BEZPŁATNA GAZETA

Trudna kadencja

2

INFORMACYJNA

To jeszcze potrwa

4

Piwo marką Jastrzębia

5

Informacje SM GSM

8

60 lat temu w Jastrzębiu

9

Sport

9

Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory,
Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana...

16 lipca 2021 (nr 247)
Nakład: 25 000 egzemplarzy
ISSN: 2082-5927
www.jasnet.pl

Lato z MOK-iem

Jak oceniasz
ofertę wakacyjną
miasta?

Kto się nudzi w wakacje?

10

Ogłoszenia

11

Informacje JSW

12

Kto się nudzi
w wakacje?

strona 3, 6 i 7

strona 10

strona 10

Piknik w kurorcie
strona 6

Fot. MOK

?
ć
i
s
o
ł
g
o
ś
o
c
z
s
Chce

!
s
a
n
u
o
t
b
ó
Zr

Czyta nas wielu - na pewno ktoś skorzysta
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Trudna kadencja
Mija pierwsza połowa kadencji obecnego parlamentu. To również pewien okres w pracy parlamentarnej Ewy Gawędy, senatora
naszego okręgu. Dla niej ta funkcja to nie tylko praca w Senacie ale również wytężona działalność na rzecz własnego regionu.
Jak to wyglądało? Sama mówi o tym.
Kadencja pani trafiła na bardzo trudny okres.
Na czym koncentrowała się pani praca w Senacie?
Oczywiście główne działania to praca senatora we wszelkich pracach legislacyjnych Senatu. A przypadły one na okres szczególnie trudny, ze względu na pandemię i związany z nią
szereg różnych okoliczności. Nie ma przecież
żadnej dziedziny życia, której by ona nie dotknęła. Jednak szczególnie angażowałam się
w dwóch obszarach, w pracach Komisji Środowiska oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Są to tematy najbliższe mojemu sercu i wokół nich skupiam najwięcej mojej uwagi. Ponadto dzięki pracy w Senackim
Zespole ds. Rozwoju Województwa Śląskiego
mogę bardziej efektywnie wzmacniać nasz region.

niej w przebieg linii dużej prędkości przez
nasz teren.
To bardzo duży program, dający ogromne
możliwości, wręcz szansę skoku cywilizacyjnego. Z drugiej strony wiąże się z wieloma obawami przed uciążliwościami dla mieszkańców,
przez których teren szlak będzie przebiegał.
Podobne obawy były też przy budowie autostrady A1, a teraz nikt już nie zaprzecza, jak
bardzo jest potrzebna i wykorzystywana. Jastrzębie też nie może pozostać bez połączenia
kolejowego, ale tu głównym problemem są
tereny górnicze. W swoich działaniach staram
się, żeby uciążliwości inwestycyjne były jak
najmniejsze dla mieszkańców, ale też aby
w moim okręgu powstał przystanek tej kolei,
gdyż to wielka szansa i możliwości dla naszego
regionu.

Moje duże zainteresowanie wzbudził program Czyste Powietrze, co chyba jest zrozumiale, ponieważ niektóre miasta naszego regionu należą do najbardziej zanieczyszczonych. W ramach tego programu są znaczne
środki do pozyskania dla chcących przejść na
bardziej ekologiczny sposób życia, a więc na
wymianę pieców, dachów, docieplenia i tym
podobne. Takich spraw związanych ze środowiskiem było bardzo wiele. Jednym z przykładów składanych przeze mnie oświadczeń senatorskich może być chociażby poważny problem pszczół w Polsce, które masowo giną
w skutek niewłaściwego opryskiwania terenów rolniczych. Jak ważna jest rola pszczół dla
roślin, wszyscy dobrze wiedzą.

Wspomniała pani o pracy biura podczas pandemii
Tak, to był bardzo trudny okres. Zwłaszcza na
początku. Pierwszy duży problem, z którym
przyszło się zmierzyć to ruch transgraniczny
osób i firm pracujących w Czechach. Z powodu
obciążeń i ograniczeń sanitarnych praktycznie
z dnia na dzień stracili możliwość dojazdu do
pracy. Mocno wtedy angażowaliśmy się, żeby
te możliwości przywrócić, a przynajmniej ułatwić. W największym nasileniu pandemii musieliśmy się zmierzyć z trudnościami w pracy
służby zdrowia, po prostu zaczęło brakować
pracowników. Wtedy pojawił się pomysł, żeby
do pomocy zaangażować ratowników górniczych. Dzięki współpracy jednostek służby
zdrowia i zrozumieniu spółek górniczych akcja
zakończyła się sukcesem, a pomoc ratowników górniczych okazała się wręcz nieoceniona. Także wspólna akcja krwiodawstwa i pozyskania osocza od ozdrowieńców uratowała
niejedno życie.

W pierwszym roku parlamentarnej działalności udało nam się powołać Senacki Zespół
Strażaków, w którym dbamy o sprawy bezpieczeństwa pożarowego kraju, potrzeby funkcjonariuszy Państwowych Straży Pożarnych
i członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Stąd też wiele mojej uwagi poświęcam również pracy nad Ustawą o Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Na początku swojej kadencji zapewniała pani, że nadal będzie pracować z pełnym zaangażowaniem na rzecz własnego regionu.
I tak się dzieje. Uważam, że parlamentarzysta
powinien nie tylko zajmować się sprawami
centralnymi, legislacyjnymi, ale nie zapominać, że trzeba się angażować ponad podziałami i poglądami w sprawy swojego regionu,
jego mieszkańców i pomagać, jak tylko można.
Nie zapominam, skąd jestem i że to mieszkańcy tego regionu mi zaufali. Nadal nie ma dla
mnie spraw nieważnych i moje biuro pozostaje
dla wszystkich otwarte. Pracowało też nawet
podczas największego nasilenia pandemii,
chociaż wtedy w sposób zrozumiały zdalnie.
Niemniej do wszystkich spraw, które zgłaszano podchodziliśmy z nie mniejszą uwagą i zaangażowaniem.
Jakimi głównie sprawami pani się zajmowała?
Głównym obszarem mojego działania pozo-

stawał wspomniany już program Czyste Powietrze. Jak ważne to dla naszego regionu, wystarczyło posłuchać codziennych raportów
o zanieczyszczeniach. To palący problem i jak
najszybciej powinien zostać poprawiony.
Odbyłam wiele rozmów z samorządowcami
i omawialiśmy sposoby poprawienia tej trudnej tutaj sytuacji. Bardzo pomocne tu jest zakładanie w terenie autoryzowanych punktów
Czyste Powietrze, które mogą pomóc mieszkańcom w pozyskiwaniu dofinansowania na
działania proekologiczne.
Inne ważne zadania to zaangażowanie się
w dalszą budowę drogi Racibórz – Pszczyna,
która utknęła z powodu trudności terenowych. Jak ważna to droga dla naszego regionu,
nie trzeba tu przekonywać. Na bieżąco również zajmowaliśmy się i nadal zajmujemy się
sprawami zwykłych ludzi, którzy często wyczerpali już inne możliwości i przychodzili do
nas po pomoc czy radę. Takich spraw jest mnóstwo. Przykładem może być ogromny problem
mieszkańców gminy Mszana ubiegających się
o odszkodowania za uszkodzenia ich domów
przez szkody górnicze po zlikwidowanej kopalni Jastrzębie. To był naprawdę duży problem i ludzie ci wyczerpali już inne możliwości.
Szczęśliwie udało się go rozwiązać. Duże znaczenie ma dla mnie również pomoc seniorom.
Taka pomoc jest możliwa i przynosi dobre
efekty. Przykładem mogą być seniorzy z Rydułtów, którzy bardzo dobrze potrafili wykorzystać przyznane im środki.
Współpracuje pani też dość aktywnie z samorządowcami.

Tak, oczywiście. To przecież oni są rzeczywistymi gospodarzami na tym terenie. Tu też
trudnych spraw jest sporo. Przykładem może
być problem przejęcia dróg przez gminę Gorzyce, należących do PKP. Nie będąc ich właścicielem gmina nie mogła ich remontować,
odśnieżać ani nawet wywozić śmieci. Podobnie problem obszarów zalewowych i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, tak obecnie
istotnych przy szybko następujących zmianach pogodowych. Przykładem jest sołectwo
Olza, gdzie zabiegamy o remont lub wymianę
zabytkowych już wrót przeciwpowodziowych.
Staram się być często w terenie, na miejscu
rozpatrywać problemy i jak tylko się da aktywnie reagować. Samorządowcy bardzo często
odwiedzają moje biuro, wskazując na różne
problemy, które staram się im pomóc rozwiązać.
Również przy pozyskiwaniu środków rządowych?
Tak, to bardzo ważne. Wiele inicjatyw zależy
od przyznania środków centralnych. Samorządowcy często prezentują mi różne pomysły,
które staram się wspierać. Wiem przecież, że
służą one mieszkańcom. Wystarczy spojrzeć
na liczby, by przekonać się, jak duże środki
udało się do tej pory pozyskać dla naszego
okręgu, co mnie bardzo cieszy. Teraz angażujemy się mocno w propagowanie rządowego
programu Polski Ład, dzięki któremu możliwe
będzie pozyskanie ogromnego wsparcia
finansowego.
Angażowała się pani również w projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, a dokład-

Sukcesem zakończyły się również moje starania w pozyskaniu aparatury do szybkich testów covidowych dla szpitala, sfinansowanej
przez JSW. To również wydatnie przyczyniło
się do walki z pandemią na tym obszarze. Takich działań było wiele i trudno tu wymienić
wszystkie. W początkowym okresie pandemii
wiele uwagi poświęcałam licznym prośbom
mieszkańców związanym z pracą lokalnego
Sanepidu. Kierowałam pisma do ministerstw
i innych instytucji nadzorczych, jak również interweniowałam u wojewódzkiego inspektora
sanitarnego w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości załogi, niezbędnej do wykonywania zadań przez PSSE w Wodzisławiu.
A jakie plany na drugą część kadencji?
Pracy mi na pewno nie zabraknie. Zarówno
w Senacie, gdzie stoimy przed dużymi wyzwaniami, jak i tutaj w naszym okręgu. A jestem tu
jedynym senatorem. Coraz więcej osób zwraca się o pomoc, jestem też w bieżącym kontakcie ze wszystkimi samorządami naszego
regionu. Dla nas nie ma i nie będzie nieważnych spraw.
JN
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Nowa szczepionka dla jastrzębian
„Jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson to drugi, obok Pfizera, preparat dostępny
w jastrzębskich punktach szczepień” – poinformował magistrat.
Szczepionka przeciw COVID-19, wyprodukowana przez firmę Johnson&Johnson, jest
już dostępna w punkcie szczepień w Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej. Jest to jedyna dostępna szczepionka, w przypadku której nie
jest konieczne podawanie drugiej dawki preparatu.
Oprócz tego, w obu punktach szczepień – na
Dworcu Autobusowym i w Hali Widow.-Sport.
– wykonywane są szczepienia Pfizerem.

A co z parkingami w Zdroju?

Rozpoczęła się przebudowa pokopalnianej
Łaźni Moszczenica, miejsca, gdzie powstaje
Instytut Dziedzictwa i Dialogu. W poniedziałek, 5 lipca, na tle szczególnej scenografii odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydent Anny Hetman. W spotkaniu wzięli
udział także Jarosław Piechaczek, zastępca
naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji i Izabela Grela, naczelnik
Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy
Zagranicznej.
Jak podkreślali zgodnie przedstawiciele
magistratu, obiekt Łaźni Moszczenica przejdzie prawdziwą metamorfozę, zaś sam Instytut Dziedzictwa i Dialogu powstanie w imponującym, bo 12-miesięcznym cyklu.
„To symbol przemiany Jastrzębia-Zdroju”
-przekonywała prezydent Anna Hetman, dodając jednocześnie, że miasto buduje drugi,
oprócz górnictwa, filar gospodarki, związany
z turystką i spędzaniem wolnego czasu.
Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica będzie zajmować się szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Ukazana
zostanie cała historia Jastrzębia-Zdroju, począwszy od powstania miasta, na walce o wolność w latach 80-tych ubiegłego stulecia kończąc. Z kolei Galeria Historii Miasta będzie
miała pieczę nad „uzdrowiskową schedą” Jastrzębia-Zdroju – w budynku dawnego Sanatorium Spółki Brackiej.

Aktualnie trwa wyburzanie „nowej” Łaźni,
która powstała jeszcze w latach 80-tych.
W ten sposób budowlańcy chcą dotrzeć do
miejsca, gdzie zostaną zlokalizowane przyszłe ekspozycje. Do 2022 roku zostanie „odzyskanych” 4 tysiące metrów kwadratowych
powierzchni, a więc 40 procent całego potencjału wystawienniczego (choć pierwsza wystawa pojawi się już wcześniej).
Zadanie jest realizowane w ramach większego projektu transgranicznego. Co ciekawe,
już wkrótce między Polską a naszymi czeskimi sąsiadami zacznie kursować specjalny
„edubus”, nadając przedsięwzięciu rozmach
i międzynarodowy charakter. Miasto pozyskało prawie 2 miliony euro dofinansowania
na budowę Instytutu Dziedzictwa i Dialogu.
Całość przebudowy opiewa na kwotę niemal
13 milionów złotych.
Włodarze miasta nie ukrywają, że placówka
stawia sobie także ambitny cel budowania
tożsamości mieszkańców i marki miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponadto urzędnicy liczą, że
rozwój turystki w mieście będzie urodzajną
glebą dla powstawiania małych i średnich
przedsiębiorstw.
Prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman
zauważyła w czasie wczorajszego spotkania,
że to historyczna chwila dla miasta. Oby jej
słowa szybko znalazły umocowanie w rzeczywistości!

"Kocham Jastrzębie-Zdrój"

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Napis jest jednym z wielu realizowanych zadań, mających na celu budowanie tożsamości
mieszkańców. Powstał w centrum miasta, na
two-rzonym Szlaku Wolności.
„Kocham Jastrzębie-Zdrój i wiem, że wielu jastrzębian podziela moje przywiązanie do naszego miasta. Dzięki napisowi mamy możliwość pokazać swoją więź z Jastrzębiem. Nie
mam wątpliwości, że będzie atrakcją nie tylko
dla jastrzębian, ale także dla turystów” – mówi prezydent Anna Hetman.
Napis ma długość 7 metrów i jest wysoki na
2 metry. Postawiono go na betonowym fundamencie. Natomiast sama konstrukcja wykonana jest z aluminium. Wokół niego poprowadzono chodnik, by był w pełni dostępny dla

każdego. W pobliżu posadzone zostaną jeszcze graby szpalerowe.
Napis jest pokłosiem konkursu „TERAZ JAstrzębie DECYDUJE”. Wówczas mieszkańcy
w konkursie na ogólnomiejską inwestycję
wybrali koncepcję instalacji nowoczesnego
oświetlenia od al. Piłsudskiego aż do al. Jana
Pawła II. Instalacja jest już zaprojektowana.
„W ramach tego zadania zaplanowaliśmy
iluminacje świetlne wzdłuż alei Piłsudskiego
i właśnie powstały podświetlony napis przy
Rondzie Centralnym. Pozostałe iluminacje
świetlne będą realizowane kompleksowo
podczas modernizacji instalacji elektrycznej
wzdłuż alei Piłsudskiego” – wyjaśnia prezydent Anna Hetman.

Rozpoczęła się budowa placu reprezentacyjnego w Zdroju. Wykonawca wszedł już na
teren budowy i ogrodził go. Budowa placu
reprezentacyjnego nie sprawi jednak, że
w Zdroju zabraknie miejsc parkingowych.
Urzędnicy przypominają, że przy ulicy Witczaka powstały dwa nowe place postojowe.
Obok budynków TBS-u do dyspozycji przyjezdnych znajduje się 50 miejsc postojowych.
Dodatkowo, nieco poniżej placu budowy
powstały miejsca postojowe na dodatkowych
kilkanaście aut.
W związku z tym, że aktualnie w Parku Zdrojowym prowadzone są dwie duże inwestycje
– wspomniany plac reprezentacyjny oraz
przebudowa budynku Łazienki III, wyznaczona jest nowa droga dojazdu do Domu Zdrojowego. Dojechać do niego będzie można starym śladem ulicy Witczaka.
Zgodnie z projektem plac reprezentacyjny
otoczony zostanie wodnymi kaskadami. Park
Zdrojowy będzie dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Całość dopełni nowoczesny system oświetlenia nadający temu
miejscu niezwykły klimat. A pomnik ofiar
Marszu Śmierci zostanie wyremontowany.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do Domu
Zdrojowego, budowę placu wraz z jego odwodnieniem, schodów terenowych, fontann
terenowych na skarpie, przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę
siedzisk, wymianę tablicy upamiętniającej
miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów
KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego oświetlenia placu, a także wykonanie
nasadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich.
Całość będzie kosztowała prawie 5 miliony
478 tysięcy złotych.
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To jeszcze potrwa
Takiego obiektu tutaj jeszcze nie było. I to nie tylko w Jastrzębiu, ale i w szerokim regionie. Podobnych jest tylko kilka w całym kraju. Sala koncertowa
została sﬁnansowana ze środków Ministerstwa Kultury i jest prawdziwym darem dla miasta i tego regionu. Szybko też stanie się jego wizytówką,
podkreślając znaczenie na mapie kultury. „Kiedy sala koncertowa zostanie otwarta, to z pewnością różne formy muzyczne będą w niej prezentowane,
co z pewnością przyciągnie szersze grono zainteresowanych” – przewiduje prezydent Anna Hetman. Pojawiają się już głosy, że otwarcie Sali nastąpi lada
chwila. Czy tak jest w rzeczywistości? Mówi o tym dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju, do której należy sala, Gabriela Jaworska.

mam formalnie głos decydujący. Staram się
więc zrozumieć wiele tematów, by móc świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje.
A spektrum spraw jest bardzo szerokie, od
akceptacji wykonania robót po wybór niektórych produktów czy materiałów. Bardzo się
cieszę, że na budowie mam, jak wcześniej
powiedziałam, samych dobrych doradców.
Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych
zadań, z jakimi się zmagam, to pozyskiwanie
środków finansowych, a tych potrzeba dość
sporo. Pierwotny projekt, opracowany był
4 lata temu, a od tego czasu ceny się znacząco
zmieniły. Więc zaczęło się kołatanie do drzwi
różnych instytucji. Szczęśliwie, spotykam się
z dość dużym zrozumieniem i mimo iż sprawy
posuwają się stopniowo do przodu, to jednak
dość dużo pracy przed nami.

Coraz głośniej o tym, że sala koncertowa
w Jastrzębiu jest już prawie gotowa.
(westchnięcie) Bardzo byśmy tego chcieli.
Wiemy, że pojawiły się opinie, że wszystko
gotowe i wystarczy pomalować tylko foyer, ale
niestety rzeczywistość jest o wiele trudniejsza. Jest jeszcze sporo prac do wykonania i coraz to pojawiają się nowe trudności. Więc, niestety, budowa jeszcze nieco potrwa.
Jakie trudności?
Przede wszystkim z różnymi dostawami. Im
bliżej końca, tym więcej szczegółów do załatwienia. Pewien posmak trudności ma ten, kto
kiedyś wykończał dom lub wyposażał mieszkanie. Często przy kończeniu inwestycji jest
o wiele więcej problemów, niż przy samej budowie, a tu oczywiście ta skala problemów jest
o wiele większa. Niestety, pandemia daje mocno znać o sobie. Prawie wszyscy mają problemy i opóźnienia. I to jest rzeczywiście długi
łańcuch różnych zależności. Ciągle słyszymy,
że czegoś nie ma lub, że będziemy musieli poczekać dodatkowych kilka tygodni. W tym
miejscu trzeba zaznaczyć, że wiele elementów
sprowadzamy z zagranicy, a wszystkie produkty muszą być zgodne z obowiązującymi
normami i przede wszystkim wszystko musi
być zgodne z projektem. Przez co wybór dostawców jest dość mocno zawężony i ograniczony.
Nie możecie dowolnie wybierać dostawców?
To nie jest zwykła budowa i nie jest takie
proste. To jest sala koncertowa o szczególnych
wymaganiach akustycznych. Żeby sprostać
założonym parametrom, musi być spełnionych szereg warunków. Długo tu wszystkie
wymieniać, ale na przykład zastosowanie ściany falistej ma wpływ nie tylko na estetykę
obiektu, ale przede wszystkim na jego akusty-
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kę. Wszystkie elementy zastosowane w sali
koncertowej, od najdrobniejszych, praktycznie niewidocznych elementów, po te widoczne, muszą mieć odpowiednie parametry akustyczne. Odpowiedni rodzaj drewna zastosowany na scenie i ścianach wokół sceny, kotary,
fotele, a nawet drzwi czy nawiewniki powietrza muszą być zbadane pod względem akustycznym. Tu wszystko, nawet najmniejsze
wydawałoby się drobiazgi, mają wpływ na parametry akustyczne. Oczywiście, wszystkiego
pilnuje akustyk. Dostawców, którzy spełniają
takie wymagania nie jest zbyt wielu.
Jak pani obejmowała stanowisko dyrektora

WIELKIE
OTWARCIE
markowego
OUTLETU!
Odzież prosto ze Skandynawii
Odzież i buty Outletowe markowych
ﬁrm w okazyjnych cenach
Zapraszamy serdecznie
pn.-pt:. 9:00-19:00,
sb.: 9:00-19:00

Jastrzębie-Zdr j
ul. Zdrojowa 3

Państwowej Szkoły Muzycznej, do której
należy ta sala, to była ona już w zaawansowanej budowie.
Jak obejmowałam funkcję dyrektora rok temu, to właściwie zbudowane były tylko ściany
zewnętrzne, nie było jeszcze dachu, więc nie
było jeszcze ukończonej bryły budynku. Można powiedzieć, że od razu zostałam wrzucona
w wir i problematykę całej budowy.
Zna się pani na budownictwie?
No, oczywiście! Budownictwo to przecież
główna domena muzykologa i pedagoga
(śmiech). A poważnie, to, niestety, kiedy obejmowałam stanowisko dyrektora nie wiedziałam dokładnie, ani na jakim etapie jest budowa, ani jak to wszystko wygląda w praktyce.
Nie znałam terminów budowlanych, nie znałam nazw produktów i z przerażeniem patrzyłam na stosy dokumentów, które powstały od początku budowy. Na cotygodniowych
naradach budowlanych robiłam i ciągle robię
notatki, dzięki którym jestem w stanie sprawdzić pewne rzeczy, a jeśli jest taka potrzeba
i czegoś nie wiem, to proszę o wyjaśnienie
właściwe osoby. Na szczęście praktycznie
wszyscy, którzy związani są w jakiś sposób
z budową, a w szczególności projektanci sali,
jak i główny wykonawca, potrafią fachowo
i dokładnie wyjaśnić wszystkie moje wątpliwości. Przy ich pomocy stopniowo i coraz bardziej wchodziłam w tematy budowy. Mój
„chrzest inwestorski” związany był z załatwieniem przyłącza energetycznego dla sali
koncertowej. Na szczęście dzięki życzliwym
pracownikom Taurona udało się.
To na czym polega pani rola na budowie?
Szkoła jest inwestorem, a ja jako dyrektor

Czy pandemia oprócz opóźnień spowodowała również jakieś zmiany zamierzeń?
Niektórych, tak. Przed pandemią założenia
były takie, że sala miała służyć do realizowania
koncertów typowo akustycznych, to znaczy
do koncertów bez używania nagłośnienia.
Aktualnie trzeba było zweryfikować to założenie i uwzględnić również obecne potrzeby.
Paradoksalnie pandemia wymusiła nowe możliwości, chociażby rejestrację lub przesyłanie
dźwięku. W związku z tym zostały zastosowane bardziej nowoczesne rozwiązania oraz
sprzęt.
No to kluczowe pytanie – kiedy to wszystko
ruszy?
To nie jest łatwe pytanie. Chcielibyśmy, żeby
już. Jednak, z uzasadnionych powodów, termin zakończenia był już kilka razy przekładany. Obecny termin przekazania to koniec
września. Mam nadzieję, że tym razem będzie
dotrzymany. Bardzo chcielibyśmy połączyć
główne obchody jubileuszu 30-lecia Szkoły
z otwarciem sali. Czy się uda? Zobaczymy.
Macie już pierwsze plany wykorzystania sali?
O tak, już je precyzujemy. Myślę, że będzie
w pełni wykorzystana. Takiej sali nie ma w tym
regionie i myślę, że takich jest stosunkowo
niewiele w całym kraju. Jestem przekonana, że
wydarzenia, które będą się w niej odbywały,
wzbudzą szerokie zainteresowanie, zarówno
wykonawców, jak i miłośników muzyki. Główne ukierunkowanie sali to muzyka klasyczna,
ale bierzemy też pod uwagę i inne możliwości.
Sala potrafi pomieścić nawet dużą orkiestrę
symfoniczną. Spektrum wydarzeń muzycznych jest naprawdę duże. Od występów uczniów i pedagogów Szkoły, przez koncerty kameralne, do dużych koncertów symfonicznych. Ze względu na jej parametry będą chcieli
w niej występować dobrzy i uznani wykonawcy. Jestem przekonana, że sala koncertowa
w Jastrzębiu szybko stanie się znana, nie tylko
w tym mieście, ale i w szerokim regionie, a nawet w całym kraju.
JN
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Piwo marką Jastrzębia
280 zł – tyle trzeba mieć, aby zostać właścicielem browaru oraz członkiem wyjątkowej
społeczności, która kilka lat temu powstała
wokół Browaru Jastrzębie. Inwestując te niewielkie pieniądze zostajesz akcjonariuszem
Browaru Jastrzębie i współtworzysz przedsięwzięcie, którego w Jastrzębiu-Zdroju nigdy
wcześniej nie było. Jak tego dokonać? Wystarczy wejść na stronę zainwestuj.bjsa.pl lub
przyjść do siedziby browaru i zrobić to na miejscu. Otrzymujesz akcje realnego browaru,
który warzy wyjątkowe piwa o wyjątkowych
smakach.

z innymi prowadzi zaawansowane rozmowy.
W wielu sklepach jastrzębskie piwo na stałe
zagościło na półkach. Wszystko na to wskazuje, że ci, którzy postanowili zaangażować
swoje finanse w Browar Jastrzębie, wyjdą na
swoje. Ważna jest także promocja marki
jastrzębskiego piwa. Jastrzębscy piwowarzy
chcą, żeby stało się ono marką promującą szeroko samo miasto Jastrzębie i są przekonani,
że są w stanie dołączyć do poziomu takich
marek jak JSW czy jastrzębski sport. Więcej!
– uważają, że ich piwo przyciągnie bardziej
uwagę zwykłych konsumentów, zwłaszcza
tych spragnionych, a zaspokajając pragnienie
nie umknie ich uwadze logo Browar Jastrzębie.

Piwo marką Jastrzębia? Tak rozpoznawalną
jak JSW czy jastrzębski sport? Dlaczego nie?
Armatnim wystrzałem, kilka dni temu oficjalnie otwarto Browar Jastrzębie. No i co z tego?
– można zapytać. Czy to pierwszy browar, który otwarto? Ale to browar szczególny. I jest kilka powodów, że taki jest.
Przede wszystkim utworzyła go grupa zapaleńców, miłośników piwa, których jedynym
celem nie jest tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Są amatorami dobrego piwa i posiadają
głęboka wiedzę na jego temat (sprawdzoną
praktycznie na sobie!). Chcą produkować dobre piwo kraftowe, o różnych smakach. Co to
jest piwo kraftowe? Z angielskiego jest to piwo
rzemieślnicze, wytwarzane dla szczególnych,
autorskich smaków, a nie koncernowe, produkowane masowo, z nastawieniem na ilość
i zysk, często kosztem smaku i jakości. Różnicę
można tu porównać do różnicy między odzieżą
szytą masowo a tą szytą przez dobrych krawców na miarę. Co kto woli? To już zależy od jego
gustu i wymagań.
Jastrzębski browar to przedsięwzięcie w zamyśle społeczne. Powstał i będzie rozwijał się
na bazie akcji, sfinansowany z wkładów wielu
akcjonariuszy, którzy zainteresowali się tym
przedsięwzięciem. Jego założyciele też bardziej widzą go nie jak swoją własność, a jak
wspólne przedsięwzięcie skupionej wokół niego społeczności. Chcą, żeby ta społeczność
była jak największa i razem z nią podejmować
różne działania, których głównym motywem
będzie piwo.

Dla nich piwo nie jest tylko sposobem na zaspokojenie pragnienia, bo po prostu smakuje.
Dla nich to swoista celebracja ukształtowana
przez wieki, a nawet tysiąclecia jego istnienia i
rozwoju. To miliony ludzi na całym świecie, dla
których wiąże się to nie tylko ze szczególną
okazją, ale wręcz z codziennością. Wielu z nich
nie wyobraża sobie żadnego dnia bez łyku
piwa. To wreszcie szeroko znane spotkania
i festiwale, przyciągające licznych uczestników, począwszy od tradycyjnych u nas karczm
piwnych, idąc do sławnego na cały świat
Oktober Fest w Monachium, w którym biorą
udział miliony amatorów piwa i dobrej zabawy.
Polska należy już do czołowych producentów
piwa na świecie. Pod kątem jego spożycia
wyszliśmy na 4. miejsce, ze średnio prawie
100-litrami na osobę rocznie. To wyraźnie
wskazuje, jaką rolę piwo odgrywa w naszym
kraju i rola ta ma tendencję wyraźnie wzrastającą.
Początek jastrzębskiego piwowarstwa określa się na rok 2013, kiedy to domowi piwowarzy z Jastrzębia-Zdroju otrzymali złoty medal podczas konkursu piw domowych. Oczywiście, sama produkcja w warunkach domo-

wych zaczęła się tu znacznie wcześniej. Teraz
przyszedł czas na produkcję przemysłową
w nowoczesnej linii technologicznej. Produkują piwa w różnych stylach, eksperymentując
z różnymi surowcami, tak żeby wydobyć jak
najlepszy jego smak. Warzą je jedynie z surowców najwyższej jakości. Produktem jest
piwo wytwarzane przy użyciu tradycyjnego
procesu warzenia, bez udziału dodatków,
które miałyby obniżać koszt. Tworzą takie
piwo, jakie sami chcieliby smakować.
Jastrzębscy piwowarzy chcą nie tylko warzyć
znakomite piwo, chcą również, żeby było to
przedsięwzięcie społeczne, żeby było to dzieło wspólne. Chcą żeby wokół tego zamysłu
powstała społeczność piwna, która będzie go
wspierać i rozwijać. Oczywiście, będzie z jego
produktów korzystać, a nawet na nich zarabiać. Piwa kraftowe to prawdziwy rarytas dla
smakoszy. Charakteryzują się głębią, różnorodnością i wielością smaków. Obecnie Browar Jastrzębie proponuje 15 smaków i to na
pewno jeszcze nie koniec.
Już teraz jastrzębskie piwo wzbudza bardzo
duże zainteresowanie. Spółka podpisała umowę z kilkoma dużymi sieciami handlowymi,

Ale nie tylko znakomite piwo, dobra marka
i widok na zyski oferuje Spółka zainteresowanym. Najważniejsze dla niej jest utworzenie
i szeroki rozwój społeczności piwnej. Jej
członkowie nie tylko będą mieli pierwszeństwo w degustacji jastrzębskiego piwa po
atrakcyjnych cenach, ale też dostęp do najnowszych smaków i możliwość ich pierwszej
oceny. Będą mogli degustować go prosto
z tanka, a więc ze zbiornika zaraz po uwarzeniu, co jest rzadkością. Bez zmniejszenia
jego wartości przez transport i przechowywanie. Poczucie przynależności do tak interesującej społeczności amatorów piwa będzie
rozwijane przez wspólne spotkania, imprezy
piwne i festiwale. Nie tylko degustacja więc,
ale przy tym ciekawe spotkania i dobra zabawa. Dla tych, którzy chcieliby się bardziej wgłębić w temat, przewidziane są ciekawe wykłady i szkolenia. Na jesień planowane jest utworzenie Klubu Piwosza.
Jak można stać się członkiem takiej społeczności? Bardzo prosto! Wystarczy stać się
akcjonariuszem Browaru Jastrzębie i szerokie
piwne możliwości staną otworem. Koszt jednego udziału to zaledwie 28 groszy! Ciekawe?
No to więcej można się dowiedzieć wchodząc
na stronę Browaru, przeanalizować naprawdę
ciekawe propozycję i podjąć tą słuszną decyzję. Naprawdę warto zajrzeć na:
browarjastrzebie.pl
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Trawa przyczyną wypadków?
Dwugłos w sprawie koszenia traw w Jastrzębiu-Zdroju.
„Po raz pierwszy w tym roku została przyjęta
praktyka ograniczenia koszenia trawników.
Efekt zaniechań jest minimalny. Moim zdaniem pierwsze koszenie powinno odbyć się
do polowy, najpóźniej do końca maja, gdyż w
tym okresie trawy mocno rosną. Z drugiej
strony, zasadzono nowe kwiaty, na przykład
róże, a obok rosną ogromne trawy. Uważam,
że tak być nie powinno” – ocenia radny Ta-

deusz Sławik w swojej interpelacji.
„W związku z dochodzącymi do mnie informacjami o nieskoszonych tak zwanych łąkach
kwietnych, które są przyczyną stłuczek i wypadków (m.in. przykład z ul. Pszczyńskiej),
proszę o informację, kiedy zapewni Pani bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym
w naszym mieście? Czy dopiero, gdy dojdzie
do tragedii, to odpowiednie służby je skoszą?”
– zwraca się do prezydent Anny Hetman radny Mirosław Kolb.

W wakacje zamknięte boiska?
Poczuć się jak przedwojenny kuracjusz, który
przybył do uzdrowiska w poszukiwaniu odpoczynku i dobrej zabawy? Dlaczego nie?
Wprawdzie jastrzębski kurort pokrył już kurz
historii, ale zawsze znajdą się sposoby, aby
przywołać czasy jego dawnej świetności.
V Piknik w Kurorcie – Śląska Perła Niepodleglej Polski – jest właśnie taką idealną okazją.
Okazją, żeby przenieść się w czasie i przypomnieć sobie złote lata uzdrowiska. Już teraz
zapraszamy Was, drodzy Czytelnicy, na wyjątkową imprezę. Czas? 22 sierpnia. Miejsce?
Park Zdrojowy. Początek – godzina 15.30.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że organizatorzy stanęli na przysłowiowej wysokości zadania. Na dobry początek, widowisko muzyczno-teatralne „Powróćmy jak za dawnych
lat, czyli polskie piosenki międzywojenne”,
nieco później – koncert zespołu „Five o'clock
Orchestra” i Agaty Moroń.
W trakcie trwania imprezy przewidziano
liczne atrakacje dla uczestników. Lista jest na-

prawdę imponująca: przejażdżki automobilami, aktorzy w strojach z epoki, bicykliści,
konkursy z nagrodami, uzdrowiskowe makiety fotograficzne, wystawa plenerowa „Jastrzębie-Zdrój – Śląska Perła Niepodległej”,
gazeciarz z „Kurierem Zdrojowym”, wreszcie
– fryzjer-golibroda.
W latach przedwojennych do Jastrzębia
przybywali ludzie chcący podratować zdrowie, ale też rzucić się w wir szalonej zabawy, wziąć udział w zawodach pływackich
czy konnych albo... zagrać w ruletkę. Na
tych ostatnich w Domu Zdrojowym będzie
czekać „Kasyno Zdrojowe”, a w nim ruletka
amerykańska, Black Jack i poker (tutaj mile
widziane przebrania w stylu lat dwudziestych
i trzydziestych XX w.).
I jeszcze na koniec, Galeria Historii Miasta
przygotowała wystawę czasową „Czar dawnego kurortu – w 160. rocznicę powstania jastrzębskiego uzdrowiska”. Serdecznie zapraszamy!

„Dlaczego boiska szkolne i place zabaw przy
szkołach są zamknięte, przecież budowane
były ze środków społecznych i miały być
ogólnodostępne?” - pyta jeden z Czytelników.
„Boiska szkolne i place zabaw na terenie szkół
zarządzane są przez dyrektorów każdej z jednostek. Od indywidualnej decyzji dyrektora
zależy, czy są one otwarte w czasie wakacji.
Dyrektorzy często sygnalizują, że na terenie

boisk i placów zabaw dochodzi do dewastacji
urządzeń. Wobec powyższego dyrektorzy
odpowiadający za majątek szkoły decydują
się na ograniczenia dostępności wspomnianych obiektów. Jednak podkreślam jeszcze
raz, odgórnie żadnych takich wytycznych
miasto nie nałożyło na dyrekcje szkół” - wyjaśnia Izabela Grela, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.

Grodzka nie zna litości
RSD to pojazd, z którego można w terenie dowodzić policyjnymi siłami. Samochód wyposażony jest w kamery i sprzęt rejestrujący
o wysokiej rozdzielczości, który umożliwia
utrwalenie nawet najmniejszych detali. Załoga, pozostając w środku pojazdu, może dyskretnie przyglądać się poczynaniom osób
znajdujących się nawet kilkaset metrów dalej. Samochód ten jest również bardzo skutecznym narzędziem w walce z osobami łamiącymi przepisy drogowe.

Podczas kilkugodzinnych działań, w których
jastrzębskich stróżów prawa wspierał policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, odnotowano łącznie 25 wykroczeń. Mundurowi ukarali kierujących, którzy
na skrzyżowaniu ulicy Grodzkiej z ulicą
Pszczyńską i Stodoły nie zastosowali się do
znaku pionowego C-8 „nakaz jazdy w prawo
lub w lewo”. Zmiana organizacji ruchu na tym
skrzy-żowaniu obowiązuje już od dłuższego
czasu. Niestety, póki co, bez efektów...

Zmiany "w śmieciach"
„Zapoznaj się ze zmianami w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Jastrzębie-Zdrój, które wchodzą w życie 1 lipca” – zachęcają magistraccy urzędnicy.
Zmiany dotyczą nieruchomości zamieszkałych. Najważniejsze z nich to:
ź Zmniejsza się częstotliwość odbioru bioodpadów w okresie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca);
ź Zmniejsza się częstotliwość mycia pojemników dostarczanych w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
ź Zmieniają się harmonogramy na 2021 r.

ź

ź

w związku ze zmianą częstotliwości odbioru bioodpadów i mycia pojemników;
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz zużyte opony nie będą odbierane
bezpośrednio z nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą dostarczać tego typu odpady samodzielnie do punktu GPZON lub pozostawiać
w sklepie przy zakupie nowego sprzętu
tego samego rodzaju lub w punkcie serwisowym, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub nieopłacalna;
Wprowadza się limit na zużyte opony
o szerokości w przekroju poprzecznym
równej lub większej niż 120 mm, przyjmowane w punkcie GPZON.

Wznawiamy zabiegi!
§
§
§
§
§
§
22 lipca
2 sierpnia
3 sierpnia
4 sierpnia
5 sierpnia

- Cieszyn i Bielsko-Biała
- Jastrzębie-Zdrój
- Racibórz i Rybnik
- Ruda Śląska i Katowice
- Lubliniec i Opole

Zapisy i informacje:

tel. 693 788 813
784 608 847

Jedna z najlepszych klinik w Europie
Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny
Korekcja wzroku gratis
Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu
Pakiet gratis o wartości ponad 100 zł:
okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny
Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ
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Dla kogo wyższe pensje?
Weszła w życie nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca
żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć
ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie
niższym niż wynikający z ustawy.
„Ta ustawa pokazuje, że wreszcie ktoś dostrzegł pracowników najniżej uposażonych, na przykład fizjoterapeutów czy salowe. To jest bardzo dobry kierunek.
Wreszcie mogą zarabiać więcej. ‘Solidarność’ od dawna
wskazywała, że płace części grup zawodowych w ochronie zdrowia są zaniżone w porównaniu do innymi
grup, że te rażące dysproporcje płacowe trzeba zniwelować” - mówi Halina Cierpiał, przew. Regionalnego
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
Jak podało Ministerstwo Zdrowia, wejście w życie
nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
w ochronie zdrowia będzie w niektórych grupach zawodowych oznaczać wzrost najniższych płac nawet
o 26 procent. W przypadku salowych ma to być wzrost
średnio o około 700 zł, a w przypadku fizjoterapeutów
o 1000 zł.
„Te sumy bardzo wyraźnie pokazują, jak w praktyce
funkcjonowała poprzednia ustawa o minimalnym wynagrodzeniu i regulaminy wynagrodzeń w poszczególnych podmiotach ochrony zdrowia. Nowelizacja
otworzyła możliwość likwidacji tych nieprawidłowości” – dodaje Halina Cierpiał.
Kończyce Małe

Zabrał linkę i poszedł do lasu
Do tego zdarzenia doszło w czwartek, 8 lipca, około.
godziny 16.20 w pobliskich Kończycach Małych.
„Mężczyzna z myślami samobójczymi zagroził, że się
zabije, zabrał ze sobą linkę i poszedł w kierunku lasu”
- informuje KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Jaki był finał
poszukiwań? „Zaginiony mężczyzna został odnaleziony. Negował myśli samobójcze. W związku z stanem
nietrzeźwości noc spędził w izbie wytrzeźwień” – odpowiada asp. Krzysztof Pawlik, oficer prasowy KPP
w Cieszynie.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

24 lipca - 6 sierpnia,
28 sierpnia-10 września
Jarosławiec z 30 zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
Okazja! Ceny zeszłoroczne!!!
23-25 września
Częstochowa, Licheń, Kalisz
i inne sanktuaria
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem
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Wodzisław śląski

Jastrzębianin oszukał
znajomego na...

Rozkład jazdy. “Zmiany
będą poważne…”

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą mikołowskiej komendy zakończyli trwające ponad rok czynności w prokuratorskim śledztwie,
dzięki którym przerwali proceder potężnego oszustwa. Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju wraz ze swoją
partnerką doprowadził między innymi swojego znajomego do utraty gotówki w wysokości ponad 800 tysięcy złotych. Decyzją sądu podejrzany 50-latek trafił
do tymczasowego aresztu.
W zamian za udziały w spółce, należącej początkowo
do 50-letniego jastrzębianina, pokrzywdzony przelał
na konto bankowe firmy setki tysięcy złotych. To właśnie za te pieniądze miała zostać kupiona intratna nieruchomość na terenie Zabrza. Sporą rolę w procederze odegrała także partnerka 50-latka. Kobieta jako
prezes spółki miała upoważnienia do dokonywania
wszelkich transakcji finansowych, które wykonywała
w porozumieniu ze swoim konkubentem.
Wcześniej 50-latek założył spółkę o wręcz identycznej nazwie co firma, której formalnym właścicielem
był pokrzywdzony mieszkaniec powiatu mikołowskiego. W efekcie jastrzębianin stał się właścicielem
nieruchomości w Zabrzu. A to wszystko za pieniądze
pokrzywdzonego.
Szeroko zakrojona praca operacyjna mikołowskich
śledczych spowodowała, że 50-letni oszust został namierzony na terenie powiatu gryfickiego, gdzie wówczas przebywał.
Usłyszał już prokuratorskie zarzuty – oszustwa znacznej wartości na szkodę mieszkańca Ornontowic, a także licznych oszustw na szkodę instytucji finansowych
poprzez zawieranie umów pożyczek gotówkowych na
łączną kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Jego bogata
kartoteka karna przyczyniła się do tego, że zarzucane
przestępstwa prokurator zakwalifikował jako popełnione w ramach recydywy, za co grozi mu większa kara.
Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 500 tysięcy złotych, w tym między innymi położoną na terenie Zabrza
nieruchomość. 50-latkowi grozi do 8 lat więzienia.
Zarzuty pomocnictwa w oszustwie usłyszała także
33-letnia konkubina mężczyzny. Kobieta została objęta policyjnym dozorem.

„Po rewolucji w rozkładzie jazdy przeprowadzonej
w Jastrzębiu-Zdroju w 2019 roku i pozytywnych efektach tych zmian, przyszedł czas na modyfikację rozkładu jazdy na terenie powiatu wodzisławskiego. Dotyczy ona Marklowic, Mszany, Pszowa, Radlina, Rydułtów. Korekta obejmie tym samym również linie poprowadzone przez Wodzisław Śląski. Gruntownych
zmian usprawniających komunikację nie było na tym
obszarze od 2013 roku. Stąd między innymi wnioski
pasażerów domagających się usprawnień i ostatecznie decyzja Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz samorządów o przeprowadzeniu konkretnych działań” – czytamy na stronie MZK Jastrzębie.
Zmiany będą poważne. Zniknie obecna numeracja linii
(od 218 do 228), a pojawią się autobusy oznaczone numerami od 201 do 208. Na trasie Jastrzębie-MszanaWodzisław pojawi się linia W09. Będzie ona nawiązywać do linii W10 i W11, które obsługują pasażerów
udających się z Jastrzębia-Zdroju do Wodzisławia Śląskiego czy Rybnika.
„Nowy rozkład jazdy był szeroko konsultowany z władzami gmin, których cała operacja dotyczy. Odbyło się
kilka spotkań, podczas których omawiano planowane
rozwiązania. Na uwagę zasługuje bardzo duża otwartość samorządów i ich zaangażowanie” – mówi Rafał
Jabłoński, rzecznik prasowy MZK Jastrzębie – „Wzięto pod uwagę zarówno wcześniejsze wnioski pasażerów, jak i obecne realia, a także wyzwania, przed którymi stoi komunikacja autobusowa. Główny cel to
oczywiście optymalizacja połączeń i ich dostosowanie
do oczekiwań pasażerów”.
Wnioski dotyczące nowych rozwiązań i propozycje
zmian można wysyłać do 31 lipca na adres: mzk.pok@
mzkjastrzebie.com, a także pocztą tradycyjną (ulica
Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój).
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Najładniejszy ogr dek
przydomowy w GSM
Jak co roku Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje
konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy. Ubiegły rok był
wyjątkowy, pandemia i szok nią wywołany zdecydowały o tym,
że konkurs się nie odbył. Jednak w tym roku Zarząd postanowił
zorganizować kolejną edycję tego miłego wydarzenia.
W dniu 11.06.2021 r. miał miejsce finał tegorocznego konkursu, którego celem zawsze
jest zachęcenie mieszkańców JastrzębiaZdroju do dbałości o estetykę najbliższego
otoczenia i miasta.

wydarzenia i prezentujemy wyróżniony
ogródek przydomowy. Z powodu stanu epidemii wyjątkowo odbyło się to w warunkach
plenerowych, ale nie zmienia to wagi i celu
założonego w konkursie.

Komisja powołana przez Zarząd wyłoniła
laureata tegorocznej edycji i została nim Pani
Teresa KAMELA z ulicy Wrocławskiej.

Zwycięzcy gratulujemy i innych zachęcamy
do udziału w następnej edycji konkursu,
a wielu naszych mieszkańców ma się czym
pochwalić. (materiał sponsorowany)

Tradycyjnie wręczono nagrody, a my jak zawsze pokazujemy relację zdjęciową z tego

Dariusz Janicki

www.gazeta.jasnet.pl

Trudne odwiedziny w szpitalu
„Mając na uwadze ciągłe zagrożenie epidemiczne oraz bezpieczeństwo osób hospitalizowanych, nadal nie jest możliwy swobodny,
osobisty kontakt z pacjentami. Jednak rozumiejąc potrzebę kontaktu z bliskimi, dyrekcja
szpitala podjęła decyzję o umożliwieniu odwiedzin, aktualnie tylko w szczególnych przypadkach oraz na oddziałach, na których sytuacja na to pozwala” – poinformował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
„Apelujemy, żeby priorytetem dla odwiedzających było bezpieczeństwo wszystkich pacjentów i w trosce o nich prosimy, aby osoby
wchodzące na oddziały były zdrowe (najlepiej osoby zaszczepione, ozdrowieńcy lub
z ujemnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2)” – czytamy dalej.
W jakich przypadkach
odwiedziny są możliwe?
ź Odwiedziny u chorych mogą odbywać się
wyłącznie za zgodą lekarza zarządzającego oddziałem lub lekarza dyżurnego
uzyskaną telefonicznie.
ź Zgoda na odwiedziny może być wyrażona
jeżeli:
- pacjent jest w ciężkim stanie,
- czas jego pobytu w szpitalu jest dłuższy
niż 5 dni,
- lekarz zarządzający uzna, iż odwiedziny
bliskiej osoby są wskazane
Kiedy można odwiedzić pacjenta?
ź Oddziały indywidualnie określają godziny, w jakich można przyjść na wizytę,
jednak nie wcześniej niż o godzinie 15.00.
ź Czas trwania wizyty nie powinien być

ź

długi i również zostaje ustalony przez lekarza zarządzającego oddziałem.
W jednym czasie pacjenta odwiedzać
może jedna dorosła, bliska osoba.

ź

Gdzie kierować się, żeby wejść do szpitala?
ź Odwiedzający wchodzą i wychodzą ze
szpitala wejściem główny. Wyjątkiem jest
oddział pediatryczny, w tym przypadku
należy się kierować na Izbę Przyjęć oddziału.
ź Pracownicy punktu informacyjnego będą
wpuszczać wyłącznie osoby z listy, jaką
otrzymają z danego oddziału. Osoby
wchodzące do szpitala będą zaopatrzone
w żółtą opaskę oznaczającą odwiedzającego.
Uwaga, ważne!
Odwiedziny odbywają się przy zachowaniu
obowiązujących zasad sanitarnych: dezynfekcja rąk, zachowanie odstępów, maseczka
ochronna noszona we właściwy sposób oraz
założone rękawiczki.
W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel szpitala
ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie placówki. Może również
wezwać policję.
„Prosimy naszych pacjentów oraz osoby odwiedzające o wyrozumiałość, akceptowanie
i przestrzeganie zasad, które są wprowadzone w trosce o zdrowie i życie chorych. Jak
tylko będzie to możliwe, niezwłocznie przywrócimy możliwość swobodnego kontaktu
osób hospitalizowanych z bliskimi” – zapewniają władze placówki.

Bez toalety przy Arki Bożka
Na początek przypomnijmy interpelację radnej Małgorzaty Filipowicz. „W imieniu mieszkańców bloku przy ulicy Zielonej 76 a-j proszę o postawienie toalety w okolicach przystanku autobusowego Arki Bożka. Jest to konieczne ze względu na fakt załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych przez przyjezdnych czy przechodniów za balkonami wspomnianego budynku. Problem trwa już kilka lat
i również kierowcy autobusów skarżą się na
brak możliwości skorzystania z toalety po godzinie 16.00, gdy zostaje zamknięte targowi-

sko, gdzie jest toaleta ogólnodostępna” – czytamy w piśmie.
Co na to miasto? „Brak jest możliwości
postawienia toalety przy przystanku autobusowym Arki Bożka z uwagi na konieczne
do zachowania warunki techniczne oraz
sanitarne – sieć kanalizacji sanitarnej występuje na terenach nie będących własnością miasta. Miasto nie posiada w tym rejonie
działki spełniającej określone wymagania”
– odpowiada wiceprezydent Roman Foksowicz.

Kolejna wycinka koło kościoła
Radna Bernadeta Magiera w imieniu mieszkańców dzielnicy Zdrój prosi o wycięcie
uschniętego drzewa przy ulicy 1 Maja – po
przeciwnej stronie kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Jak argumentuje, suche
konary zagrażają przechodniom i jadącym
tam samochodom.
Co na to jastrzębski magistrat? „Informuję, że
wskazane drzewo w rejonie ulicy 1 Maja 33

zostało objęte postępowaniem administracyjnym (…) mającym na celu uzyskanie zezwolenia na jego usunięcie. Po otrzymaniu decyzji
Marszałka Województwa Śląskiego zostaną
podjęte stosowne działania. Informuję również, iż z uwagi na złą kondycję zdrowotną,
postępowaniem objęto drzewa sąsiednie
oznaczone na pniach cyframi 1 oraz 2” - odpowiada wiceprezydent Robert Cichowicz.

Co z tymi kotłami?
„Czy są jakieś opóźnienia, jak sugerowała niedawno nasza Czytelniczka, przy rozpatrywaniu wniosków o wymianę starych pieców
i kotłów w jastrzębskim magistracie?” – zapytaliśmy miejskich urzędników.
„Wnioski dotyczące wymiany kotłów są rozpatrywane na bieżąco i nie ma żadnych opóźnień. W przypadku tego typu wniosków właściciel nieruchomości deklaruje planowany
termin rozpoczęcia zadania, czyli sam decyduje o terminie zawarcia umowy o dotację
celową. Na jego realizację ma 4 miesiące od

zawarcia umowy. Tym samym, jeżeli wniosek
został na przykład złożony w styczniu, a termin rozpoczęcia zadania ustalony na lipiec,
umowa zostaje zawarta w drugiej połowie
czerwca. Mieszkańcy złożyli 1123 wnioski na
zakup i montaż urządzeń grzewczych i OZE
– wszystkie wnioski są rozpatrzone. Na obecną chwilę 3/4 wniosków ma już zawarte umowy, z czego 230 umów zostało już rozliczonych, a więc dotacja została wypłacona” – informuje Barbara Englender z Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.
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sport

60 lat temu w Jastrzębiu
Jeszcze niedawno nie była powszechną wiedza, iż GKS Jastrzębie nie powstał w 1962 r.
i nie nosił tej nazwy od założenia klubu. Było
to problematyczne o tyle, że 11 lat temu
"nowy" GKS Jastrzębie zawarł w swojej nazwie datę "1962", do której od lat odwołują
się kibice z Harcerskiej. Dziś wiemy, że klub
w istocie powstał rok wcześniej, a nazwę
przyjął w 1970 r., uprzednio funkcjonując
jako Górnik Jastrzębie / Jas-Mos.
Prawdziwa wersja wydarzeń została rozpropagowana głównie za sprawą kierownika
Galerii Historii Miasta Marcina Boratyna,
który również na naszych łamach prostował
historię. Wpływ na "uświadomienie" miało
także opublikowanie książki "65 lat hokeja na
lodzie w Jastrzębiu-Zdroju", gdzie pojawił się
wywiad z Florianem Gomolą. Tego urodzonego w 1937 r. jastrzębianina można określić
mianem "ojca" Górnika (GKS) Jastrzębie. Niespełna 84-letni obecnie pan Florian mieszka
w Zdroju, jednak poza środowiskiem hokejowym nie jest znany. Tymczasem wiele wskazuje na to, że to właśnie jego działaniom zawdzięczamy powstanie klubu, z którego narodził się wielosekcyjny GKS Jastrzębie
- mistrz Polski w boksie i tenisie stołowym,
brązowy medalista siatkarskich mistrzostw
Polski oraz uczestnik rozgrywek piłkarskiej
ekstraklasy. Do tych tradycji odwołuje się
dziś większość naszych klubów.
Przenieśmy się teraz do 1961 r. Kilka tygodni
temu w kosmos poleciał Jurij Gagarin, a tymczasem w malowniczej miejscowości na południowym Śląsku trwa "gorączka czarnego
złota", w rezultacie której za 15 lat urodzi się
stutysięczny obywatel Jastrzębia-Zdroju.
Choć ówcześni mieszkańcy uzdrowiska dostrzegali rosnące place budowy, to zapewne
mało kto przypuszczał, iż z wioski da się w tak
krótkim czasie stworzyć sieć wielkich osiedli.
Skala tej budowy w połączeniu z "wędrówką
ludów" nawet z dzisiejszej perspektywy wydaje się czymś nierealnym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie pomyślałby też, iż w Jastrzębiu za ponad pół wieku w jednym roku
będzie siatkarski i hokejowy mistrz Polski.
Z kolei całkowitym szaleństwem byłaby prognoza, że kiedyś tak po prostu grać będą tu
zawodowi sportowcy z Niemiec, Francji, USA,
Kanady, Włoch, Ukrainy (Ukrainy?!)... Przecież było 16 lat po wojnie! Warto mieć to na
uwadze, bowiem mamy inklinację do "przypisywania" poprzednim pokoleniom wiedzy,
której nie mogły one posiadać.
Po tym krótkim wstępie przyjmijmy do wiadomości, że założyciele Górnika Jastrzębie
w 1961 r. nie byli osobami pożądanymi w biurach dyrektorów czy działaczy partyjnych,
spośród których mało kto tak naprawdę myślał o sporcie. Można uznać, że nie byli też
intruzami, jednak ich postulaty stanowiły
"jedną z wielu" spraw do załatwienia. Krótko
mówiąc - powstanie klubu sportowego było
inicjatywą oddolną, wspartą w odpowiednim
czasie (i w przerwach między ważniejszymi
kwestiami) przez ludzi, którzy "dużo mogli".
Daty dziennej narodzin Górnika Jastrzębie
w zasadzie nie znamy. Przyjmuje się, że miało
to miejsce 15 czerwca 1961 r. (rejestracja),
a tymczasem w rybnickich "Nowinach" już
w kwietniu pisano o tym, że "Jastrzębscy górnicy posiadają swój klub sportowy". Krótka
notatka ma historyczny wymiar: "W pow. wodzisławskim powstało ostatnio nowe koło
sportowe, reprezentujące zrzeszenie Górnik.
Jest nim KS Górnik przy Przedsiębiorstwie
Budowy Kopalń ROW w Jastrzębiu Zdroju.
Założenie własnej organizacji sportowej było
pragnieniem całej załogi, która na jednym
z niedawno odbytych zebrań podjęła uchwałę o utworzeniu Górnika. Wybrany zarząd koła, na którego czele stoi inż. Dexheimer oraz
inż. Ostaszewski, F. Aprias, F. Gomola i inni,

przystąpił już do zakładania sekcji. Sportowcom-górnikom z Jastrzębia Zdroju życzymy
dobrego startu na niwie działalności sportowej". Mowa tu rzeczywiście o sportowcachgórnikach, bowiem "przejście" piłkarzy czy
hokeistów "pod kopalnię" wiązało się z podjęciem normalnej pracy w zakładzie i treningami po szychcie.
Sam Florian Gomola wspominał, że choć początkowo klub działał "pod" PBK ROW, to od
razu starano się związać go z KWK Jastrzębie-Moszczenica w Budowie (taka była pełna
nazwa zakładu; w jej kontekście już w latach
50. używano znanego nam skrótu "Jas-Mos").
Gomola wspominał tu osobę Bernarda Hałupki, który pełnił funkcję koordynatora ds.
młodzieżowych na kopalni. - Hałupka przywiózł regulamin klubowy Górnika Zabrze
i według niego przygotowaliśmy zawiązanie
nowego klubu o nazwie Górnik Jastrzębie.
Następnie pomógł mi w sprawach organizacyjnych. Udaliśmy się do związków zawodowych po wsparcie, ale prawdą jest, że gdyby
nie dobre słowo ze strony dyrektora Włodzimierza Ostaszewskiego, to klubu by nie było opisywał Gomola.
Pierwszą siedzibą Górnika był basen w Zdroju, gdzie wcześniej swoich rywali podejmowali hokeiści LZS Jastrzębianka. - Podobnie
jak w Jastrzębiance pełniłem funkcję sekretarza. Prezesem wybrany został Edmund
Dexheimer, naczelny inżynier budujący kopalnię. Decyzję w tej sprawie podjął Ostaszewski. Pamiętam, że pokazałem Dexheimerowi nasz basen. W sumie byłem dumny, że
mogę mu zaprezentować lodowisko z bandami i oświetleniem, a dyrektor podsumował, że
mamy tam dziadostwo i trzeba natychmiast
coś tym zrobić - wspominał Gomola. Po jednej
stronie mamy więc wszechmocnego 51-letniego dyrektora rodem ze Lwowa z Virtuti
Militari za Wrzesień 1939 r., przysłanego tu
celem wybudowania potężnego zakładu, a po
drugiej - młodszego o 27 lat zwykłego pracownika i hokeistę. Wyobraźmy sobie tę rozmowę, sprawowane przez tych ludzi funkcje
zawodowe, a następnie umieśćmy w tym kontekście rodzący się mały klub z młodymi górnikami, którzy uprawiają sport po robocie,
nawet nie licząc na podjęcie wyrównanych
pojedynków z potęgami z Rybnika i Cieszyna.
Tak to wyglądało.
Jak wiadomo, pierwsze sekcje Górnika Jastrzębie to "przeniesione" ze struktur LZS
drużyny: piłkarska (LZS Jastrzębie Górne),
hokejowa i szermierki (Jastrzębianka) oraz
siatkarska (LZS Jastrzębie Zdrój). Owo "przeniesienie" nie miało charakteru "przekształcenia" natury organizacyjnej. Po prostu - zawodnicy-amatorzy podjęli pracę w górnictwie i zasilili tym samym nowy klub.
Niestety, do tej historii życie dopisało przykry
epilog. W czerwcu 2021 r. cieszący się dotychczas dobrym zdrowiem Florian Gomola
dowiedział się o trawiącym jego organizm
złośliwym nowotworze żołądka... Już ruszyła
zbiórka na kosztowne leki. Panie Florianie,
jesteśmy z panem!
Mariusz Gołąbek
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Mamy go! "Ben" w Jastrzębskim
Na potwierdzenie tej informacji kibice Jastrzębskiego Węgla czekali pół roku. Wreszcie jednak wszystko zostało dopięte na ostatni guzik i nasz klub mógł oficjalnie ogłosić jeden z najbardziej spektakularnych transferów w historii - Benjamin Toniutti dołącza do
ekipy trenera Andrei Gardiniego!
Pozyskanie z Zaksy Kędzierzyn tego wybitnego francuskiego rozgrywającego potwierdza, że "pomarańczowi" mają w zamiarze nie
tylko obronę złota PlusLigi, ale też zawojowanie Ligi Mistrzów, w której nasz zespół będzie losowany z pierwszego koszyka. "Ben"
podpisał kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne. Niespełna 32-letni Toniutti obecnie szykuje się z reprezentacją
Francji do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, gdzie
przebywa także nowy atakujący JW Stephen
Boyer.

S. Boyer i B. Toniutti w Japonii. Fot. Facebook / Klub JW

- W przypadku Toniuttiego mówimy o absolutnym hicie transferowym i nie ma w tym
przesady. Jestem szczęśliwy i dumny, że tak
znakomity siatkarz zdecydował się przyjąć
ofertę naszego klubu, a moja radość jest tym
większa, że przed klubem i zawodnikiem
wspólna perspektywa rozpisana na kilka
sezonów - podkreślił prezes JW Adam Gorol.

Prezes Ćwikła, trener Trzeciak
Jeśli w klubie zmienia się prezes i trener,
to trudno nie mówić o "trzęsieniu ziemi".
Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia
w GieKSie, gdzie Dariusza Stanaszka zastąpił
42-letni Marcin Ćwikła, zaś Łukasza Włodarka - 50-letni Jacek Trzeciak.
Odwołanie Stanaszka przez Radę Nadzorczą
było sporym zaskoczeniem, a powody tej decyzji nie są znane. Definitywnie odchodzi on
z klubu, który objął sześć lat temu w III lidze.
Jego następcą w drodze konkursu wybrany
został Marcin Ćwikła, który przez dekadę
działał w GKS Katowice, a ostatnio szefował
Fundacji "Sportowe Katowice", odpowiadającej za szkolenie młodzieży w klubie z Bukowej. - Wierzymy, że będzie to odpowiednia
osoba na odpowiednim stanowisku, która da
GKS-owi Jastrzębie nowy impuls do rozwoju,
również w zakresie naszej Akademii - powiedział Adrian Brachaczek z Rady Nadzorczej.

Prezes Marcin Ćwikła. Fot. gksjastrzebie.com

Mniejszą sensacją jest przejęcie drużyny
przez znanego w regionie Jacka Trzeciaka,
swego czasu niezłego piłkarza (25 lat temu
przyjeżdżał na Harcerską z Rymerem Niedobczyce), a obecnie - szkoleniowca, który
prowadził Polonię Bytom, ROW Rybnik,
Olimpię Grudziądz i Olimpię Elbląg. Tę ostatnią niedawno uratował od spadku z II ligi.

Łotewska gwardia w JKH GKS
Były już w historii JKH GKS sezony "czeskie",
"słowackie" i "fińskie". Teraz czas na kierunek
bałtycki, bowiem w ekipie trenera Roberta
Kalabera występować będzie (co najmniej)
czterech Łotyszy! Do defensywnych Marisa
Jassa i Eriksa Sevcenko dołączają ich ofensywni rodacy: 24-letni Frenks Razgals i 27letni Arturs Sevcenko (młodszy brat Eriksa).
Najwyraźniej karność i wyszkolenie hokeistów znad Dźwiny przypadła do gustu naszym działaczom i trenerom.
Frenks Razgals pochodzi z Rygi (pozostała
trójka urodziła się w Dyneburgu) i w barwach
miejscowego Dynama rozegrał ponad 70 meczów w rosyjskiej KHL. Razgals ma też za
sobą występy w reprezentacji Łotwy w Mistrzostwach Świata Elity przeciw USA, Rosji
i Kanadzie. Ponadto wiosną został królem
strzelców Turnieju o Puchar Trójmorza w Janowie. Z kolei młodszy z braci Sevcenko to
wielokrotny młodzieżowy reprezentant kra-

Frenks Razgals. Fot. jkh.pl

ju, mający na swoim koncie gola przeciw
Szwajcarii w MŚ Elity U20. W ostatnich latach strzelał bramki we francuskiej ekstraklasie.
Pieczę nad rodakami obejmie Maris Jass, który na tyle dobrze zadomowił się w Jastrzębiu,
że zimą został nawet pierwszym w historii
kapitanem JKH GKS z zagranicy.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Hokej: Zmarł były zawodnik i trener młodzieży GKS Jastrzębie Eugeniusz Wróbel, ojciec
Zbigniewa i dziadek Kamila, również wybitnych jastrzębskich napastników. *** Judo: Kinga
Nowak (48 kg) i Łukasz Sojak (90 kg) zdobyli brązowe medale Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Łodzi. *** Kolarstwo: Stanisław Abrachamczyk (ur. 1960) ukończył ultramaratony Piękny Zachód (500 km w 26 h i 37 min; Świebodzin - Karkonosze) oraz Pierścień
Tysiąca Jezior (610 km w 28 h i 46 min; Warmia i Mazury). *** Piłka nożna: Łącznie ok. 5 tys.
kibiców odwiedziło Strefę Kibica Euro 2020 na OWN. Rekord frekwencji (ponad 600 osób)
padł na meczu Polska - Szwecja. *** Szachy: UKS Pionier (P. Teclaf, B. Niedbała, K. Warchoł,
J. Salamon, J. Herwy, Z. Adamczyk) zdobył w Lublinie wicemistrzostwo Polski juniorów.
*** Triathlon: Krystian Korzański (6. miejsce; czas 15 h i 28 min) i Michał Gmyrek (39.; 21 h
i 10 min) ukończyli Diablak Beskid Extreme Triathlon (3,8 km pływania w Jeziorze Żywieckim, 180 km na rowerze po Beskidach, 44 km biegu z metą na Babiej Górze).

10

lipiec 2021

informacje SM JAS-MOS

www.gazeta.jasnet.pl

Kto się nudzi w wakacje?
Wakacje, wakacje… Odpoczynek, radość, dwa miesiące laby od szkoły. A teraz pytanie: czy na pewno dla wszystkich? Co mają zrobić pracujący rodzice ze swoimi pociechami, które
wymagają opieki? I to szczególnie w sytuacji, kiedy nie mają dziadków, ciotek czy innych krewnych „na podorędziu”? Czy w Jastrzębiu-Zdroju są możliwości, żeby ktoś zatroszczył się
o młode pokolenie – przez kilkadziesiąt dni wolne od „mozolnego wykuwania przyszłości w szkolnych ławach”? Gdy w tym czasie ich rodzice będą walczyć o byt i teraźniejszość?
To może zacznijmy od przedszkolaków. Ci,
którzy szczęśliwie „załapali się” na miejsce
w przedszkolu, na czas urlopu placówki macierzystej (w lipcu lub sierpniu – w zależności od
przedszkola) mają zapewnioną opiekę w sąsiedniej instytucji. Jak dowiadujemy się w jednym z przedszkoli, w ich przypadku taki „wakacyjny dyżur” oznacza (niekiedy) konieczność stworzenia dodatkowej grupy przedszkolnej. Jednak nasza rozmówczyni chwali
takie rozwiązanie. Podkreśla także, że dyżury
są planowane „z głową” i żaden z rodziców nie
zostanie w wakacje pokrzywdzony.
Ciekawą alternatywą dla zajęć prowadzonych
w szkołach są świetlice Miejskiego Ośrodka
Kultury, znajdujące się na terenie naszego
miasta. To do nich rodzice mogą w godzinach
od 8.30 do 15.30 przyprowadzić swoje pociechy. Jednak jeśli dziecko będzie długo poza
domem, trzeba zadbać o jego wyżywienie, a to
jest już organizowane we własnym zakresie.
W świetlicy podopieczni mają zapewnioną
opiekę pedagogiczną, ale też różnego rodzaju
konkursy, zabawy, zajęcia sportowe oraz wycieczki po najbliższej okolicy. Zresztą, pobieżna lektura oferty MOK-owskich świetlic po-

cer ornitologiczny z Pawłem Pstrokońskim.
Zainteresowani?

twierdza tę tezę w całej rozciągłości. Od turnieju gier planszowych, na zajęciach plastycznych kończąc. Jednym słowem – „dla każdego
coś miłego…”
Tak na marginesie, choć to spory margines,
oprócz wspomnianej już oferty, jest jeszcze
program przygotowywany przez Galerię
Historii Miasta, Galerię „Epicentrum” czy kino
„Centrum”. Szczególną uwagę warto zwrócić
na „Warsztaty rękodzieła” dla najmłodszych,
które łączą w sobie rozwijanie świadomości
proekologicznej oraz zdolności manualnych,
gwarantując wspaniałą zabawę. Z kolei kino
„Centrum” zaprasza na „Wakacje na dużym
ekranie”. W repertuarze między innymi najnowsza animacja studia Disnej/Pixar „Luca”
czy bajka „Elfinki”. Inne godne polecenia imprezy to Jastrzębskie Lato Muzyczne, Letnie
Koncerty Fortepianowe oraz pokazy i warsztaty iluzji dla dzieci „Ale Cyrk!”
„Tegoroczne wakacje spędzimy w otoczeniu
zieleni Parku Zdrojowego. Jeśli tylko pogoda
nam dopisze, wszystkie wydarzenia odbędą
się w plenerze, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych na spotka-

Dla dzieci i młodzieży swoją ofertę przygotował także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Ci wszyscy, którzy zdecydują się skorzystać
z propozycji wspomnianej instytucji, mogą liczyć na prawdziwą moc atrakcji. Letnia Akademia Tańca, Wakacyjna Przygoda z Lekkoatletyką, Extreme City - warsztaty i zajęcia na
Skateparku i Pumptracku dla dzieci i młodzieży czy Wakacje z karate - to tylko początek tej
imponującej listy. Nie zapominajmy także
o atrakcyjnych wycieczkach, ot, chociażby
Energylandia - Park Rozrywki w Zatorze
i Spływ Kajakowy - Mała Panew.
nia zapraszamy do Filii nr 2 ‘Masnówka’. Przygotowaliśmy propozycje spotkań zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych oraz warsztaty artystyczne skierowane do dzieci” – jednym słowem, Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
na warsztaty ekologiczne dla dzieci przed
„Masnówką”. Natomiast w ramach „Zabawy
w rytmie natury i literatury” odbędą się między innymi warsztaty ilustratorskie z Anną Kaszubą-Dębską. Zaledwie dzień później – spa-

Oferta wakacyjna w naszym mieście jest całkiem duża. Jednak nie sposób nie zauważyć
dosyć małej aktywności szkół w zakresie organizacji czasu wolnego dla najmłodszych.
Natomiast cieszy fakt, że instytucje miejskie
– MOK, MOSIR i Miejska Biblioteka Publiczna
– nie próżnują w wakacje i starają się ciekawie
zapewnić czas tym, którzy nie wyjeżdżają. Oby
tak dalej!
Damian Maj

www.gazeta.jasnet.pl

ogłoszenia

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” (Tra ka): 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
Sprzedam działkę rekreacyjną ROD
Barbórka wejście od ul. Granicznej.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 511 323 058
Posiadam mieszkanie do wynajęcia
w pełni wyposażone 1100 zł
+ czynsz i media. 48m2. 2 pokoje,
kuchnia z oknem, balkon, dzielnica
Zdrój. Tel. 693 842 781

Gabinet ginekologiczny
lek. med. Tomasz Dembnicki
Diagnostyka USG, USG 3D/4D,
cytologia, badania prenatalne.
Rejestracja telefoniczna.
602 744 961
Sprzedam mieszkanie. 2 pokoje
w centrum Jastrzębia. 42m2
na 5 piętrze z windą. Pokoje
nieprzechodnie. Kuchnia z oknem.
Stan mieszkania do niewielkiego
remontu. Tel. 502 813 996
Wynajmę M-1 w centrum miasta,
częściowo umeblowane, w dobrym
stanie. Odstępne 750 zł, kaucja
1500 zł, plus media i czynsz.
Tel. 515 147 500
Stowarzyszenie Ogrodowe
,,Zacisze” Jastrzębie-Zdrój, sprzeda
działkę rekreacyjną, cena 25 tys.
do negocjacji. Tel. 574 503 845
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdroju. Interesują
mnie okolice Moszczenicy,
Cieszyńska lub Zdrój.
Tel. 724 918 905

Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną (gaz, prąd, woda),
pow. 750 m kw. Lokalizacja: gmina
Mińsk Mazowiecki. Tel. 510 319 329
Od 1 lipca wynajmę M-3. Wysoki
budynek na ulicy Zielonej (parter).
Kaucja 1500 zł, odstępne 700 zł +
czynsz i media wg rachunku.
Tel. 510 145 082
Sprzedam nowo wybudowany
piękny domek w spokojnej
dzielnicy, 10 minut od centrum
Jastrzębia. Dom piętrowy
o pow. 120 m2, w stanie dewelop.
w cenie 470 000. Tel. 515 286 915
Kupię garaż w Jastrzębiu lub
okolicy do 40 tys. Tel. 601 472 524

PRACA
Przyjmę do pomocy przy
wykonywaniu instalacji
hydraulicznych. Może być osoba do
przyuczenia. Tel. 505 491 505

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWE
MIROSŁAWA GRYGA
Tynki, struktury dekoracyjne,
tynki japońskie, równanie ścian,
gładzie, szybkie malowanie, kafelki,
montaż paneli, su ty podwieszane
i wielopoziomowe, ściany działowe.
Fachowe doradztwo.
tel. 324 717 197, 510 614 076,
512 942 627

Gołkowice – działka 25 ar,
budowlana pod usługi, droga
dojazdowa media w pobliżu,
cena do negocjacji. Tel. 502 027 073

Firma Elplast+ Sp. z o.o. zatrudni
pracowników obsługi linii
technologicznej. Tel. 32 4718-040,
dzialkadr@elplastplus.pl

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI

Pracownik zyczny, hydraulik.
Zakres obowiązków: realizacja
zadań monterskich, przygotowanie
elementów, obsługa
elektronarzędzi. Wymagania:
sumienność i zaangażowanie,
prawo jazdy kat.B. Miejsce pracy:
Bąków k/Strumienia. Prosimy
o przesłanie CV na adres e-mail.
Tel. 602 504 451
e-mail: toram@toram.pl

Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Sprzedam działkę rekreacyjną S.O.
“Zacisze”. Powierzchnia: 364 m kw.
Altana murowana, drzewa owoc.,
krzewy ozdobne. Cena: 34 000 zł.
Tel. 729 209 510
Wynajmę lokal o pow. 50 m kw.
na al. Piłsudskiego, koło dawnego
“Supersamu” (parter).
Tel. 791 524 880, 510 833 078

Zatrudnię dekarza z doświadcz.
oraz pomocnika dekarza tu nie
wymagam doświadczenia praca
stała na umowę o pracę dodatkowe
ubezpieczenie praca na terenie
powiatu wodzisławskiego.
Telefon: 698 848 058, zazu16@wp.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustne przetargi nieograniczone na:

NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
ul. Pomorska 77/11 Jastrzębie-Zdrój
pow. użytkowa 25,94m²,
stawka wyjściowa 8,10 zł/m², wadium 210zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 05.08.2021r., godz. 10.00.
ul. Kaszubska 5/1 Jastrzębie-Zdrój
pow. użytkowa 34,40m²,
stawka wyjściowa 9,53 zł/m², wadium 328zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 06.08.2021r., godz. 10.00.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg do godziny 15.00.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej
przedmiotowych lokali mieszkalnych. Minimalne postąpienie wynosi 1,00zł/m²
kaucja mieszkaniowa 6 krotność wylicytowanej opłaty czynszowej.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni.
Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania
przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą
podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować
posiadanie stałego dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty
zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem
do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Wystawione do przetargu lokale można oglądać po uprzednim umówieniu na
administracji osiedlowej przy ul. Kaszubskiej 3, tel. 32 47 30 169.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 5
lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Zatrudnię pracowników na
stanowisko murarz / pomocnik
ogólnobudowlany. Doświadczenie
mile widziane. Możliwość
przyuczenia. Tel. 500 781 303
Zatrudnię tynkarza lub pomocnika.
Mile widziane prawo jazdy. Umowa
o pracę. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Praca w Polsce i w Czechach.
Tel. 509 992 810

SPROWADZASZ SAMOCHÓD?
ZAŁATWIMY WSZYSTKO!
Załatwiamy akcyzę celnoskarbową, VAT, tłumaczenia,
rejestrację auta osobom
prywatnym oraz komisom.
Terminowość, rzetelność,
wiele lat doświadczenia.
Przy stałej współpracy rabat.
Kontakt telefoniczny
również w sob., i niedz.
517 772 046
Firma Transportowa zatrudni
kierowcę C+E, kraj, praca od pon.
do piątku. Tel. 693 530 807

INNE
Sprzedam wagę kuchenną w stanie
dobrym, z czasów PRL, w kolorze
jasny brąz, posiada ślady
użytkowania. Tel. 505 166 981

ZGUBIŁEŚ KLUCZE?
Dorobimy klucze, zakodujemy
alarmy immo, naprawimy piloty.
Naprawa pilotów, ostrzenie noży,
nożyczek, sitek do maszynek
do mięsa. Wystawiamy fakturę VAT.
Jastrzębie-Zdrój, ul. Warszawska 1
788 554 185
Sprzedam wyciąg budowlany, słup
drewniany, skrzynkę elektryczną
budowlaną. Tel. 669 822 731
Sprzedam cztery karnisze rurowe,
podwójne, w kolorze metalicznej
miedzi, długość 182, cena za sztukę
50 złotych. Tel. 05 166 981
Cztery opony letnie 185/65/15
w dobrym stanie po wymianie auta.
100 zł za komplet.
Tel. 662 156 752

Piła kabłąkowa do cięcia drewna
w idealnym stanie, naostrzona.
Tel. 505 166 981
Rower damski M Bike Manufaktur
Black Cross. W pełni sprawny,
posiada standardowe ślady
użytkowania. Oświetlenie na
dynamie, hamulce tarczowe
hydrauliczne.
Tel. 510 222 340

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
Mam do sprzedania liście forniru
cena do uzgod.. Tel. 502 827 851
Szukam partnera/partnerki do gry
w tenisa ziemnego. Tel. 510 222 340
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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Zmiany w Zarządzie
Rada Nadzorcza JSW SA 9 lipca podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu Spółki: Barbary Piontek, pełniącej funkcję prezesa zarządu,
Tomasza Dudy, zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju oraz Włodzimierza Hereźniaka, zastępcy prezesa zarządu ds. handlu.
Jednocześnie Jarosław Jędrysek, będący zastępcą prezesa zarządu ds. ekonomicznych, złożył rezygnację z powodów osobistych.
Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Stanisławowi
Pruskowi z Rady Nadzorczej JSW SA wykonywanie czynności

prezesa zarządu X kadencji. Okres delegowania został ustalony na czas od 9 lipca 2021 roku do dnia 8 października 2021
roku włącznie, jednak nie dłużej niż do czasu powołania nowego prezesa zarządu. Stanisław Prusek przejmie również obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych. Natomiast Michał Rospędek z Rady Nadzorczej JSW

przejmie obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, a także zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju.
Artur Wojtków będzie pełnił obowiązki zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych. W tym okresie pozostaje również
członkiem zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.

ląsk sercem przemysłowym Polski
Zakończyła się trzecia konferencja pod nazwą Śląski Ład z udziałem Premiera RP Mateusza Morawieckiego.
Tematem debaty było bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne w dobie Europejskiego Zielonego Ładu i Polskiego Ładu.
Organizatorką i moderatorką internetowej debaty była Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy
debaty dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych
z transformacją energetyczną. Premier Mateusz Morawiecki,
który jest patronem konferencji, wielokrotnie podkreślał, że na
Górnym Śląsku rozegra się przełom związany z transformacją
energetyczną Polski.
- Śląsk to wielki potencjał nie tylko przemysłu wydobywczego, ale
też dla potrzeb gospodarki opartej na automatyzacji. Węgiel to jest
nasze bogactwo, ale jeszcze większym bogactwem są ludzie – powiedział Morawiecki, Premier RP. – Musimy pozyskiwać nowych
inwestorów, aby Śląsk pozostał sercem przemysłowym Polski i to
jest moje zobowiązanie wobec Ślązaków – zapewnił podczas konferencji Premier RP.
Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że należy odpowiedzialnie podchodzić do transformacji energetycznej i potraktować
ją jako szansę dla Polski, a w szczególności dla województwa
śląskiego.
- Śląsk będzie regionem najbardziej dotkniętym transformacją
energetyczną, dlatego rząd zdeterminowany jest, aby przygotować

odpowiedni program dla Śląska, który pozwoli uniknąć negatywnych skutków. Zakładamy inwestycje w wielu obszarach i różnych
gałęziach przemysłu. Śląsk jest ważnym elementem naszego
programu Polski Ład - mówił Jacek Sasin, minister Aktywów
Państwowych.
- Omawiane zagadnienia dotyczą bezpieczeństwa surowcowoenergetycznego, wyzwań i zagrożeń dla Śląska w związku z unijną
polityką klimatyczną, a także nowoczesnych technologii, które mogą być motorem zmian zachodzących w naszym regionie. Aktualnie
w Głównym Instytucie Górnictwa realizujemy dwa projekty badawcze: pierwszy, którego głównym celem jest poprawa efektywności rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą,
a drugi dotyczy zagospodarowania metanu zawartego w powietrzu
wentylacyjnym – mówił prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, pełniący również obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Ważnym elementem przemiany gospodarczej będzie zagospodarowanie i rewitalizacja terenów pogórniczych oraz istniejących hałd, których jest na Śląsku ponad 150. Nowatorskie projekty przy współpracy wielu instytutów naukowych powstają
w JSW Innowacje z Grupy Kapitałowej JSW.

- Celem opracowywanych projektów jest zagospodarowanie terenów pogórniczych do wykorzystania gospodarczego, ekonomicznego, środowiskowego i społecznego. Mówimy tu o czystym powietrzu czystej energii, z produkcją wodoru lub metanolu. Możliwe będzie również zagospodarowanie takich terenów gigantycznymi farmami fotowoltaicznymi – powiedział Mariusz Wielkopolan, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych JSW Innowacje, dodając, że
projekt doskonale wpisuje się w inicjatywę na rzecz regionów
górniczych.
Podczas konferencji, Izabela Kloc zwróciła uwagę, że wciąż należy walczyć o węgiel koksowy, aby w 2023 roku podczas kolejnej aktualizacji nie pozwolić na wykluczenie tego surowca
z listy surowców krytycznych Unii Europejskiej.
- Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Doskonale wiecie, jakie znaczenie ma węgiel koksowy dla unijnej i globalnej gospodarki. Dzięki
niemu powstają turbiny wiatrowe, panele słoneczne, związki niezbędne do budowy magazynów wodoru, a to przecież fundament
energetyki odnawialnej, która jest oczkiem w głowie Unii Europejskiej – zwróciła uwagę Izabela Kloc, posłanka do Parlamentu
Europejskiego.

Ceny węgla koksowego
gwarancją rozwoju Sp łki
– Obecny poziom światowych cen węgla koksowego, surowca kluczowego do produkcji stali, gwarantuje nam rentowną
działalność JSW w III kwartale tego roku – podkreślała Barbara Piontek, była prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Od pewnego czasu widoczne jest ożywienie sektora stalowego, po ograniczeniach związanych z COVID-19 przywrócone
zostały do pracy pełne zdolności produkcyjne wielkich pieców.
Europejscy producenci stali mają pełne portfele zamówień co
najmniej do końca roku, a wyroby stalowe notują największe od
lat poziomy cen.

rosną osiągając w ostatnich dniach poziom ok. 200 USD za
tonę. Analitycy nie są jednak zgodni co do trwałości takiego
trendu, wskazując na zapowiadany wzrost podaży węgli oraz
przewidywane ograniczenia produkcji stali w Chinach. Wg innych opinii problemy podażowe szybko nie ustąpią i wysokie
ceny utrzymają się przez dłuższy czas.

Na rynku utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na koks, które w warunkach ograniczonej podaży generuje wysokie relacje
cen koksu do węgla koksowego, wpływając na ponadprzeciętne wyniki finansowe zakładów koksowniczych. Do niedawna wyjątkiem na rynku surowcowym był węgiel koksowy,
którego ceny utrzymywały się na bardzo niskim poziomie
wbrew wzrostom pozostałych surowców. Powodem tej sytuacji był utrzymujący się zakaz importu węgla australijskiego
przez Chiny, który zachwiał równowagę rynkową i spowodował niespotykaną wcześniej dysproporcję cenową pomiędzy
węglami australijskimi i amerykańskimi.

– Zawarte przez JSW kontrakty w pełni pokrywają nasze
zdolności produkcyjne, co pozwala wykorzystać cały nasz potencjał. Obecny wzrost cen węgla koksowego i koksu będzie
odczuwalny dla nas w trzecim kwartale – zaznacza była prezes
JSW.

Od połowy maja pomimo utrzymującego się impasu chińskoaustralijskiego ceny australijskich węgli hard systematycznie

***
Grupa Kapitałowa JSW SA jest największym producentem wysokiej jakości węgla metalurgicznego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Działalność Grupy prowadzona
jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa jest
aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy
– koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla

oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły,
benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej.

