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Tej niedzieli nie zapiał kogut…
Pamiętam taki, poprzedzający Święta Bożego Narodzenia,
obrazek. Była trzecia, może czwarta nad ranem. Za oknem
panowały wciąż egipskie ciemności. Do pokoju, w którym
spałem, wkradał się anemiczny snop światła. Wstałem, przetarłem z dziecięcą manierą oczy i podreptałem w kierunku
kuchni. Tutaj moim oczom ukazała się matka. Z nożyczkami
w dłoni wycinała równe kwadraciki, które jeden po drugim
lądowały na podłodze. W mojej 7-letniej wyobraźni pojawiły się kadry z lekcji plastyki. „Co to?” – zapytałem zaspany.
„Kartki na mięso” – odpowiedziała. Potem podeszła i pocałowała mnie w czoło: „Wracaj do łóżka”. Gdy ponownie znalazłem się w swoim pokoju, światło w kuchni zgasło. W chwilę
potem usłyszałem zgrzyt zamka i kroki na schodach.
Ale wcześniej wydarzyło się „coś jeszcze”… Coś, czemu moja
dziecięca wyobraźnia nie potrafiła stawić czoła… Coś umykającego słownictwu… Pamiętacie jeszcze „Teleranek” i tego koguta, który punktualnie o godzinie dziewiątej wskakiwał na
płot i piał ku uciesze dzieciaków? Teraz już rozumiem, bo wtedy
nie bardzo! Kiedy 13 grudnia 1981 roku na ekranie telewizora
zamiast prowadzącego program pojawił się tajemniczy jegomość w ciemnych okularach, oznaczało to niechybnie początek
stanu wojennego i koniec pewnej epoki. Ale dla moich kolegów,
których ojcowie pracowali na Manifeście Lipcowym, ta data
odcisnęła się mocniejszym piętnem. Nagle przestały liczyć się
„kolejkowe” spory, książeczki górnicze, kafelki siostry. Ale oddajmy głos świadkom tamtych wydarzeń…
„Rankiem, gdy tylko przetarłem oczy, zwyczajowo włączyłem
radio Wolna Europa. Ogłoszony stan wojenny był dla mnie jakąś abstrakcją i nie bardzo miałem wtedy świadomość, z czym
się to je i do czego ta zakąska. Przed godziną 9.00 pukanie do
drzwi, sąsiad z dziećmi składa mi wizytę, wyrażając swoje niezadowolenie, że chyba ma popsuty telewizor, a dzieci chcą obejrzeć tylko bajkę. Bezproblemowo, pstryk i telewizor włączony,
nagle szum i brak obrazu. Pozostało jeszcze tylko radio – Program I i jakieś przemówienie Jaruzelskiego, które po czasie
uświadomiło nam, że coś w kraju dzieje się niedobrego i ważnego. W ten sposób dowiedziałem się o takim zjawisku jak stan
wojenny kraju” – wspominał po czasie Józef Żak, znany jastrzębski fotoreporter.
Co ciekawe, motyw „śnieżącego telewizora” i feralnego „Teleranka” powtarza się także we wspomnieniach Janiny Nowakowskiej, której mąż był „szeregowym działaczem Solidarności”. „Rano włączyłam telewizor: śnieżył, nie było obrazu. Potem było to fatalne wystąpienie generała Jaruzelskiego, z którego dowiedziałam się, co dzieje się w kraju. Pomimo wszystko
ubrałam dzieci i poszliśmy do kościoła. Kościół „na górce” był
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wtedy jeszcze w budowie. Tego dnia przyszło na mszę świętą
tak wiele osób, że praktycznie nie było szans, aby wejść do środka. Zauważyłam, bo to się tak jakoś mocno rzucało w oczy, że we
mszy uczestniczyły całe rodziny. Ludzie płakali i ja też płakałam. Bardzo się bałam o dzieci. Trudno było myśleć o przyszłości” – przypomina sobie kobieta.
Jednak życie toczyło się dalej. Przecież stan wojenny nie unieważnił Świąt Bożego Narodzenia. I tak kilka dni przed Wigilią
moja matka ustawiła się karnie na końcu kolejki do „rybnego”.
Kolejka – w latach 80-tych „kultowe” słowo – wiła się niczym
egzotyczny wąż. I z każdą minutą robiła się coraz dłuższa. Tutaj,
na jastrzębskim osiedlu, myśli jastrzębian krążyły wokół zbliżających się świąt. Zmierzchało. Budzący się nieśmiało dzień
obnażał ten jedyny w swoim rodzaju spektakl, o którym można
by śmiało pisać poematy. To w kolejce dowiadywano się, co słychać na osiedlu. To tutaj rodziły się pierwsze miłości. Tutaj także
ludzie stawali się swoimi śmiertelnymi wrogami. Nagle ktoś
rzucił w eter: „Karpie przywieźli!!!” Tłum zaczął napierać na
drzwi…
Kilka godzin później w naszej wannie pływała skonsternowana
ryba. W chlorowanej z PRL-owskim rozmachem wodzie jej
przyszłość malowała się raczej w czarnych barwach. Należało
więc skrócić jej cierpienia i w trybie warunkowym wysłać na

W te trudne dni ograniczeń i trosk,
niech zagości w naszych sercach wiara,
że skoro Bóg znów się rodzi w biednej stajence,
to i w naszym życiu zawita nadzieja i radość.
W ten piękny czas nadchodzącego Bożego Narodzenia,
wszystkim Mieszkańcom naszego Regionu,
z głębi serca życzę zdrowia, miłości
i wytchnienia od codziennych obowiązków.
A na Nowy Rok spełnienia planów,
marzeń i wszelkiej pomyślności
Ewa Maria Gawęda
Senator RP

tamten świat. Swoją drogą, skąd one, nasze matki, żony, siostry,
brały to wszystko? Przecież w latach 80-tych ubiegłego stulecia
sklepowe półki świeciły pustkami. Nie sposób było kupić podstawowych produktów, a co dopiero mówić o bakaliach, soczystej szynce czy kubańskich pomarańczach.
I jeszcze ten 13 grudnia, smutne miasto, wszędobylskie czołgi,
papryka w sklepach… „Wracając, kupiłem okazyjnie chleb, bo
tylko to było jeszcze i nowość się ukazała, prawdziwa bułgarska
papryka w dość dużym opakowaniu! Kupiłem jedno opakowanie, ponieważ kupowali wszyscy, a ocet i jajka miałem w zapasie.
Papryka była w smaku ostra. Napotkani znajomi z kopalń, którzy uciekli przed ZOMO-wcami, opowiadali mniej lub bardziej
wiarygodnie: strzelali, bili, zabili i robiło to szokujące wrażenie”
– słyszymy ponownie od Józefa Żaka.
Wreszcie Boże Narodzenie. Magiczne święta w okupowanym
kraju i wigilijna noc bez godziny policyjnej… upsss… milicyjnej.
Zapach smażonego karpia mieszał się z zapachem żywicy, czyli
żywej choinki. Za oknem, to nie żart, padał śnieg, który potem
, ścięty syberyjskim mrozem, skrzypiał pod butami. A ludzie w
swoich PRL-owskich blokach wypatrywali Pierwszej Gwiazdki.
I znowu sprawy potoczyły się swoim torem…
Adam
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Miasto stroi się na święta!

Ciężki wypadek w KWK “Pniówek”

„Piernikowa chatka, choinki, prezenty czy
dzwonki… Jednym słowem, w naszym mieście
pojawiły się świąteczne ozdoby” – donoszą
magistraccy urzędnicy.
„Świecące dekoracje zamontowano w różnych częściach Jastrzębia-Zdroju. Ozdobią
między innymi punkty wyznaczone na głównych arteriach miasta i okolice Parku Zdrojowego. Tam właśnie stanęła piernikowa chatka, a na deptaku prowadzącym od Masnówki
do ulicy 1 Maja rozbłysnął tunel, składający
się z 8 samodzielnych elementów” – dowiadujemy się.
Z kolei przed Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Mikołajki zaświecono 10-metrową choinkę. W jej uruchomieniu brali udział miesz-

Wczoraj, 1 grudnia, o godzinie 18.15 w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
KWK „Pniówek” doszło do wypadku ciężkiego.
„W trakcie transportu kabla elektrycznego
górniczego zestawem kolejki podwieszanej
spalinowej nastąpiło pochwycenie materiału
w postawionym na spągu pojemniku kontenerowym, co spowodowało jego niekontrolowane przemieszczenie w kierunku kon-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

kańcy naszego miasta wraz z prezydent Anną
Hetman. Mało tego, na mieszkańców, którzy
przyszli przed kino „Centrum”, aby wspólnie
zapalić choinkę, czekały słodkie niespodzianki.

Podwyżki dla prezydent i radnych
W czasie ostatniej sesji miejscy rajcy „pochylili się” nad dwoma projektami uchwał:
„w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój” i „w sprawie
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym”.
Jak dowiadujemy się w Biurze Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój, pierwsza uchwała została
przyjęta przy 19 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym sie”, druga uchwała – 13 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 4 głosy „wstrzymujące się”.
Jak teraz będą kształtować się wynagrodzenia prezydenta i jastrzębskich radnych?
„Wynagrodzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój po przyjęciu uchwały będzie wynosić 18 576 zł brutto. Wysokość diety przewodniczącego Rady Miasta po podwyżce wynosi 3.060,00 zł. Wysokość diety wiceprzewodniczącego Rady Miasta po podwyżce wynosi 2.740,00 zł. Wysokość diety przewodniczącego komisji RM po podwyżce wynosi
2.740,00 zł. Wysokość diety zastępcy przewodniczącego komisji RM po podwyżce wynosi 2.420,00 zł. Wysokość diety radnego po
podwyżce wynosi 1.610,00 zł” – informuje
podinspektor Łukasz Parylak z Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.
I jeszcze jedno pytanie, skąd w ogóle pojawił
się temat podwyżek?
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strukcji przenośnika taśmowego i uderzenie
przechodzącego obok pracownika” – informuje portal nettg.pl.
Poszkodowany górnik ma 51 lat. Mężczyzna
doznał stłuczenia miednicy w okolicy biodrowej i klatki piersiowej oraz otarcia żeber po
stronie prawej. Po konsultacji z lekarzem rozpoznano złamanie miednicy. Poszkodowany
przebywa w szpitalu w Katowicach Ochojcu.
Jego staż pracy to 15 lat.

Pediatria już tylko “covidowa”
„W związku ze stale rosnącą liczbą zachorowań na Covid-19 i koniecznością zwiększenia
ilości łóżek dla osób zmagających się z tą chorobą, informujemy, że zwiększeniu ulega liczba łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 do 120” – podał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
1) od 29.11.2021 r. – 20 łóżek tlenowych dla
dzieci – Oddział Pediatryczny przeznaczony
jest WYŁĄCZNIE dla pacjentów covidowych;
2) od 01.12.2021 r. – 100 łóżek tlenowych dla

dorosłych: 16 Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny; 26 Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny; 15 Oddział Chirurgii UrazowoOrtopedycznej; 10 Oddział Neurologii;
12 Oddział Kardiologii; 11 Oddział Położniczo-Ginekologiczny; 10 Oddział Chirurgii
Ogólnej.
„Funkcjonowanie szpitala pozostaje utrzymane jak dotąd. Przyszpitalne poradnie specjalistyczne funkcjonują w standardowym trybie. Na tych oddziałach, na których to możliwe, zabiegi planowe nadal będą realizowane”
– dowiadujemy się.

Już 10 748 zakażonych w Jastrzębiu
„Celem podjęcia niniejszej uchwały jest dostosowanie jej zapisów do obecnie obowiązujących przepisów prawnych. 1 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia
17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe oraz niektórych
innych ustaw. Przedmiotowa uchwała określa
wysokość diet radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zwrot kosztów podróży
służbowych przysługujących radnym. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest pełni
uzasadnione” – czytamy w uzasadnieniu drugiego ze wspomnianych projektów uchwał.
Jak zauważają lokalne media, obie uchwały
będą obowiązywać z datą wsteczną od 1 sierpnia, dlatego – między innymi prezydent
Annie Hetman – zostaną także wypłacone
pieniądze, stanowiące wyrównanie pensji od
sierpnia do listopada.

Wkrótce zabraknie lekarzy?
„Od 1 stycznia 2022 roku Poradnia Dermatologiczna „SANODERM” przy ulicy Wielkopolskiej 2A nie będzie świadczyć usług w ramach
NFZ. Jest to jedyna przychodnia w JastrzębiuZdroju, która do tej pory świadczyła takie
usługi” – zauważa radny Józef Kubera w swojej interpelacji.
Pora na stanowisko włodarzy naszego miasta.
„Ustalono, że przyczyną decyzji jest osiągnięty wiek emerytalny lekarzy dermatologów
dotychczas pracujących we wspomnianym
podmiocie lekarskim, a także brak innych
chętnych do pracy. Ustalono również, że w celu pozyskania lekarzy dermatologów właściciel podmiotu leczniczego zamieszczał ogłoszenia zarówno w siedzibach Izb Lekarskich,
jak też periodykach branżowych. Wobec powstałej sytuacji braku fachowych kadr medycznych, podjęto decyzję o likwidacji podmiotu leczniczego, o czym powiadomiono pacjentów za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego w siedzibie podmiotu” – wyjaśnia
Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
„Opisana sytuacja budzi nasze ogromne
zaniepokojenie” – przyznaje najważniejsza
urzędniczka w mieście – „Dodatkowo potęguje je fakt, że w ostatnim okresie do Urzędu
Miasta docierają sygnały związane z odej-
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ściem z pracy lekarzy zatrudnionych w różnych poradniach. Powyższe skutkuje permanentnie pogarszającym się dostępem do podstawowych świadczeń zdrowotnych gwarantowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego”.
„Z uwagi na brak możliwości prawnych i przede wszystkim kierując się dobrem mieszkańców, zwrócono się do instytucji nadrzędnych,
w tym Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia, a także konsultantów medycznych, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu
zgłoszonego w interpelacji problemu” – pada
w zapewnieniu.

Ilu zakażonych koronawirusem? W minionym
tygodniu w Jastrzębiu-Zdroju zachorowało
kolejnych 512 osób (tydzień wcześniej było
ich 535 – przyp. aut.).
Oznacza to, że w naszym mieście odnotowano łącznie 10 748 przypadków zakażenia

koronawirusem. Średnia zachorowań na
10 tysięcy mieszkańców wynosi 8,27.
W ostatnim tygodniu na COVID-19 zmarło
5 pacjentów. Od początku pandemii w Jastrzębiu-Zdroju z powodu koronawirusa
śmierć poniosło 216 osób.
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Protestujący u prezydenta
W dobrej atmosferze przebiegło spotkanie,
dnia 1.12.21, w Urzędzie Miasta, w którym
wzięli udział wiceprezydent Roman Foksowicz oraz przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Linia 2 x 400 kV. Dotyczyło ono
planowanego przebiegu linii energetycznej,
właśnie 400 kV przez południową część Jastrzębia a także przez sąsiednie gminy: Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana i Godów.
Linia, zaplanowana przez Polskie Sieci Energetyczne ma przebiegać przez najpiękniejsze
tereny Jastrzębia i wymienionych gmin. Jest
dużym zaskoczeniem dla władz miasta jaki
i dla mieszkańców, zarówno tych, którzy posiadają tam swoje działki jak i tych, którzy
często wykorzystują ten obszar do spacerów,
rekreacji, turystyki pieszej i rowerowej. A teraz miałyby tam powstać duże słupy energetyczne z grubymi przewodami wysokiego
napięcia.
To właśnie na tym obszarze przebiega coraz
bardziej znany, nie tylko w najbliższej okolicy,
Żelazny Szlak rowerowy i obszar ten ujęty
jest w Strategii rekreacyjno-turystycznej
miasta, jako jeden z kierunków jego rozwoju.
Plany PSE przedstawione niespodziewanie
przed kilkoma tygodniami były dużym zaskoczeniem zarówno dla władz miasta jak i dla
mieszkańców. Tzw. konsultacje społeczne,
jak twierdzą mieszkańcy, faktycznie okazały
się fikcją, gdzie zaprezentowano gotowe już
rozwiązania. Dlatego też wywołały mocne
zaniepokojenie i gwałtowny protest. Akcja
protestacyjna zaczęła się szybko rozwijać
i w chwili obecnej pod protestem podpisało
się ponad 1300 mieszkańców.
Na spotkaniu członkowie Komitetu zaprezentowali rozszerzanie się protestu i plany

www.jasnet.pl

informacje

ich dalszego działania. Przedstawili również
proponowany przez nich alternatywny przebieg planowanej linii, który omijałby zamieszkane tereny i przechodziłby głównie przez
obszary poprzemysłowe. Przedstawili swoje
działania i poprosili o wsparcie władz miasta.
Wiceprezydent Foksowicz wyraził również
niepokój, co do planów PSE. Stwierdził, że
władze miasta również nie są informowane
należycie i wyraził zrozumienie oraz solidarność z protestującymi. Poinformował, że
w najbliższym czasie zwrócą się do PSE z żądaniem dodatkowych wyjaśnień. Zadeklarował również chęć udziału w spotkaniu zainteresowanych samorządowców w tej sprawie,
które ma zamiar zorganizować senator Ewa
Gawęda. Z senator protestujący spotkali się
już wcześniej. Roman Foksowicz, w imieniu
władz miasta, i protestujący zobowiązali się
do wzajemnego informowania i wspierania
w dalszych działaniach.
Jak się rzekło, w biurze senator Ewy Gawędy
w Wodzisławiu Śl. odbyło się spotkanie
przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych z włodarzami Godowa, Gorzyc,
Mszany i przedstawicielem Jastrzębia
w sprawie budowy linii wysokiego napięcia
z Godowa w kierunku Jastrzębia i Zebrzydowic. Podczas spotkania przedstawiciele PSE
przedstawili swoje stanowisko, wysłuchali
też uwag senator Ewy Gawędy, przedstawionych jej wcześniej przez mieszkańców.
W konkluzji zapadła decyzja, że włodarze
przekażą swoje uwagi i opinie w stosunku do
proponowanej przez mieszkańców Jastrzębia koncepcji. PSE zaś zadeklarowały, że swoją opinię na temat koncepcji społecznej
przedstawią na początku przyszłego roku.

Dla zdrowia naszych dzieci
Nowa instalacja fotowoltaiczna dostarcza
energię dla budynku urzędu.
Ogniwa fotowoltaiczne dostarczają już ciepło między innymi w budynkach kąpieliska
„Zdrój”, pływalni „Laguna”, Domu Pomocy
Społecznej oraz wielu szkół i przedszkoli. Teraz produkują energię również dla budynku
Urzędu Miasta.
„W przypadku magistratu, ze względu na nietypowy kształt dachu, nie było możliwości
montażu paneli na nim. Dlatego też obok budynku stanęła wiata typu carport o wymiarach 20,45x4m. Zamontowano na niej 45 paneli o łącznej mocy 20,475 KWp. Łącznie pozwolą wyprodukować około 20 megawatogodzin energii elektrycznej rocznie, co pozwoli zaoszczędzić w tym czasie 14 000 zł. Instalacja jest wpięta do Urzędu Miasta. Pod
wiatą dodatkowo znajduje się kilka miejsc
parkingowych” - wyjaśniają miejscy urzędnicy.
„Inwestowanie w zieloną energię to inwestowanie w zdrowie nasze i naszych dzieci. Ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła a nawet ter-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

momodernizacja – to w dzisiejszych czasach
konieczność. Miasto pod tym względem musi
dawać przykład” – komentuje prezydent Anna Hetman.
Koszt instalacji wiaty z panelami fotowoltaicznymi i wymianą nawierzchni pod nią wyniósł 159 842,19 zł. Łącznie ogniwa fotowoltaiczne na budynkach miejskich jednostek
dostarczają 377,185 Kwp.

Dlaczego zlikwidowano przejście?!
Dlaczego zlikwidowano przejście dla pieszych na ulicy Wrocławskiej 9, nieopodal Zespołu Szkół nr 3? Z tym pytaniem zwróciliśmy
się jakiś czas temu do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Co usłyszeliśmy?
Jak informowali magistraccy urzędnicy, zasady lokalizowania przejść dla pieszych reguluje szczegółowo polskie prawodawstwo.
Należy je lokalizować przede wszystkim
w miejscach zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami.
„W przypadku zlikwidowanego przejścia przy
ulicy Wrocławskiej 9 taka widoczność nie
była zapewniona. Zaparkowane w zatokach
postojowych pojazdy ograniczały pieszym
widoczność nadjeżdżających pojazdów, a kierowcom pojazdów widoczność pieszych.
W szczególności dotyczyło to dzieci, które są
niższe od samochodu” – usłyszeliśmy w jastrzębskim magistracie.
„Na ulicy Wrocławskiej ruch pieszych przez
jezdnię odbywa się w sposób swobodny. Piesi
przechodzą z jednej strony ulicy na drugą

w dowolnym miejscu, na przykład przy byłej
siedzibie PEC, kawiarni, przy zatokach parkingowych, w rejonie piekarni i przychodni
specjalistycznej. Nie obserwuje się sytuacji
niebezpiecznych. Dodatkowo na ulicy Wrocławskiej obowiązuje ograniczenie prędkości
do 30 km/h. Na obszarach ruchu uspokojonego piesi powinni przechodzić z jednej strony
ulicy na drugą w dowolnym jej miejscu” – padło na koniec.
I jeszcze – gwoli podsumowania – słowa wiceprezydenta Romana Foksowicza, który w ten
sposób odpowiadał miejskiemu rajcy o sytuacji na jastrzębskich drogach: „Podczas zmiany
Prawa o ruchu drogowym, dotyczącego między innymi pierwszeństwa na przejściach dla
pieszych, zaszła konieczność dostosowania
infrastruktury przejść do nowych przepisów.
Zbadano lokalizację wszystkich przejść dla
pieszych w mieście i ich zgodność z przepisami oraz celowość ich sytuowana w konkretnych miejscach. Wytypowano przejścia zarówno do usunięcia, jak i do przebudowy”.

„Ślizgawka, jakich mało!”
„Spadło trochę śniegu i obwodnica miasta zablokowana w obu kierunkach – ślizgawka, jakich mało!” – denerwuje się nasz Czytelnik,
który najprawdopodobniej rano, 7 grudnia,
podróżował Drogą Główną Południową.
„Miasto w ogóle nie jest przygotowane. Kto
za taką sytuację odpowiada?! Kolejny raz
‘zmasowany atak srogiej zimy’ zaskoczył Jastrzębie-Zdrój i te wszystkie pługi w garażach. Wszystko pcha się do centrum, bo jedyna obwodnica nie istnieje. Kpina!”
„Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, dziś
kierowcy poruszali się po oblodzonych ulicach, więc patrol Policji i Straż Miejska zagrażała mieszkańcom oraz kierowcom. Nie dopilnowali obowiązku i w efekcie zagrozili bez-

pieczeństwu, życiu i zdrowiu uczestników ruchu. Rano odśnieżyć ulice! Nie straszyć mandatem” – to już kolejny wpis „dedykowany”
zmaganiom jastrzębskich kierowców w warunkach środkowoeuropejskich.
Przypomnijmy…
„12 pługo-piaskarko-solarek, 24 pługo-piaskarek ulicznych, 16 chodnikowych oraz
17 sztuk sprzętu dodatkowego – na przykład
minitraktorów i samochodów dostawczych.
To sprzęt, którym dysponują firmy zajmujące
się zimowym utrzymaniem miasta. Na początek zabezpieczono 760 ton soli, 384 tony piasku, 50 ton mieszanki soli z piaskiem i 15 m³
solanki” – poinformował niedawno Urząd
Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Płyty meblowe w piecu
Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego,
zgodnie z zaleceniami tak zwanej uchwały
antysmogowej, strażnicy miejscy sprawdzają,
czym palą w piecach mieszkańcy domów
jednorodzinnych.
„Podczas kontroli przeprowadzonej 23 listopada przy ulicy Glinianej, strażnicy miejscy
ujawnili przypadek niewłaściwego pozby-

wania się odpadów poprzez ich spalanie
w przydomowym kotle na paliwa stałe.
Konkretnie spalane były płyty meblowe.
Sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia
mandatu karnego. W efekcie sprawa zostanie
skierowana do Sądu Rejonowego z wnioskiem o jego ukaranie” – informuje Straż
Miejska.
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„Wyglądała jak szkielet psa…”
Co z naszymi braćmi mniejszymi, czyli zwierzętami? Zadajmy sobie trud, aby zmierzyć się z dylematem, jaki rodzi się w ludzkiej głowie, kiedy
spoglądamy na naszego pupila? W końcu jak to jest? Traktujemy je jak członków rodziny? A może zbędny balast, którego pozbędziemy się
przy najbliższej okazji? Czy stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa? No cóż, tych pytań jest zdecydowanie więcej…
Osoba, która pracuje w jastrzębskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, opowiadała
kiedyś naszej redakcyjnej koleżance. „Pewnego dnia dostaliśmy informację, że w koszu na
śmieci znajduje się pies. Bardzo pobity i cały
zakrwawiony. Dodatkowo jego nieruchome
ciałko atakowały osy i pszczoły. Na szczęście
jakaś dobra dusza, która zadzwoniła z tą informacją, czekała na przyjazd rakarza i odganiała owady od tego biedaka. Kiedy go nam
przywieziono wyglądał naprawdę strasznie.
Cały w strupach, zalany krwią” – relacjonowała przejęta.
Niestety, takich sytuacji jest coraz więcej.
Pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, kiedy słyszymy “znęcanie się nad zwierzętami”,
to bestialsko pobite zwierzaki. Nie jest to do
końca prawda. „Nie ukrywam, że trafiają do
nas zwierzaki skatowane. Jednak najczęściej
przywożone psy czy koty są po prostu zagłodzone. Najbardziej drastycznym przypadkiem była jamniczka, która trafiła do nas skrajnie wyczerpane. Wyglądała jak szkielet psa.
Co gorsza, jej właściciele byli ludźmi wykonującymi powszechnie szanowane zawody, po
których nikt nie spodziewałby się, że są zdolni, aby doprowadzić zwierzę do takiego stanu” – mówiła JasNetowi.
Psy zagłodzone, ale również totalnie zaniedbane, przez co ich stan zdrowia nierzadko
był wręcz drastyczny, także trafiają do schroniska. „Pamiętam, jak przywieziono do nas
Kostka. Został znaleziony na śmietniku. Jednak w jego przypadku nie chodziło o rany zadane przez człowieka, ale o kompletne zaniedbanie. Pies miał bowiem marskość wątroby,
w związku z czym potrzebował specjalnego
pokarmu, gdyż normalnego jedzenia nie przyswajał. Jego właściciele widocznie o tym nie
wiedzieli. W każdym razie doprowadzili do
tego, że pies był w fatalnym stanie. Jak do nas
trafił, to w ogóle nie był w stanie chodzić. Nie
miał siły się podnieść” – usłyszeliśmy od naszej rozmówczyni.

nak, przede wszystkim, pani Krystyna sama
służy pomocą. „Nie umiem patrzeć na te psiaki i im nie pomóc. Więc robię, co w mojej mocy. Bardzo często angażuje również męża,
który jest takim ‘cichym’ wolontariuszem.
Przykładowo wozi mnie wszędzie, ponieważ sama nie mam prawa jazdy. Nierzadko
wyjeżdżamy dość daleko, żeby dostarczyć psy
do ich nowych domów” – opowiadała wolontariuszka.
No właśnie, co skłoniło ją do podjęcia decyzji
o zostaniu wolontariuszem? „Sama wzięłam
kiedyś psa ze schroniska… i został już u mnie.
Później też bardzo często byłam domem tymczasowym dla przeróżnych psów. To już mam
we krwi, żeby pomagać tym biednym zwierzętom, bo one mają tylko nas. Zresztą, dlaczego
mam nie pomagać? Jestem na emeryturze,
mam dużo wolnego czasu. Inaczej bym siedziała na ławeczce pod blokiem i plotkowała.
To chyba zdecydowanie lepsza opcja…”
me zwierzęta! Jeżeli więc w schronisku jest
tak źle i walczy się o każde 20 zł na karmę, to
dlaczego wydaje się miesięcznie 100zł na fryzjera dla psa? Czy to nie paradoks? Oczywiście nie mówię, że mamy obywatelski obowiązek utrzymywać wszystko i wszystkich, ale
świat wprawdzie ‘schodzi na psy’. Jednak to
my, ludzie, sprawiamy, że wynaturzamy siebie
i te futrzane istoty z własnych zachowań.
Tworzymy sami kasty. Najpierw kupujemy
pieski, robimy z nich dziwne kreatury, a jak się
znudzą – wywalamy! Potem one dogorywają
w schroniskach, albo po prostu pozostają
u nas aż do śmierci, ale co to za życie yorka
w sukience, który już nie zna swojej pieskiej
tożsamości?” – pyta nasz Czytelnik.
Ten ostatni wątek podchwytuje nasza pierwsza rozmówczyni, opowiadając o przypadku
suki Cane Corso. „Podrzucono ją pod bramy
schroniska z karteczką na szyi, że pies nadaje
się do stróżowania. Była w makabrycznym
stanie. Narośle rakowe na nogach, zaawansowana nóżyca, suczka nie była w stanie się podnieść. Widać było, że w ‘pseudohodowli, z której suka się wywodziła, była bardzo mocno
wyeksploatowana. Niestety, w jej przypadku
nie było szansy na powrót do zdrowia” - wspomina pracownica schroniska w Szerokiej.

A teraz spójrzmy na ten problem z nieco innej
strony. „Od pewnego czasu ludziom w Jastrzębiu zaczęło zależeć na zwierzętach. Zależeć… tylko w jaki sposób? Kupują rasowe
psy i koty. Nazywają się ‘obrońcami zwierząt’
i pewnie istot żywych. Marzą o wystawach
swoich pupilków, nowych ciuszkach, fryzjerze – bo z tych ‘istotek’ najczęściej są to yorki.
Przechadzając się kwadratowymi krajobrazami naszego miasta, można nie tyle posłuchać,
jak już rośnie trawa, co pooglądać sobie salony piękności dla psów czy kotów. Oczywiście,
kosztuje to niemałe pieniądze…” – pisze niejaki Rudy Obserwator.

No cóż, porzucone zwierzęta to nie nowość.
Co rusz dowiadujemy się, że do schronisk trafiają nowi podopieczni, których właściciele
nie mogli lub nie chcieli już zajmować się swoim dotychczasowym pupilem. Los takich
zwierząt do najłatwiejszych nie należy, dlatego trzeba im pomóc. Na terenie naszego
miasta pomagają wolontariusze, którzy
współpracują z jastrzębskim schroniskiem.

Tajemniczy internauta kontynuuje niezrażony. „Jeżeli zwierzak nie jest mój, to niech gnije
w schronisku, ale jeśli już mam mieć jednego,
to niech będzie przede wszystkim piękny.
Mam dla niego nowy czteropak skarpetek!
Tych ludzi ciężko zrozumieć. Ich moda, która
przyszła z zagranicy, od razu przyjęła się. I nie
znaczy to nic, że oczywiście wpływa źle na sa-

Pani Krystyna, jedna z wolontariuszek, tak
opowiadała o swojej pracy na łamach portalu:
„Fundacja ma pieniądze, jeśli jakiś darczyńca
je wpłaci. Dlatego o to również zabiegamy.
Jednak moim głównym zadaniem na terenie
Jastrzębia są adopcje i domy tymczasowe. Na
szczęście, jakoś mi to idzie. Chyba mam dar
przekonywania”.

Faktycznie, musi mieć dar przekonywania,
aby załatwić wiele spraw dla schroniska. Jed-

Damian Maj
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Prawdziwie piękne
Boże Narodzenie!
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Nadchodzące święta to szczególny czas.
Wielu z nas marzy o tym, by był jak z romantycznego filmu: świeży śnieg za
oknem, ciepły dom, piękna choinka, wymarzone prezenty pod nią i szczęśliwa rodzina przy stole. Ale same święta poprzedzają dni, które postrzegamy w różny sposób. Są osoby, dla których przedświąteczny czas to kapitalna okazja na zakupy.
Mnożące się promocje na ubrania, buty
czy zabawki zachęcają, by ruszyć na łowy
i znaleźć coś idealnego. Zanim nadejdą
święta, dorośli będą musieli zmierzyć się
też z gorszą częścią zakupów, mianowicie
zdobyć wszystkie potrzebne składniki do
dań, które zamierzają zrobić, a to oznacza
stanie w kolejkach, parkowanie na zatłoczonych parkingach i mnóstwo wydatków.
Tu dotykamy ważnego aspektu świąt – te
kilka dni w roku kosztuje „fortunę”, bo
przecież suto zastawiony stół, ozdoby,
prezenty… za to wszystko trzeba zapłacić,
i to z roku na rok coraz więcej. Na koniec
zostają już mniejsze, ale równie istotne
sprawy: trzeba pamiętać, by „zapisać się”
na chleb, udekorować dom, stół, choinkę,
no i w końcu ugotować świąteczne potrawy z tego, co kupiliśmy. Często kiedy nadchodzi upragniony 24 grudnia, zmęczenie
jest tak duże, że nie ma już sił na świętowanie.
Patrząc na to wszystko, zastanawiamy się:
Czy nie macie wrażenia, że przez przedświąteczną bieganinę prawdziwy sens
świąt gdzieś zaginął lub co najmniej zszedł
na drugi plan? Boże Narodzenie to teoretycznie jedne z najbardziej rodzinnych
świąt, ale czy pośród tego całego zgiełku,
zakupów i dekoracji mamy czas, by usiąść z
dzieckiem i pobawić się z nim klockami lub

poczytać mu książkę? Czy mamy czas, żeby przytulić męża, żonę, pójść na zimowy
spacer lub spokojnie napić się kawy albo
zadzwonić do bliskich, by porozmawiać
bez pośpiechu? Czy znajdujemy czas, żeby
tak po prostu odpocząć i gapić się w okno,
gdy pada śnieg?
Często dopiero po świętach, kiedy pozostaje już tylko sprzątanie i tony żywności
trafiają na śmietnik, pojawia się refleksja
– po co to wszystko?
Jest jeszcze coś – zapomniany główny bohater. Jak sama nazwa mówi, nadchodzące święta to Boże Narodzenie. Czas, który
ma nam przypomnieć, że 2000 lat temu
Bóg posłał nam na świat Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Wracając myślami do tej
historii, wspominamy sytuację, gdy w całym Betlejem nie było miejsca dla Józefa,
Marii i mającego się narodzić Jezusa,
przez co musieli schronić się w stajni…
Jednak czy potrafimy zadać sobie odważne pytanie: Czy w naszym świętowaniu
i w naszych domach mamy czas i miejsce
dla Tego, o którym te święta przypominają? To przecież Boże Narodzenie, czas,
kiedy z radością wspominamy to, co Jezus
Chrystus zrobił dla nas, przychodząc na
ziemię.

i same święta! Zwróćmy się ku naszym bliskim, a przede wszystkim przypomnijmy
sobie na nowo o Jezusie Chrystusie, na
którym te dni powinny być skupione. Przecież On dzisiaj już nie jako dziecko, ale jako
król – syn Boży – jest nami zainteresowany i czeka, byśmy skorzystali z tego, co zrobił dla nas na krzyżu, będąc tu na ziemi. On
oferuje nam nie tylko zbawienie, ale i pomoc każdego dnia!

Drogi Czytelniku, zadajemy te pytania, żeby zachęcić Cię do odważnych rozważań
o świętowaniu! Zastanówmy się na nowo
kto i co jest ważne? Gdzie warto inwestować nasz czas i pieniądze, a gdzie można
tego zaniechać? Uwolnijmy się od presji,
że coś musi być zrobione, i zastanówmy,
w co warto zainwestować, aby przeżyć zarówno piękny okres przedświąteczny, jak

Obchodzenie świąt bez osoby, której dotyczą, jest smutne. Zaprośmy Zbawiciela
do naszych domów, otwórzmy Pismo
Święte (np. Ewangelię Łukasza rozdział 2),
by przypomnieć sobie, co On dla nas zrobił. Spotkajmy się z osobami, które również chcą relacji ze Stwórcą. A takie osoby
są w naszym mieście! Jedno z miejsc,
w którym można je spotkać, jest przy ulicy

Warszawskiej 1. To tam w każdą niedzielę
o 10.00 można przyjść, by wziąć udział
w prostym i zrozumiałym nabożeństwie
Biblijnego Kościoła Baptystycznego. Każde takie spotkanie jest otwarte, niezobowiązujące i odbywa się po to, by pomagać
każdemu uczestnikowi w poznawaniu Pisma Świętego i Jezusa Chrystusa, o którym ono mówi.
A więc… Jest jeszcze czas na dobre i odważne decyzje: niech te święta będą skupione na tym, co ważne! Przypomnijmy
sobie, co zrobił dla nas Pan Bóg, skorzystajmy z Jego oferty i dziękujmy mu za to!
Znajdźmy czas dla naszych bliskich, spędźmy go razem z nimi – niech to będą naprawdę piękne święta Bożego Narodzenia
wypełnione tym, co cenne!
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Ukradli ławkę z Żelaznego Szlaku…

Odwiedź Jarmark Świąteczny!

Do tego nietypowego zdarzenia doszło na
Żelaznym Szlaku Rowerowym w JastrzębiuZdroju. Skradziona została zabudowana ławka wartości 650 złotych. Policjanci apelują do
wszystkich mieszkańców, którzy są świadkami aktów wandalizmu, kradzieży lub innych
czynów mogących wykazywać znamiona wykroczenia czy przestępstw, o niezwłoczny
kontakt.
Do kradzieży ławki betonowej doszło w listopadzie 2021 roku. Ławka znajdowała się przy
Żelaznym Szlaku Rowerowym – pomiędzy
wiaduktem pod ulicą Traugutta a ulicą Żwirową.
„Dotychczas mieliśmy na Żelaznym Szlaku
Rowerowym do czynienia przede wszystkim
z aktami wandalizmu. Tym razem sprawcom

W połowie grudnia przed Miejskim Ośrodkiem Kultury będzie można poczuć prawdziwie świąteczną atmosferę. W dniach 17-19
grudnia na parkingu przed kinem „Centrum”
odbędzie się kolejna edycja Jarmarku Świątecznego.
Na straganach będzie można zrobić przedświąteczne zakupy – prezentowane będą
zarówno wyroby regionalne, jak i rękodzieło
artystyczne czy świąteczne smakołyki. Jarmark będzie otwarty dla publiczności w godzinach:

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

17.12.2020, godz. 10:00-19:00
18.12.2021, godz. 10:00-19:00
19.12.2021, godz. 10:00-18:00

Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

nie zależało na niszczeniu mienia, lecz na jego
kradzieży” – zauważają jastrzębscy policjanci.

Tragiczna noc w Szerokiej
W niedzielę, 12 grudnia, około godziny 2:00
jastrzębscy strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego w Szerokiej. Po przyjeździe na
miejsce stwierdzono, że pożarem objęte zostało jedno pomieszczenie na parterze.
W momencie przybycia zastępów cztery osoby znajdowały się na zewnątrz budynku. Niezwłocznie przystąpiono do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niestety, w pożarze zginął mężczyzna w wieku 65 lat.
Równocześnie strażacy przystąpili do gaszenia pożaru podając dwa prądy wody. Po uga-
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szeniu pożaru przystąpiono do przeszukania
pomieszczeń w obiekcie. Nie znaleziono innych osób poszkodowanych. Z budynku
ewakuowano psa. Wyniesiono butlę z gazem
LPG – 11 kg.
Po przyjeździe zespołów ratownictwa medycznego poszkodowane osoby zostały przebadane przez ratowników medycznych. W celu dalszej hospitalizacji do szpitala zostało
zabranych dwoje dzieci. Dalsze czynności
w związku ze zdarzeniem prowadzi Komenda
Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Komu przeszkadzają kwiaty na klatkach?
Jakiś czas temu w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” zostało wywieszone
pismo – mała niepozorna kartka – które zaczynało się arcyciekawym cytatem.
„Uwaga, mieszkańcy! Wzywamy do usunięcia
z klatek schodowych kwiatów, mebli, szafek
z butami, rowerów, sanek itp. rzeczy oraz materiałów palnych”.
Autorzy tego szczególnego wezwania powoływali się na pismo Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
z 14 stycznia 2019 roku oraz ustawę o ochronie przeciwpożarowej. „Pozostawione na
korytarzu klatki schodowej rzeczy stwarzają
zagrożenie pożarowe, a w przypadku konieczności ewakuacji, zawężają drogę ewakuacyjną, która powinna być wolna od wszelkich ruchomości” – pada w argumentacji.

Nie minęło zbyt wiele czasu, kiedy rozdzwoniły się telefony w naszej redakcji. Czytelnicy
dopytywali wprost, komu przeszkadzają
kwiaty na klatkach schodowych, szczególnie
w kontekście przepisów przeciwpożarowych?
„Zasada jest prosta - materiały palne i przedmioty zawężające drogę ewakuacyjną” – ripostował st. kpt. Łukasz Cepiel, rzecznik KM PSP
w Jastrzębiu-Zdroju. Jak zauważył, kwiaty należy zakwalifikować nieodwołalnie do tej
pierwszej grupy. „Pierwszy przykład z brzegu.
Suchy torf w doniczce z tworzywa sztucznego.
Wystarczający powód, aby powołać się na
wspomniane przepisy prawa” – dodawał. „Poza tym, mieliśmy wiele sygnałów od samych
lokatorów, którzy wskazywali, że pozostawione na klatkach rzeczy stanowią zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzkiego” - pada na koniec.
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„Jastrzębie wzorem dla całej Polski”
"Przyszłość zaczyna się dzisiaj!" - to hasło niczym mantrę powtarzano 10 grudnia w Hali
Widowiskowo-Sportowej, gdzie odbyła się
specjalna konferencja przygotowana przez
Jastrzębski Węgiel. Wśród gości prezesa Adama Gorola byli najwyżsi przedstawiciele Rady
Ministrów, Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego
Komitetu Olimpijskiego i Miasta JastrzębieZdrój. Cel spotkania? Utworzenie w Jastrzębiu-Zdroju na bazie Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla pierwszego w Polsce
CAOS, czyli Centralnego Akademickiego
Ośrodka Siatkarskiego.
Docelowo w naszym kraju mają powstać trzy
lub cztery tego typu ośrodki, ale to u nas pojawi
się pierwszy z nich. Zabiegał o to od pewnego
czasu prezes Adam Gorol, który był gospodarzem spotkania. W trakcie konferencji podpisano jedenaście kluczowych umów w tej sprawie. Ich realizacja w praktyce oznacza, iż budowana od niemal dekady Akademia Talentów
"wskakuje" na najwyższy poziom zainteresowania ze strony Polskiego Związku Piłki
Siatkowej.
Tym samym siatkarska młodzież będzie
w Jastrzębiu-Zdroju szkolona kompleksowo
zarówno pod kątem sportowym, jak i edukacyjnym. Co więcej, mówimy tu już nie o kilku klasach liceum (jak to ma miejsce w znanych szkołach mistrzostwa sportowego), ale o de facto
całej ścieżce naukowej od podstawówki do studiów. - W mojej ocenie w polskim sporcie bra-

kowało do tej pory zabezpieczenia pionu edukacji aż po uczelnie wyższe. I to jest główny temat naszej konferencji - wyjaśnił sternik Jastrzębskiego Węgla.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji
struktury, historii i sukcesów Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, przedstawionej
przez prezesa Gorola. Przypomniał on, jak długą drogę przeszła Akademia i jak istotny był jej
powrót z Żor do Jastrzębia-Zdroju . Prezes Jastrzębskiego Węgla ujawnił także pełne rozmachu plany rozwoju bazy przy ul. Reja, której
istotnym elementem pozostanie dawny "Kurnik Arena". Wokół niego powstanie cały sportowo-edukacyjny kompleks szkoleniowy. Ponadto prezes tradycyjnie już zaznaczył rolę,
jaką w tej idei spełnia Jastrzębska Spółka Węglowa. - Możemy mieć marzenia i plany, ale bez
Spółki Jastrzębski Węgiel i Akademia Talentów nie funkcjonowałyby na takim poziomie,
jak obecnie. Należy mieć tego świadomość. Powtarzam to już szósty rok - przypomniał Adam
Gorol.
Jak wspomnieliśmy wyżej, w konferencji
wzięli udział ludzie, bez których dobrego słowa
ten projekt nie ujrzałby światła dziennego.
Warto podkreślić, że wszyscy gratulowali gospodarzom pomysłu, stawiając ten projekt jako
wzór dla innych klubów sportowych. Wprawdzie trudno było spodziewać się krytyki ze
strony osób, które już wcześniej musiały "przysiąść" nad tematyką konferencji, jednak w tym
przypadku zapadły rzeczywiste deklaracje,
a nie puste frazesy. Zawierały one główne mot-

to, które można opisać następująco: "Tę ideę
popieramy i tak należy czynić również w innych
miejscach". I tak na przykład minister sportu
Kamil Bortniczuk podkreślił, że szkoły sportowe na tak kompleksowym poziomie prowadzone przez kluby sportowe to droga, którą
należy podążać. - Wasz pomysł jest wzorem do
naśladowania. Będziemy wspierać ten projekt
Jastrzębskiego Węgla i multiplikować go - zapewnił Bortniczuk.
Przedstawiciele dwóch innych ministerstw
także nie ukrywali uznania. - To jest pomysł
ocierający się o genialność. Gratuluję prezesie.
Cieszę się, że Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie mogło pomóc w realizacji tej
idei - powiedział wiceminister Piotr Pyzik. - Ja
także życzę powodzenia i zapewniam o wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Cieszę się,
że taką rolę przypisujecie rozwojowi bazy
edukacyjnej - przyznał wiceminister Tomasz
Rzymkowski.
Wiele ciepłych słów Adam Gorol usłyszał
też od europosła Ryszarda Czarneckiego, prezesa JSW Tomasza Cudnego i szefa PZPS Sebastiana Świderskiego. - To jest dzień zwycięstwa
pana osobiście oraz całego klubu. Naprawdę
cieszę się, że kilka lat temu zajął się pan
siatkówką - powiedział Czarnecki. - Wiele razy
mówiłem, że inwestycja w sport zawsze się
opłaca. Ten system będzie tworzył elity... i to
nie tylko sportowe - dodał.
Z kolei Tomasz Cudny rozpoczął swoje
przemówienie od osobistych wspomnień.
- Trzydzieści lat temu pracowałem na kopalni.
Byłem świadkiem, jak tamtejszy klub awansował do pierwszej ligi. Wówczas wszędzie powstawały boiska do siatkówki. Ten zapał został
jednak zaprzepaszczony. Dlatego dziękuję prezesowi Adamowi Gorolowi, że gwarantuje
nam, iż nie zmarnujemy potencjału. Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej bardzo ważna jest
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Jesteśmy w trakcie tworzenia strategii na kolejne
dziesięć lat i ten aspekt będzie na pewno ważnym jej elementem - zaznaczył Cudny.
Natomiast Sebastian Świderski, z którym
Adam Gorol podpisał najważniejszą z umów,
także nie ukrywał uznania dla... niedawnych rywali w walce o medale mistrzostw Polski.
Wszak Świderski był jeszcze kilka miesięcy temu szefem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. - Projekt
CAOS będzie stałym elementem naszej "piramidy" funkcjonowania polskiej siatkówki.
Dziękuję też JSW za to, że widzi sens inwestycji

Sebastian Świderski i Adam Gorol. Fot. jastrzebskiwegiel.pl

w sport - powiedział szef PZPS.
Na finiszu konferencji Adam Gorol podpisał listy intencyjne w sprawie umów z Polskim
Związkiem Piłki Siatkowej, Śląskim Związkiem
Piłki Siatkowej, katowicką Akademią Wychowania Fizycznego, Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową w Raciborzu, Akademią Techniczno-Humaniastyczną w Bielsku-Białej, Miastem Racibórz, Starostwem Powiatowym
w Rybniku, gminami Czerwionka-Leszczyny
i Pawłowice oraz klubami sportowymi z Rudzińca i Skoczowa.
Co dalej? Cóż, kolejne etapy rozwoju Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla muszą
budzić nadzieję, że "z tej mąki będzie chleb".
Akademia doczekała się już Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz przebudowy Hali
Sportowej w Szerokiej. Powstanie CAOS w Jastrzębiu-Zdroju to awans na znacznie wyższy
poziom "ważności" w strukturze całej polskiej
siatkówki. Co więcej, jako pomysłodawcy tego
projektu Jastrzębskiemu Węglowi przypisana
jest rola awangardy zmian. Jeśli ta idea wypali,
to Jastrzębie-Zdrój stanie się pod tym kątem
wzorem do naśladowania dla całej sportowej
Polski. Nie byłby to zapewne dla naszych kibiców kolejny powód do narzekań.
Mariusz Gołąbek

Jastrzębski Węgiel jak tornado!
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla znakomicie
rozpoczęli występy w CEV Champions League.
W dwóch pierwszych meczach podopieczni
Andrei Gardiniego rozbili po 3:0 kolejno mistrzów Bułgarii (Hebar Pazardżik; w setach
- 11, 16, 14) i Belgii (Knack Roeselare; 18, 20,
23), kończąc mecze w przysłowiową "godzinę
z prysznicem". Konkurenci nie mieli żadnych
argumentów w starciu z "pomarańczowymi".
- Trudno nie być zadowolonym, skoro wygrywamy bez straty seta. To bardzo ważne, ponieważ przez nami za moment kolejny mecz
w PlusLidze, a przecież dochodzi do tego także
dalekie podróżowanie na mecze - skomentował po zwycięstwie w Roeselare lider i kapitan
drużyny, 37-letni Jurij Gladyr, który aktualnie
przeżywa w Jastrzębskim Węglu... trzecią młodość. Dodajmy, że nasz zespół jest uważany za
faworyta grupy A i jak na razie potwierdza tę
opinię. Kolejnym rywalem siatkarzy JW będzie
13 stycznia niemiecki VfB Friedrichshafen.
Również w PlusLidze Jastrzębski Węgiel idzie
jak burza. Podopieczni Gardiniego szybko pozbierali się po listopadowej porażce z Aluron
Wartą Zawiercie, pokonując "na sucho" kolejno GKS Katowice (17, 20, 21), AZS Olsztyn

Jan Hadrava. Fot. jastrzebskiwegiel.pl

(21, 18, 20) i Cuprum Lubin (28, 18,17). Aktualnie jastrzębianie zajmują mocną pozycję wicelidera tabeli i niezależnie od wyniku ostatniego domowego meczu w 2021 roku (JW
vs Czarni Radom; 18 grudnia o godz. 20:30)
w tej właśnie roli rozpoczną walkę w rundzie
rewanżowej.
Warto uzupełnić, iż Jastrzębski Węgiel
musi sobie obecnie radzić bez Stephena Boyer,
który w trakcie "wykonywania czynności domowych" doznał złamania kości dłoni. Francuz
przeszedł już operację w Bordeaux i będzie
pauzował jeszcze przez co najmniej miesiąc.
Mimo tej absencji nasz zespół radzi sobie znakomicie, a to za sprawą będącego w świetnej
formie Jana Hadravy.
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Trudne odejścia i wielki powrót?

Utrzymanie „nie jest niemożliwe...”

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie nie rozpieszczali ostatnio swoich kibiców i nie zdołali poprawić nam nastrojów po nieudanej walce
o awans do Pucharu Polski. Ekipa z Jastora
prezentowała bowiem bardzo nierówną formę w III rundzie fazy zasadniczej. Wysokie
porażki z GKS Katowice i Unią Oświęcim oraz
"wymęczone" zwycięstwa nad niżej notowanymi Zagłębiem Sosnowiec i Podhalem Nowy
Targ doprowadziły do pierwszych decyzji
kadrowych w klubie. Na razie z drużyną pożegnali się napastnicy Samuel Mlynarović
(Słowacja) i Rusłan Baszyrow (Rosja).
"Wstrząs w szatni" wraz z idącą ku lepszemu sytuacją zdrowotną (powrót Mateusza
Bryka) najwyraźniej pomogły w efektownym
przebudzeniu mistrzów Polski, którzy 12 grudnia rozjechali u siebie GKS Tychy 6:2 (1:1,
2:0, 3:1). Dodać należy, iż... był to najniższy
możliwy rozmiar wygranej jastrzębian, gdyż
zmarnowali oni jeszcze co najmniej kilka
świetnych okazji do pognębienia gości. Trzy
z sześciu goli były dziełem słowacko-czeskiego duetu Roman Rac i Martin Kasperlik. Obaj

Władze GKS Jastrzębie podjęły decyzję
w sprawie następcy Jacka Trzeciaka, podpisując roczną umowę z 45-letnim Grzegorzem
Kurdzielem. Najistotniejszą informacją dotyczącą jego dotychczasowej pracy trenerskiej
jest fakt, iż przez cztery ostatnie lata był asystentem Michała Probierza w ekstraklasowej
Cracovii. Ponadto pracował m.in. Jagiellonii,
Polonii Bytom, Wiśle Kraków, ŁKS-ie Łódź
oraz greckim Arisie Saloniki. Dodajmy, że jako
zawodnik Kurdziel nie zrobił wielkiej kariery,
notując krótki epizod w ekstraklasie w barwach Zagłębia Sosnowiec.
- Jestem świadomy, w jakim momencie
przejmuję zespół. Przed nami trudne zadanie,
ale na pewno nie jest ono niemożliwe - skomentował Grzegorz Kurdziel. - Przed nami
długi okres przygotowawczy, pozwalający na
właściwą reakcję również w zakresie budowy
zespołu i niezbędnych korekt przed rundą
wiosenną. Mając na uwadze wymagającą sytuację w tabeli oraz określony profil szkole-

Roman Rac. Fot. Magdalena Kowolik / jkh.pl

najwyraźniej wracają do wysokiej formy
przed decydującymi tygodniami rywalizacji
o rozstawienie w fazie play-off.
Tajemnicą pokoju trenerskiego na Jastorze pozostają dalsze ruchy kadrowe. Niebawem do gry ma wprawdzie wrócić Siarhej
Bahalejsza (naderwanie więzadła bocznego),
ale na ponowne występy Marisa Jassa (operacja kostki) będziemy musieli jeszcze długo
poczekać. Nie wiemy zatem, czy Kalaber zdecyduje się na wzmocnienie linii defensywnej,
czy też ofensywy. "Wróble ćwierkają", iż nie
można wykluczyć powrotu do klubu Dominika Pasia...

„Rakiety” w drodze do ekstraklasy
Tenisistki stołowe JKTS Jastrzębie mają na
swoim koncie komplet dziewięciu zwycięstw i
aktualnie z dużą przewagą przewodzą tabeli
I ligi południowej kobiet. Od września do
grudnia "rakiety" z Hali Omega pokonały
m.in. AZS UE II Wrocław (6:4), Bronowiankę
Kraków (7:3), Gorce Nowy Targ (10:0),
Politechnikę Rzeszów (6:4) czy KTS Gliwice
(8:2). Tym samym nasz zespół pewnym krokiem zmierza do ekstraklasy, którą po nieudanym sezonie 2020/21 opuścił pół roku temu.

Trzon drużyny z Harcerskiej tworzą: Julia
Bartoszek, Agata Paszek, Patrycja PaszekJemilianowicz, Anna Kubiak i Sabina Durak.
Dodajmy, że także na szczeblu I ligi gra JKTS II
(jako beniaminek rozgrywek), zaś JKTS III rywalizuje w II lidze śląsko-opolskiej. W ostatnim spotkaniu tego zespołu przeciw Energii
Siewierz (8:2) w naszych barwach zagrały
m.in. 60-letnia Dorota Paluch (od 40 lat w szeregach klubu!) oraz urodzona w... 2012 roku
Milena Ratajczyk.

Trener Grzegorz Kurdziel. Fot. gksjastrzebie.com

niowca, którego poszukiwaliśmy, wybór padł
na trenera Kurdziela - wyjaśnił prezes Marcin
Ćwikła. Czy pod wodzą Kurdziela zespół
z Harcerskiej będzie w stanie powalczyć o zachowanie pierwszoligowego bytu? Przekonamy się za kilka miesięcy.
Przy tej okazji warto dodać, że pod koniec
listopada GKS Jastrzębie ostatecznie zrezygnował z członu "1962" w oficjalnej nazwie
klubu, który obowiązywał od ponad jedenastu lat.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Hokej: Białe Jastrzębie odniosły drugie zwycięstwo w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet, pokonując na wyjeździe Naprzód Janów 7:6. Dorobkiem strzeleckim podzieliły się Dominika Szymik, Zuzanna Rduch i Weronika Kierc. *** Lekkoatletyka: Paweł Kunina (KB Fartlek) wygrał
z czasem 38 min. i 9 sek. rywalizację w kategorii M50 Biegu Dziewięciu Górników w Katowicach na dystansie 9 km. *** Narciarstwo: 17-letnia Zuzanna Fujak wywalczyła dwa jedenaste miejsca w biegach na 5 km st. klasycznym oraz 5 km ze startu wspólnego w zawodach
Alpen Cup w Goms (Szwajcaria) w ramach cyklu Pucharu Kontynentalnego. *** Pływanie
w płetwach: KS Nautilus zajął 8. miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Olecku z dorobkiem złotego (Adrian Michalak), sześciu srebrnych i ośmiu brązowych
medali. *** Siatkówka: Maksymilian Granieczny (Akademia Talentów JW) został wybrany do
drużyny gwiazd Mistrzostw Europy Wschodniej U18 w Erewaniu, które zakończyły się
triumfem reprezentacji Polski. *** Szachy: Bartłomiej Niedbała (UKS Pionier) zdobył w Pokrzywnej brąz Indywidualnych Mistrzostw Polski do lat 20.

Spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
w kręgu bliskich i życzliwych ludzi,
zdrowych, ciepłych i nastrojowych,
pełnych nadziei na lepsze jutro,
oraz spełnienia marzeń i pragnień
w Nowym 2022 Roku
życzy
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
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„Pewnie pracował za komuny w SB”
„Rzygam na ludzi, którzy dzwonią w każdej błahej sprawie na
policję. Okej, jechała pijana babka, stwarzała zagrożenie, ale to
jest jej życie i ona tak zadecydowała. Widać gościu, który zakablował, pewnie pracował za komuny w SB bądź innych idiotycznych służbach.”
Ten komentarz pojawił się na naszej stronie jakiś czas temu.
Tym samym jego autor nawiązał bezpośrednio do sytuacji, która wydarzyła się na jednej z jastrzębskich ulic. Widzimy więc
pijaną 50-letnią kobietę, która zmierza niepewnym krokiem
do swojego samochodu. Już za kierownicą, jedzie całą szerokością drogi, czym zapewne wzbudza konsternację innych
kierowców, przy okazji także – przypadkowych gapiów. Jest
środek dnia, kilka minut przed 13-tą, nikt nie reaguje, nie ma
chętnych, żeby zadzwonić na policję. W końcu ktoś wystukuje
na klawiaturze swojego telefonu sekwencję trzech niepozornych cyfr – 112. Niebawem okaże się, że „kierująca” miała w wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu. I mogła zabić kogoś
na drodze…
Jak ocenimy tego kierowcę? Jako jedynego rozsądnego czy
pospolitego kapusia? Czy opisane zdarzenie należało do kategorii błahych? Czy taką postawę dzwoniącego należy w domyśle scharakteryzować, że „gościu pewnie pracował za komuny w SB”? Tych pytań jest zdecydowanie więcej. Ale my, w ramach riposty, posłużymy się wpisem innego internauty. Ten zaś,
podobnie jak jego „jasnetowy” adwersarz, nie przebierał w słowach: „Głupota Twoja przebija wszystko. I takich mamy głupców w Jastrzębiu!!! Ta kobieta była zagrożeniem nie tylko dla
siebie, ale dla innych na drodze. Co by było, jeśli by wjechała
w dzieci lub kogoś z twojej rodziny? Czy jesteś na tyle głupi, że
nie odróżniasz donoszenia na kogoś, kto krytykował władzę
komunistyczną od osoby, która powiadamia o zagrożeniu życia
pijanego kierowcy i potencjalnych jego ofiar?!”

Ale zostawmy na razie internet w spokoju i wróćmy na jastrzębskie ulice. Tutaj, w labiryncie niemal identycznych bloków czy
dziurawych jak szwajcarski ser chodników można podziwiać
twórczość, do której zazwyczaj nikt się nie przyznaje. To graffiti! Prawdziwa skarbnica wiedzy na temat tego, co słychać, jak
mówią młodzi jastrzębianie, „na dzielni”. Oprócz widniejących
na murach przemyśleń filozoficznych, niewyartykułowanych
myśli czy numerów telefonów do kilku znanych powszechnie
niewiast, zawsze służących pomocą, jest jeszcze osobna kategoria. „J…ć konfidentów!!! CHWDP” – tak brzmią pierwsze
wersy tej swoistej litanii. Kim zatem są ci, których opiewają co
poniektórzy mieszkańcy naszego miasta? Gdzie ich szukać? Czy
naprawdę grozi nam z ich strony niebezpieczeństwo?
I pomyśleć tylko, że kiedyś konfidentem był ten, kto lżejszy o balast moralnych zasad sprzedawał swoich sąsiadów okupantowi,
bez względu na to, kim był ten ostatni (swój czy obcy), umacniał
najlepszy z ustrojów za garść judaszowych srebrników albo denuncjował niewygodnych dla siebie rywali. Ale czasy się zmieniły. Definicje podstawowych pojęć brzmią dzisiaj zupełnie
inaczej niż pół wieku temu. Inaczej także smakuje życie.
Pijana kobieta za kierownicą swojego Opla Astra, dwójka młodych ludzi terroryzująca pasażerów miejskiego autobusu,
wreszcie – grupa wyrostków znęcająca się nad swoją ofiarą na
oczach anonimowego tłumu. Te wszystkie sytuacje wydarzyły
się tu, pod bokiem, w Jastrzębiu-Zdroju. W pierwszym przypadku ktoś powiadomił policję. W pozostałych dwóch – sprawy
potoczyły się swoim „naturalnym” biegiem. Nikt się nie wtrącił,
a ofiara została sama na ulicy. I tylko potem z tłumu padł oskarżycielski tekst o znieczulicy…
Kiedy w swoim czasie policja ruszała z kolejnym etapem akcji
„Nie reagujesz – akceptujesz!”, jeden z policjantów mówił:

„Zastanawiające jest to, że w Europie Zachodniej ponad 90 procent zatrzymań dokonuje się po otrzymaniu sygnału od obywateli, a u nas tylko około 30.” A może problem tkwi nie tyle
w postawie Polaków, ale ich braku zaufania do policji? Może
formacja, która stoi w teatralnym rozkroku między ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa a oskarżeniami o brak
skuteczności, nie jest dla nas w ogóle partnerem? Może nie
dzwonimy „na komendę”, bo zostaniemy zasypani dziesiątkami
pytań, a sam patrol przyjedzie dopiero po kilkudziesięciu minutach? Może, może, może…
Sami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co wybieramy?
Donoszenie, czyli powiadomienie właściwej służby o przestępstwie, którego właśnie jesteśmy świadkiem czy akceptowanie
tego stanu rzeczy, ciesząc się w duchu, że dramatyczna sytuacja
nas nie dotyczy? Oczywiście, zawsze możemy wieszać psy na
policji, która znowu nie stanęła na wysokości zadania.
A czy my stanęliśmy?
JN
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
KWK „Borynia”

Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154

KWK „Pniówek”

Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a

KWK „Jas-Mos”

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11

Market Obi Jastrzębie: Jastrzębie-Zdrój,ul. Podhalańska

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

Galeria „Jastrzębie” (Traﬁka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1

Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A

D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2

Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725

JasNet: Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31

KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61

Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25

Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9

Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1

Sklep spożywczy: Gogołowa ul. Słoneczna 2

Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29

Sklep „Groszek”: Połomia ul. Szkolna

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B

Drogeria: Połomia, ul. Szkolna

Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2

Delikatesy Centrum: Gołkowice ul. 1 Maja 245

Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a

Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A

ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3

Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1

Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108

Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21

Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25

Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236

Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A

Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7

Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143

Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2

Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A

Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka przy ulicy
Turystycznej, wysoki (bezpieczny)
parter. Odstępne: 600 zł. Media
i czynsz we własnym zakresie.
Kaucja: 1500 zł. Oferta ważna
od 1 lutego 2022 r. Tel. 600 903 696
Sprzedam mieszkanie na terenie
Jastrzębia-Zdroju – 62 m kw. Bez
pośredników! Tel. 533 230 941

CENTRUM ZDROWEJ STOPY
Kompleksowy zakres zabiegów i terapii
z dziedziny PODOLOGII
pełnej opieki nad kończynami dolnymi.
Zajmujemy się leczeniem:
odcisków, modzeli, wrastających
paznokci, suchej i popękanej skóry,
grzybicy skóry i paznokci.
Pedicure oraz manicure leczniczy
i hybrydowy.
Jastrzębie-Zdrój ul. Bronisława Czecha 1
w budynku PROFIMED (osiedle 6)
725 930 447
Sprzedam mieszkanie w dzielnicy
Zdrój. M-2, pow. 34 m2, III piętro,
niski blok, kuchnia z oknem.
W pobliżu, park, apteka, sklepy,
przychodnia zdrowia. Mieszkanie
do remontu. Cena 135 tyś do
negocjacji. Kontakt telefoniczny
po godzinie 17:00. Tel. 507 034 169
Do sprzedaży M-4 z wyposażaniem,
w dwuklatkowym bloku, 8 piętro.
Tel. 730 341 109
Wynajmę M-3 (2 pokoje + kuchnia)
na ul. Warmińskiej. Częściowo
umeblowane. Kaucja: 2000 zł.
Odstępne: 900 zł. Oferta ważna od
zaraz. Tel: 733 339 468, 515 147 500

Wynajmę kawalerkę na ulicy
Kurpiowskiej. Oferta ważna od
zaraz. Tel. 667 051 143
Wynajmę mieszkanie typu M-4
z wyposażeniem, częściowym
umeblowaniem. Tel. 606 647 431
Wynajmę pokój spokojnej osobie
bez nałogów, cena 700 zł.
Tel. 500 434 908
Sprzedam działkę budowlaną
w Jastrzębiu Zdroju na ulicy
Pszczyńskiej. Tel/ 501 093 305
Sprzedam mieszkanie M4 na ulicy
Katowickiej. Mieszkanie częściowo
umeblowane. Blisko przedszkole
i szkoła. Sprzedaż bez pośredników.
Od 1.12.2021. Tel. 579 644 150
Wynajmę kawalerkę. Szczegóły na
telefon. Tel. 515 981 574
Do wynajęcia garaż JastrzębieZdrój, ul. Turystyczna, na dłuższy
okres. Opłata miesięczna 500 zł.
Tel. 571 233 446
Wynajmę kawalerkę w centrum
Jastrzębia. Tel. 663 010 033
Zamienię mieszkanie M3 na oś
Przyjaźń, na M4 w centrum
Jastrzębia, może być zadłużone.
Tel. 797 953 416
Wynajmę od zaraz kawalerkę
na ul. Katowickiej. Tel. 732 783 149
Mieszkanie dla studentów, osób
pracujących w Katowicach blisko
UE, Politechnika, UŚ.
Tel. 694 439 601

PRACA
Przyjmę glazurnika z doświadcz.
lub podejmę współpracę
podwykonawczą z ﬁrmą, która
zajmuje się glazurnictwem.
Dobra płaca. Tel. 515 828 624
Zakłady Mięsne Haga Plus Sp. z o.o.
zatrudnią kierowców kat. B
do rozwożenia towarów.
Tel: 32 47 59 904, 32 47 59 941,
rekrutacja@haga.com.pl
Zatrudnimy osoby do pracy
na magazynie – praca stała,
dodatkowa lub dorywcza – graﬁk
do ustalenia. Magazyn ogrzewany,
praca lekka – liczenie, sort,
układanie i pakowanie towaru.
e-mail: kontakt@clevermet.pl

Marzena Wojewodzic
SALON FRYZJERSKI L’OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
(nad sklepem Bytom)
32 47 00 559, 600 290 801
Poszukuję opiekunki dla starszej
osoby na 3 godziny dziennie.
Tel. 506 011 467
Zatrudnimy robotnika drogowego,
brukarza, operatora koparki do
pracy przy budowie i remontach
dróg. Obszar – okolice Jastrzębia
Zdroju, powiat Wodzisławski.
Dobre zarobki. Tel. 601 488 557

Zatrudnię tynkarzy maszynowych
oraz pomocnika. Zatrudnienie oraz
umowa o pracę na terenie Czech.
Tel. 509 992 810
Przyjmę do pracy dorywczej
kucharkę z doświadczeniem,
w Jastrzębiu-Zdr.. Tel. 510 539 931
Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni pracowników na
stanowisko: – spawacz, – instalator
wod.-kan. i c.o., względnie do
przyuczenia na stanowiska pracy.
Kontakt w godz. 7.00 do 14.00
w dni robocze. Tel: 32 475 75 41
e-mail: ida@eken.com.pl
Jastrzębie -Zdrój, ul. Rybnickiej 4A
Zatrudnię w charakterze
sprzedawcy na terenie JastrzębiaZdroju. Warunki płacy i pracy do
uzgodnienia. Tel. 607 912 692
Poszukujemy pozytywnych
i odpowiedzialnych osób na
stanowiska kucharza i pomoc
kucharza: przygotowywanie
produktów oraz pół produktów
wg wytycznych, utrzymywanie
porządku i higieny w miejscu pracy.
Tel. 531 481 309

INNE
Sprzedam Junak 104 Digita, rocznik
2019, przebieg ok. 700 km. Lekko
uszkodzone lusterko po gradobiciu.
Do pojazdu dodam kuferek
bagażowy, kask. Pojazd posiada
jeszcze 3 lata gwarancji.
Tel. 791 489 775

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Sprzedam opony zimowe:
165/65R/14 – komplet (Dębica),
stan dobry. Tel. 603 765 262
Sprzedam komplet 3-2-1
(w tym kanapa) w skórze, brązowy,
stan idealny. Tel: 502 113 180
Kupię stary motocykl lub
motorower z okresu PRL-u
(np. WSK, WFM, SHL, AWO, MZ,
Jawa, Junak) lub części. Stan
obojętny, może być do remontu.
Tel. 508 796 243

Unikatowy komplet do gry w kości,
na drewnianym stoliczku, jak nowy,
idealny na prezent. Tel. 606 989 764
Klatka dla psa lub innych zwierząt.
16elementow dwie pary drzwi lub
dwie mniejsze 8 elementów.
Tel. 692 795 440
Oddam za darmo. Kanapa narożna
zielona. Stan dobry, lewostronna.
Odbiór osobisty. Tel. 503 717 161
Sprzedam konsole Sony PS3
w bardzo dobrym stanie, wraz
z grami. Cena 500 zł.
Tel. 660 719 095

STOWARZYSZENIE AKTYWNY
SENIOR zaprasza na:
12-14 stycznia 2022
Warszawa, Wilanów, Niepokalanów
w świątecznej szacie
535 997 170, 32 4712071
Sprzedam bujaczek dla
niemowlaka w bardzo dobrym
stanie. Tel:.501 705 877
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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P ł wieku kopalni
W ramach tradycyjnej Barbórki świętowano 50-lecie działalności kopalni Borynia.
Przed zakładem odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych górników.
W tym roku, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19, uroczystości Barbórkowe miały charakter symboliczny. Najpierw w cechowni Ruchu Borynia oraz przed cechownią złożono kwiaty przed wizerunkiem św. Barbary, a później odsłonięto tablicę pamiątkową. Obelisk znajdujący się przed bramą kopalni upamiętnia górników, którzy zginęli tragicznie w tym zakładzie.
Tablicę odsłonili Tomasz Cudny, prezes zarządu
JSW S.A., Artur Wojtków, zastępca prezesa ds. pracy i polityki społecznej oraz Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka.
Uroczystości barbórkowe zakończono mszą świętą w intencji górników w kościele pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Szerokiej.
W obchodach barbórkowych wzięli udział miedzy
innymi członkowie zarządu JSW S.A., a także wła-

dze kopalni i przedstawiciele związków zawodowych.
Uroczyste otwarcie kopalni Borynia odbyło się
przeddzień Barbórki 1971 roku. Oficjalnego
otwarcia dokonał Edward Gierek, ówczesny I Sekretarz PZPR. Meldunek o przygotowaniu i gotowości zakładu do uruchomienia złożył pierwszy
dyrektor kopalni Maksymilian Tarabura. Do dziś
górnicy Boryni wydobyli 113,1 mln ton węgla.
W tym czasie pracowało tam w sumie 35 300 osób.
Obecnie załoga kopalni prowadzi prace nad drążeniem wyrobisk technologicznych z pokładu 950,
które pozwolą na pogłębienie szybu II i rozpoczęcie prac na nowym poziomie 1120 m. Uruchomienie wydobycia z nowego poziomu planowane jest
na 2030 rok, jednak pierwsze ściany przynależne
do tego poziomu zostaną uruchomione podpozio-

mowo już w 2027 roku. Według szacunków zasoby
kopalni umożliwią jej funkcjonowanie do 2051
roku.

