃCOM I PARTNEROM
RADOŚCI, ZDROWIA,
SPOKOJU, OPTYMIZMU
ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!
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Ś

więta Wielkanocne dla wielu z nas
kojarzą się głównie z prezentami,
rodzinną imprezą i polewaniem
wodą. Ale nie o to w nich chodzi.
Pamiętajmy, że na szacunek zasługuje tylko ten, który szanuje tradycję. Dla
wielu osób tradycja idzie w parze z wiarą. Kilka informacji o genezie Wielkiego
Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.

TRADYCJA

marzec 2018r.

Misterium

Palmowa Niedziela
Według Ewangelistów, Chrystus wjechał do
Jerozolimy na pięć dni przed ukrzyżowaniem.
Św. Jan wspomina, że zgromadzony lud witał go
palmowymi gałązkami. Stąd też nazwa - Palmowa
Niedziela i zwyczaj święcenia palmy. Palmie przypisywano właściwości lecznicze i czarodziejskie,
dawniej - dla zdrowia chłostano się poświęconymi palmami. Wielki Tydzień w naszej kulturze jest
czasem przygotowania i oczekiwania na Niedzielę
Zmartwychwstania. Dawniej uczestniczono w nabożeństwach upamiętniających wjazd Chrystusa

Wielki Poniedziałek,
Wielki Wtorek i Wielka Środa
Jest to nadal okres żałoby oraz zadumy nad
śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Dopiero
w Wielką Środę chrześcijanie obchodzą pamiątkę
sprzedania Jezusa Chrystusa faryzeuszom przez
Judasza za 30 srebrników. W tę środę gospodarze wychodzili z poświęconą w poprzednim roku
wodą święcić pola, aby dobrze rodziły.

Wielki Czwartek

do Jerozolimy, zapowiadający Jego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie, a ludowe wróżby wielkotygodniowe przepowiadały pogodę na cały rok: Wiel-

ka Środa, to wiosna, Wielki Czwartek - lato, Wielki
Piątek wróżył pogodę na żniwa i wykopki, a Wielka
Sobota była odnośnikiem do pogody w zimie.
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Wielki Czwartek, nazywany też Cierniowym,
jest pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii podczas
Ostatniej Wieczerzy. Wieczorem w kościołach
odprawiana jest „Msza Wieczerzy Pańskiej”, która
rozpoczyna Triduum Paschalne. W jej trakcie podczas śpiewu „Chwała na wysokości” biją dzwony.
Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną.
Podczas „Mszy Wieczerzy Pańskiej” konsekruje
się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny.

Wielki Piątek
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W Wielki Piątek nie odprawia się mszy św. Jest
dniem najgłębszej żałoby; skupienia, powagi
i praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post
ścisły, a po południu odprawiane są nabożeństwa
Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest pamiątką męki i śmierci na krzyżu Jezusa
Chrystusa. Liturgia zaczyna się bez pieśni, kapłan celebrujący leży kilka minut krzyżem przed
ołtarzem. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego,
a po kazaniu następuje Adoracja Krzyża. Po adoracji Najświętszy Sakrament zostaje przyniesiony
z Ciemnicy i następuje Komunia św. Po jej zakończeniu Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje
przeniesiony do Grobu.

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie
Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.
Wieka Sobota to dzień „święconego”. Święcone,
to kulminacja świątecznych przygotowań i stary
słowiański obyczaj. Po porannym święceniu wody
i ognia, do kościoła przynosi się kosz wypełniony
świątecznymi wiktuałami. Królują w nim jajka, wędliny, chrzan, sól, chleba i baranek.

Wielka Niedziela
Obrzędy religijne Wielkiej Niedzieli połączone
są z Wielką Sobotą. W wielu regionach bezpośrednio po Wigilii Paschalnej rozpoczyna się procesja
rezurekcyjna i msza rezurekcyjna. Są też regiony,
w których rezurekcja jest osobną mszą św. rozpoczynającą wielkanocny poranek (do XVIII wieku
msze rezurekcyjne odprawiane były o północy,
potem świętowano rezurekcję rano). Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się od zapowiadanej uroczystym biciem dzwonów Prymarii, czyli
pierwszej mszy św. po Zmartwychwstaniu Pana. Po
niej zaczyna się „uczta dla ciała” - śniadanie wielkanocne. Wówczas jemy jajka, święcone, na stole
stoi baranek, wędliny, a to wszystko uzupełniane
jest sałatkami ze świeżych warzyw.

Poniedziałek Wielkanocny

Kopalnia Formy ul. Prosta 4, Jastrzębie-Zdroj, 44-330, tel. 32 440 24 24

www.kopalniaformy.pl

W kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego nie ma „drugiego dnia świąt
wielkanocnych”. Poniedziałek wielkanocny jest
kolejnym dniem Oktawy Wielkanocnej, trwającej
przez osiem dni począwszy od Niedzieli Wielkanocnej. Ten dzień zwany też Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem-dyngusem. Tego dnia
polewamy się wodą. Tradycja ta wywodzi się
z pogańskich zwyczajów symbolizujących budzenie się przyrody do życia. W symbolice
chrześcijańskiej mówi się, że zwyczaj polewania
wywodzi się z Jerozolimy, gdzie rozmawiających
o zmartwychwstaniu, Żydzi polewali z okien
wodą, aby ich rozpędzić.

SPORT
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Jastrzębska Playarena wchodzi w finałową fazę. Czekają nas mecze pełne niespodzianek.

Emocje na Orlikach
XXIII kolejka
Sobota 24.03.2018 - Orlik przy ul. Staszica
Godz. 16:00 Newell’s Old Boys - HAWK
Godz. 17:30 Wydojone Krówki - CF Dream Team
Godz. 19:00 F.H.U. Roma - MG Wiśniówka
Niedziela 25.03.18 - Orlik przy ul. Warszawskiej
Godz. 16:00 GRANAT Team - Team Zdrooy
Godz. 17:10 GKT Zofiówka - Elite Dream
Godz. 18:20 DM Squad - Wypożyczalnia24.net

XXIV kolejka

S

Sobota 07.04.2018 - Orlik przy ul. Staszica
Godz. 16:00 MG Wiśniówka - HAWK
Godz. 17:30 Wydojone Krówki - DM Squad
Godz. 19:00 Team Zdrooy - GKT Zofiówka
Niedziela 08.04.18 - Orlik przy ul. Warszawskiej
Godz. 16:00 CF Dream Team - GRANAT Team
Godz. 17:10 Newell’s Old Boys - Elite Dream
Godz. 18:20 Wypożyczalnia24.net - F.H.U. Roma

potkaniami rozegranymi 24-25 marca wejdziemy w trzecią, finałową
rundę jastrzębskiej Playareny. Hitem kolejki będzie na pewno spotkanie F.H.U. Roma z MG Wiśniówka. Która
z tych drużyn lepiej rozpocznie rozstrzygającą rundę w sezonie 2017/2018? Warto także zwrócić uwagę na XXIV kolejkę,
rozegraną już po świętach wielkanocnych.
Spośród sześciu meczów zwłaszcza jeden

powinien dostarczyć widzom maksymalnej dawki emocji. Mowa o potyczce Team
Zdrooy z GKT Zofiówka. Pierwsza z drużyn
w drugiej rundzie dogoniła top 5 i wciąż
ma ochotę na więcej. Natomiast Zofiówka
została osłabiona, gdyż kilku czołowych
zawodników zakończyło karierę. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. XXV kolejka, która przypada na kolejny weekend
(14/15 kwietnia) to solidna porcja dobrego

futbolu sześcioosobowego. Na miano hitu
tej kolejki zasługuje spotkanie Team Zdrooy kontra Newell’s Old Boys. Jak już wcześniej napisano Team Zdrooy chce więcej,
a Newell’s Old Boys pewnie zmierza po
tytuł mistrzowski. Czy będziemy świadkami niespodzianki? Przekonamy się już niebawem na jastrzębskich orlikach. Pogoda
coraz lepsza, więc serdecznie zapraszamy na trybuny!

XXV kolejka
Sobota 15.04.2018 - Orlik przy ul. Staszica
Godz. 16:00 Wypożyczalnia24.net - Wydojone Krówki
Godz. 17:30 HAWK - F.H.U. Roma
Godz. 19:00 GRANAT TEAM - DM Squad
Niedziela 16.04.18 - Orlik przy ul. Warszawskiej
Godz. 16:00 GKT Zofiówka - CF Dream Team
Godz. 17:10 MG Wiśniówka - Elite Dream
Godz. 18:20 Team Zdrooy - Newell’s Old Boys
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WIOSNA w ZAKOPANEM!
Ośrodek
Jastrzębia
Turnia
Zaprasza

www.jsu.pl | tel. 18 206 38 56 | 510 281 370
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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

Horoskop

Wodnik 20.01. - 18.02. Dwa razy przyjrzyj się każdej złotówce, zanim ją wydasz. Nie chodzi o światowy kryzys finansowy, ale o Twoje przejściowe osłabienie czujności, jeżeli chodzi o kontrolę nad wydatkami. Uważaj na kredyty
i pożyczki, wystrzegaj się obietnic wielkich zarobków niewielkim kosztem.
Ryby 19.02 - 20.03 Odwrotnie, niż
w przypadku Wodnika, nadszedł
czas na odważne decyzje finansowe.
W tych trudnych czasach ludzie unikają ryzyka, ale Ty spróbuj, zachowując
oczywiście zdrowy rozsądek i licząc na
szczęście, które - przynajmniej w tym
miesiącu - jest Twoim atutem.
Baran 21.03. - 19.04. Nowy rok nie zaczął się najlepiej, bo problemy zawodowe zepchnęły na drugi plan życie rodzinne. Nie daj tego odczuć najbliższym.
Oni martwią się podwójnie, bo myślą nie
tylko o Twojej pracy, ale także o Tobie.
Skoncentruj się, planuj działania i nie
trać kontroli nad rozwojem sytuacji.

Byk 20.04. - 20.05. Obecna stabilizacja w życiu uczuciowym nie oznacza,
że tak będzie zawsze. Szczęściu trzeba
pomagać i solidnie się nad nim napracować. Okaż najbliższej osobie więcej
uwagi. Zaplanuj wspólną wycieczkę za
miasto, wyjście do kina, kolację w restauracji. Stare chwyty, ale skuteczne.
Bliźnięta 21.05. - 21.06. Noworoczne
postanowienie o zabraniu się za siebie
nie jest ofertą ważną tylko do końca
zimy. Dieta, sport, ograniczenie używek. Tu nie chodzi o modę na zdrowy
styl życia, ale o solidny remont całego ciała i psychiki. To wymaga czasu
i samodyscypliny, ale jeżeli jesteś
twardzielem, dasz radę.
Rak 22.06. - 22.07. Wcale nie jesteś rakiem-nieborakiem, bo zaczynasz pokazywać lwie pazurki. To dobrze. Na
szacunek otoczenia zapracujesz wysokimi standardami, jakie prezentujesz
w pracy i w życiu. Szlifuj formę ucząc
się od mistrzów tzw. życiowego surfin-
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gu. Bo - jak śpiewa zespół Myslovitz życie to przecież surfing.
Lew 23.07. - 22.08. Pora na delikatne
zmiany w życiowej strategii. Lwy mają królewskie usposobienie, czyli kapryśne. Szybko się do czegoś zapalają i jeszcze szybciej tym nudzą. Do swoich wrodzonych zalet dodaj upór Byka, fantazję
Strzelca i zimne wyrachowanie Skorpiona. Będzie z tej mieszanki zabójcza broń.
Panna 23.08. - 22.09. Postaw na kreatywność, a dokładnie na autokreację. Masz całą masę dobrych pomysłów, ale kłopot z ich sprzedażą. Nie
chowaj niczego do szuflady. Otwórz się
na ludzi, których poznałaś niedawno.
Oni nie będą Cię postrzegać przez pryzmat przeszłości, ale tego, co możecie
wspólnie zdziałać.
Waga 23.09. - 22.10. Czas zmierzyć
się z konkurencją. Dotyczy to zarówno sfery zawodowej, jak i życia osobistego. Musisz twardo walczyć o zachowanie zdobytego terytorium. Jedyna
rozsądna rada - nie rozmieniaj się na
drobne. Skup się na przeciwniku, oceń
jego słabości, pracuj nad swoimi mocnymi stronami i… do ataku.
Skorpion 23.10. - 21.11. Zima minęła spokojnie i ten błogostan potrwa
jeszcze jakiś czas. Nie popadaj jednak
w letarg i nie trać czasu. Zaplanuj sobie ważne cele i sposób realizacji. To
dobry czas na przymierzenie się do
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i stworzenie biznesplanu.
Strzelec 22.11. - 21.12. W Twoje życie
wkradło się ostatnio sporo chaosu.
Trudno w takich sytuacjach cokolwiek
doradzić, bo każde rozwiązanie może
być szansą albo pułapką. Najlepiej zaufaj swojemu instynktowi. On podpowie Ci, co zrobić. Albo nie rób nic.
Koziorożec 22.12. - 19.01. Uporządkuj
stare sprawy. Kwiecień do dobry moment, aby raz na zawsze pozałatwiać
zaległości. A uzbierało się ich całkiem
sporo. Zwłaszcza te finansowe, ze
względu na odsetki, nie powinny czekać. Pamiętaj też o zobowiązaniach,
jakie złożyłeś najbliższym. Zrealizuj je
szybko, bo czas ucieka.

ROZRYWKA

marzec 2018r.

Wśród osób, które do 30 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki,
rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest
Maciej Rutkowski. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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Nowe domy w Jastrzębiu-Zdroju
tel. kom.: 510 269 078 | www.alvic.pl

Cena: 349 000 zł

Libowiec III osiedle Hebanowe
P osiedle tylko 4 domków
P budynki parterowe, wolnostojące z działką ok. 600 m2
P domy energooszczędne z pompą ciepła i rekuperacją
P powierzchnia 93 m2
P Mieszkanie dla każdego - dofinansowanie z MDM

Planowana nowa inwestycja w Żorach na ul. Kaczeńców - 7 domów jednorodzinnych - szczegóły na stronie.

