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„Dużej rewolucji nie będzie”
JSW dawno nie miała prezesa, który jest tak doświadczonym górnikiem. Z górnictwem jest związany od 36 lat, przeszedł wszystkie szczeble
górniczej kariery: od ładowacza po szefa dużej spółki. Pracował w przodku, w ścianie i wielu innych miejscach kopalni. Tomasz Cudny stanął
do konkursu z myślą o tym, aby kontynuować pracę przez dwie kadencje. Uważa, że tyle czasu potrzeba, aby Jastrzębska Spółka Węglowa
nie tylko odzyskała należną jej pozycję w polskim i europejskim systemie gospodarczym, ale także ją umocniła. Mówi, jak to osiągnąć.
Aby osiągnąć ten cel, Spółka potrzebuje stabilizacji także na szczeblu zarządczym. To zadanie dla każdego z członków zarządu, dyrektorów kopalń, całej załogi JSW. Do tego konieczne jest stworzenie warunków ułatwiających
bezpieczną i efektywną pracę (…) Górnictwo
jest branżą, która wymaga skoordynowanego
wysiłku tysięcy osób i precyzyjnie sformułowanych zadań dla każdego z tysięcy pracowników. Chcę w taki sposób zarządzać naszą firmą
i będę wymagał, by taki styl pracy był realizowany na wszystkich szczeblach.

alnym przejęciu przez JSW kopalń z zasobami
węgla koksowego.
Mamy swoje kopalnie i musimy w nie inwestować. W słowie „przejęcie” jest ukryty przekaz,
jakoby można było dostać coś za darmo i bez
inwestycji czerpać z tego korzyści. To tworzenie mitu. Same zasoby to zbyt mało, potrzebne
są pieniądze, aby wykorzystać dary natury.
JSW nie stać dziś nawet na to, aby jakieś kopalnie wziąć za darmo, ponieważ musimy inwestować w udostępnianie własnych złóż. Tegoroczne nakłady inwestycyjne w GK JSW mogą
wynieść ok. 2,6 mld zł, a w samej JSW SA ok.
2 mld zł. Plan na 2021 rok nie zmienił się.

Na początku swojej pracy zażegnał wszystkie
spory zbiorowe porozumiewając się z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
Efektem porozumienia jest m.in. podwyżka
płac o dalsze 1,6 proc. i jednorazowa nagroda
finansowa dla wszystkich pracowników Spółki.
Spokoju społecznego nie da się kupić. Nie powinno się myśleć w kategoriach przekupstwa
lub wymuszenia czegokolwiek, bo taki sposób
postrzegania rzeczywistości prowadzi do konfliktów. Załodze trzeba udowodnić, że jest
najważniejszą inwestycją, ponieważ bez pracowników nie ma firmy. Jest także druga część
tego twierdzenia – bez firmy pracownicy tracą
źródło utrzymania, dlatego nawet najbardziej
uzasadnione oczekiwania należy uzależniać
od możliwości finansowych Spółki. Prezes cieszy się, że udało się porozumieć i że na tym
porozumieniu skorzystają pracownicy. Teraz
wszyscy będą spokojnie pracować, nie będą
tracili energii na spory. Do tej pory w JSW było
ich zbyt wiele. Trzeba skupić się na rzeczach
ważnych dla firmy.
Czy JSW czeka rewolucja?
Dużej rewolucji nie będzie, zatem raczej ewolucja. JSW ma dwa potężne obszary, którym
trzeba poświęcić najwięcej uwagi. Pierwszy
z nich i najważniejszy to pracownicy. Drugi to
obszar wydobywczy. Obu obszarów nie sposób od siebie oddzielić, ale ja biorę na siebie
temat warunków pracy i wszelkie rozmowy ze
stroną społeczną. Drugim obszarem zajmuje
się zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych wraz z dyrektorami kopalń. Oni mają
mieć spokojną głowę i myśleć o tym, co najważniejsze – zabezpieczaniu frontów robót
i wydobyciu. To oczywiście nie zmniejsza mojego zainteresowania obszarem wydobywczym czy handlowym. Wspólnie z zarządem
chcielibyśmy też inaczej rozłożyć akcenty odpowiedzialności i organizacji pracy, jednak nie
będzie ręcznego sterowania. Od kierowników
ruchu zakładów będziemy oczekiwać konkretnych rozwiązań pojawiających się problemów i realizacji przygotowanych przez nich
planów. Najlepiej znają specyfikę zakładów,
którymi zarządzają, z kolei zarząd Spółki
powinien dyrektorom ufać. Oczywiście, zarząd jest zawsze do dyspozycji dyrektorów
w razie pojawiających się problemów. Wiadomo, że pewne decyzje będą wymagały zgody
zarządu. Dobre rozwiązania będziemy wspierać, chcemy też rozwiązywać problemy, a nie
odsuwać je z nadzieją, że znikną. Dlatego trzeba zmienić model działania Biura Zarządu i Zakładu Wsparcia Produkcji. Te zakłady mają

A jakie są obawy, jeżeli chodzi
o dalsze funkcjonowanie Spółki?

Tomasz Cudny, prezes JSW, fot. JSW/D. Lach

pełnić funkcje wsparcia dla kopalń, a nie na odwrót. Kopalnie mają zajmować się wydobyciem, a nie spełnianiem życzeń pracowników
Biura Zarządu i Zakładu Wsparcia Produkcji.
Co jest teraz priorytetem
dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej?
Najważniejsze jest odbudowanie frontów
robót wydobywczych, aby osiągnąć stabilny
poziom eksploatacji na poziomie 14,5 – 15 mln
ton. Ten kierunek musimy utrzymać. Realizując plany, weszliśmy w takie pokłady, gdzie
warunki geologiczno-górnicze skutecznie
spowolniły prace. To nie jest jedyny powód
opóźnień. Drugim z nich był brak umów na serwis niektórych maszyn i urządzeń istotnych
dla realizacji planów. Zarząd szybko zareagował na te – nazwijmy to łagodnie – niedociągnięcia. Mam więc nadzieję, że wszystko
szybko wróci do normy, a na koniec roku osiągniemy zaplanowane wydobycie.
Priorytetem jest dopasowanie naszej działalności do otoczenia rynkowego i pozyskanie
nowych odbiorców naszego produktu. To
jedno z trudniejszych zadań w obszarach
produkcji i handlu. Dopasowanie do otoczenia
rynkowego to nic innego, jak wydobywanie
takiego węgla, na który znajdziemy nabywcę.

aby oszczędzać, kiedy w kasie jest pusto, bo to
rzecz oczywista. Chodzi o nawyk oszczędzania, nawet wtedy, kiedy w kasie będą miliardy
złotych. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składane są wnioski na zakup nowych
urządzeń, a na terenie innych zakładów zalegają urządzenia, które wymagają remontu lub
przeglądu. Jesteśmy spółką wielozakładową,
posiadany przez nas sprzęt musi być racjonalnie wykorzystany. Apeluję więc o racjonalnie
gospodarowanie majątkiem, którego jesteśmy właścicielem.
A kiedy nastąpi dobra
koniunkturę na węgiel?
Jeszcze trochę poczekamy. Gotówka z realizacji kontraktów spływa powoli. Poza tym, system ustalania cen z naszymi kontrahentami
jest tak skonstruowany, że wzrost cen węgla
koksowego na rynkach światowych nie przekłada się natychmiast na ceny, po których
sprzedajemy naszą produkcję. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Utworzenie Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego to bardzo dobre
rozwiązanie. Zapewniam pracowników, że
jeśli koniunktura będzie trwała tak długo, że
uda się nam uregulować wszystkie zobowiązania, to kolejne pieniądze, jakie uzyskamy,
zostaną ulokowane na koncie FIZ. Na pewno
wszystkich pracowników o tym poinformujemy. Na razie, po trudnym czasie pandemii, musimy uregulować zobowiązania wobec instytucji, które nam pomogły.

Produkcja i handel muszą jeszcze bardziej zacieśnić współpracę. Mamy wydobywać węgiel,
który po wyjściu z zakładu przeróbczego nasi
handlowcy umieszczą na rynku. Obecna koniunktura na nasz strategiczny produkt, czyli
węgiel kokosowy, jak i duże zapotrzebowanie
rynku na węgiel do celów energetycznych,
musi być przez nas wykorzystana. Nie zgadzam się z twierdzeniem, że węgiel do celów
energetycznych jest odpadem naszej produkcji. To produkt uboczny, który może dawać
nam konkretne korzyści. Nie może być stanu
wojny między handlowcami a górnikami. Jedni
i drudzy muszą współdziałać, aby efektem tej
współpracy była maksymalizacja dochodów
firmy.

Nie mamy żadnego wpływu na koniunkturę.
Dla mnie idealną sytuacją byłaby długoterminowa stabilizacja cen na poziomie pozwalającym systematycznie spłacać zobowiązania,
realizować plany inwestycyjne i zapewnić załodze godne wynagrodzenie za wydajną pracę,
a akcjonariuszom perspektywy zysku na
bardzo dobrym poziomie. Niestety, to idealny
model. Musimy liczyć się z tym, że pracujemy
pod presją cykli koniunktury. Dlatego nie
możemy żyć na konto przyszłych sukcesów.
Stać nas na tyle, ile aktualnie wypracowaliśmy.

Kolejna ważna sprawa, to program oszczędnościowy, który wprowadzamy. Nie chodzi o to,

Ile w tym roku Spółka przeznaczy łącznie na
inwestycje? Pojawiają się pomysły o ewentu-

Wciąż funkcjonujemy w niestabilnej sytuacji
rynkowej, odczuwając negatywny wpływ pandemii. Obawiam się zapowiadanej kolejnej fali
zachorowań. Sam bardzo ciężko przeszedłem
COVID-19 i potrafię sobie wyobrazić szkody,
jakie ta groźna choroba może uczynić w stanie
zdrowia naszych pracowników. Obawiam się
także załamania koniunktury i nieprzewidzianych trudności geologiczno-górniczych w kopalniach. W perspektywie kilku lat wielką niewiadomą jest unijna polityka wobec emisji metanu. Objęcie jej opłatami na pewno pogorszyłoby naszą kondycję finansową.
Teraz mamy do czynienia z szybkim wzrostem
cen węgla koksowego. Wkrótce będziemy odczuwać dobrą koniunkturę. Opóźnienie wynika z systemu zawierania kontraktów. JSW ma
za sobą trudny czas kryzysu na rynku węgla
koksowego i kryzysu wywołanego przez pandemię. Ponad roczne doświadczenia w minimalizowaniu skutków obu negatywnych zjawisk wiele nas nauczyły. Dzięki olbrzymiej mobilizacji załogi kopalnie zachowały ciągłość
produkcji. To bardzo istotne, bo nasi kontrahenci obawiali się, że pandemia sparaliżuje
JSW na długi czas. Nie były to bezpodstawne
obawy, ponieważ wiele kopalń na świecie na
długo przerwało pracę. Nawet największe
koncerny górnicze czasem nie podołały wyzwaniom.
W JSW zostały wypracowane procedury, dzięki którym możemy bronić się przed nowym
zagrożeniem w naszej branży, jakim jest koronawirus. Potrafimy obronić nasze miejsca
pracy – to olbrzymi sukces. Słowa uznania kieruję do górników, którzy w trudnych warunkach przestrzegali norm sanitarnych, minimalizując ryzyko zarażenia koronawirusem. Apeluję, aby przestrzegać ich nadal – z taką samą
dyscypliną – w okresie zagrożenia kolejną falą
zarażeń. Odpowiedzialność za własne zdrowie i zdrowie kolegów, a w konsekwencji za
zdrowie rodzin, pomoże nam po raz kolejny
przetrwać trudny czas.
Tekst opracowany na bazie wywiadu z prezesem JSW Tomaszem Cudnym zamieszczonym
w numerze 8/2021 Jastrzębskiego Węgla
przeprowadzonym przez Sławomira Starzyńskiego i Tomasza Siemieńca.
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Paliło się na kopalni

Sala dopiero na wiosnę?

Akcja przeciwpożarowa w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni KnurówSzczygłowice. Do zdarzenia doszło 19 października, nad ranem. „Godz. 04:33, kopalnia
Knurów-Szczygłowice, Ruch Szczygłowice.
Na poziomie 850, pokład 405/1, chodnik 22A
– wydzielane dymy, wycofano załogi bez
użycia aparatów tlenowych. Od godz. 04:33
trwa akcja przeciwpożarowa. Bez osób poszkodowanych” - informują służby wojewody
śląskiego.
Przy tej okazji portal nettg.pl zauważa, że
akcje przeciwpożarowe w takich sytuacjach
najczęściej wiążą się z tak zwanymi pożarami
endogenicznymi, czyli naturalnym i stosun-

Niepokojące wieści nadchodzą z budowy niecierpliwie wyczekiwanej Sali Koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu.
Wbrew huraoptymistycznym publikacjom
niezorientowanych autorów i ostrożnym wypowiedziom dyrekcji Szkoły, termin otwarcia
Sali znów mocno się przesuwa. Zaplanowane
na 21 października tego roku już jest nieaktualne. Co prawda jej budowa dobiega końca ale
brakuje jeszcze ważnych elementów, bez których odbiór jej i otwarcie są niemożliwe. Brak
ten wynika głównie z winy producentów tych
elementów, u których występują poważne
opóźnienia z powodu pandemii. Dostawy są
obiecane w ciągu najbliższych tygodni i dopiero wtedy można rozpocząć odbiory formalno-techniczne.
Do tego dochodzą znaczne podwyżki cen,
które „pożerają” zaplanowany przed kilkoma
laty budżet. Dyrekcja Szkoły zabiega o dodatkowe środki ale jest to bardzo trudne i mimo
obietnicy ich przyznania nie wiadomo, kiedy
to nastąpi.
Dodatkowym problemem jest brak środków
na wyposażenie Sali w przedmioty użytkowe,
jak: urządzenia elektroniczne, umeblowanie,
sanitariaty, czy chociażby wyposażenie garderób dla artystów. I na to muszą się również
znaleźć niemałe dodatkowe finanse. A pozyskanie ich jeszcze w końcówce tego roku jest
bardzo wątpliwe.
Dyrektor PSM Gabriela Jaworska bardzo
ubolewa nad stanem rzeczy i podejmuje

Fot. JSW

kowo częstym zjawiskiem w górnictwie. Powodem ich powstawania jest samozagrzewanie węgla w „zrobach” ściany wydobywczej,
a więc miejscach po eksploatacji węgla.

Bezpłatny parking dla radnych?
Jak zauważa radny Tadeusz Sławik, on i jego
koledzy z Rady Miasta „poświęcają wiele
czasu i wiele godzin przebywają w Urzędzie
Miasta”. „Wjeżdżają na parking, a przy wyjeździe oczekuje się, że dokonają opłaty za parkowanie” – czytamy w interpelacji.
Zdaniem miejskiego rajcy „co do zasady” tak
nie powinno być. „I nie chodzi o te parę przysłowiowych złotych, ale, podkreślam, o zasadę” – wyjaśnia.
„Społeczny charakter pracy radnego w organach stanowiących jednostki samorządu terytorialnego wiąże się z ponoszeniem przez
zainteresowanych kosztów związanych z pełnieniem mandatu radnego. Przyznawanie dodatkowego świadczenia, ponad przyznane

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

ustawą diety i zwrot kosztów podróży służbowej, nie ma podstawy prawnej” – odpowiada jastrzębski magistrat, zaznaczając jednocześnie, że pierwsze 120 minut korzystania
z parkingu jest nieodpłatne.

Coraz więcej zachorowań wśród najmłodszych
Jak donoszą lokalne media, u naszych sąsiadów – w wodzisławskim szpitalu – wzrosła zachorowalność na zapalenie płuc u dzieci. Na
tamtejszej pediatrii – pełne obłożenie, plus
kilka dodatkowych łóżek. Podobny scenariusz wypełnił się w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku,
gdzie zajęte są wszystkie łóżka.
A jak sytuacja wygląda w jastrzębskiej placówce? „Obserwujemy wzrost zachorowań spo-

wodowanych wirusem RSV, ponadto chorób
takich jak zapalenia płuc czy oskrzelików. Dotyczy to przede wszystkim najmłodszych dzieci. W tej chwili na Oddziale Pediatrycznym hospitalizowanych jest 18 pacjentów. Dzieci są
testowane na obecność wirusa Sars-CoV-2,
w związku z tym wiemy, że to nie są zachorowania na Covid” – informuje Marcelina Kowalska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Rondo im. WOŚP?
„Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala: Nadać nazwę „RONDO WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY” rondu położonemu w Mieście Jastrzębie-Zdrój, zlokalizowanemu pomiędzy ul. Graniczną, al. Józefa Piłsudskiego i ul. Północną” – czytamy w projekcie uchwały, która zostanie poddana głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miasta.
„Poparta przez mieszkańców naszego miasta
nazwa ma na celu uhonorowanie prawie 30
lat pracy Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jastrzębianie są pod wrażeniem zaangażowania oraz wielkiego sukcesu
działania organizacji na przestrzeni ostatnich
lat (…) Przez ostatnie lata założyciele Fundacji wykonali nieocenioną w skutkach pracę
na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. W najtrudniejszych momentach dla szpitali, dzieci
oraz dorosłych podejmowali się zadań niemalże niewykonalnych. Ich najważniejszym
celem była (i jest) pomoc drugiemu człowiekowi. Działająca ponad podziałami Fundacja
cieszy się największym wśród organizacji pozarządowych zaufaniem społecznym” – pada
między innymi w uzasadnieniu autorów projektu.
I jeszcze w innym miejscu: „Nasze miasto od
wielu lat organizuje coroczny Finał WOŚP
z wielkim sukcesem. Liczba osób, które angażują się w Jastrzębiu-Zdroju (i całej Polsce),
sięga co roku ponad 600 tysięcy. Jak widać,
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wszelkie działania, żeby rozwiązać tak duże
problemy. Po dokonanych odbiorach technicznych i dopuszczeniu budynku do użytkowania, chce wykorzystywać go celów edukacyjnych i testowych w ramach działania własnej szkoły, nawet bez kompletnego wyposażenia. Zapytana o następny zakładany termin oficjalnego otwarcia Sali wymienia datę…
3 marca przyszłego roku ale i z tą datą jest
ostrożna.
„Wszyscy chcielibyśmy, żeby Sala Koncertowa wreszcie zaczęła normalnie funkcjonować i robimy, co tylko w naszej mocy, żeby to
jak najszybciej nastąpiło. To dla nas bardzo
ważne i bardzo na to czekamy. Wiemy, że także wielu miłośników muzyki w regionie także
nie może już się doczekać. Niestety jest jeszcze sporo problemów niezależnych od nas do
rozwiązania” – mówi dyrektor Jaworska.

Kiedy darmowa komunikacja?
„Co z darmową komunikacją dla wszystkich
mieszkańców?” – pytał niedawno radny Andrzej Matusiak.
„W czasie kampanii prezydenckiej w 2014 roku obiecała Pani darmową komunikację dla
wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
Mówiła Pani, że jeśli podejmie się jakiś zadań,
to je zrealizuje. W 2015 roku twierdziła Pani,
że przez zamieszanie z umową z przewoźnikiem najwcześniej można to wprowadzić
w 2016/2017 roku. Mamy już 2021 rok i pytam się, gdzie jest darmowa komunikacja dla
mieszkańców?” – mogliśmy przeczytać w interpelacji.
Co na to włodarze miasta? „Komunikacja za
zero złotych jest wdrażana dla poszczególnych grup mieszkańców tylko dlatego, że
w 2015 roku radni, głównie z PiS, nie przegłosowali wystąpienia miasta z MZK. Tylko wtedy byt korzystny czas na szybkie wdrożenie
projektu. Obecna sytuacja rynkowa w kraju
jest zupełnie inna niż 5 lat temu. Jak Pan zauważył z roku na rok oplata do MZK wzrasta.
W 2015 roku wynosiła ponad 12 mln zł,

a w 2022 wzrośnie do 20 mln. Powoduje to
niestabilna gospodarka, szalejąca inflacja, galopujące ceny paliw, energii, gazu i płacy minimalnej. Od 2017 roku funkcjonuje komunikacja za zero złotych dla dzieci i młodzieży. Naszego pomysłu na bezpłatną komunikację nie
porzucamy. Na bieżąco monitorujemy sytuację na rynku, tak by wprowadzić ją w jak najkorzystniejszym dla miasta i mieszkańców
momencie” – odpowiada wiceprezydent Roman Foksowicz.

„Brakuje lekarzy i pielęgniarek”
Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

nasze społeczeństwo nie wyobraża sobie
swojego życia bez charakterystycznego czerwonego serduszka. Podzielmy się z naszą jastrzębską społecznością radością posiadania
ronda tak wspaniałej Fundacji, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
Ostatecznie władze miasta postanowiły oddać decyzję w tej sprawie w ręce mieszkańców. „Padła propozycja, by nowe rondo nosiło
miano Powstańców Śląskich – włączając się
w tę samą konwencję i zachowując spójność
z pozostałymi nazwami, znajdującymi się na
tej trasie. Idąc tym tokiem, będziemy proponować zmianę nazwy Ronda Centralnego na
Rondo Porozumienia Jastrzębskiego” - sygnalizują w Urzędzie Miasta. Głosować można
między 14 a 28 października.

Czy publicznej służbie zdrowia w Polsce grozi
potężny kryzys? Kryzys z przepracowania,
niedoinwestowania i ogólnego niezadowolenia personelu z warunków pracy?
„Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, niemal
280 placówek będzie musiało zostać zamkniętych” – ostrzegała niedawno Zofia Małas,
prezeska Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w rozmowie z portalem PulsMedy
cyny.pl.
A jak ta sytuacja wygląda w Jastrzębiu-Zdroju? „W przypadku naszego szpitala, tak jak
w innych ośrodkach leczniczych w Polsce, braki kadrowe są najbardziej zauważalne w grupie zawodowej lekarzy i pielęgniarek. Koncentrujemy się przede wszystkim na pozyskaniu
personelu na Izbę Przyjęć, Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny oraz na czasowo zawieszony Oddział Otolaryngologii. Zapraszamy

zatem do zapoznania się z ofertami pracy znajdującymi się na stronie internetowej szpitala
lub bezpośredni kontakt z działem personalnym” – apeluje Marcelina Kowalska, rzecznik
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. „Ze względu na braki kadrowe w grupie zawodowej lekarzy Oddział Otolaryngologii naszego szpitala został
czasowo zawieszony do 1 grudnia 2021 roku
(potem oddział zostanie po prostu zamknięty
– przyp. aut.). Podejmujemy wszelkie możliwe
działania mające na celu ponowne uruchomienie oddziału. Mamy również wsparcie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Śląskiej Izby Lekarskiej oraz konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie otolaryngologii.
Trwają rozmowy i mamy nadzieję, że wznowimy działalność oddziału najszybciej jak to
możliwie” – dodaje nasza rozmówczyni.

4

październik 2021

informacje publicystyka

Mył czy polerował?
Kilka dni temu rozmawialiśmy z naszym zbulwersowanym Czytelnikiem, który relacjonował, że zadzwonił na Straż Miejską informując o pewnym zdarzeniu. Według jego słów na
parkingu na osiedlu VI, czyli popularnej “szóstce”, jakiś mężczyzna mył swój samochód, co
jest, jak podkreślał telefoniczny rozmówca,
ewidentnym złamaniem przepisów. „Nawet
podszedłem do niego i zwróciłem mu uwagę,
ale tylko wzruszył ramionami, nie przerywając mycia” – słyszymy.
Dalej autor relacji zauważa z przekąsem, że
faktycznie strażnicy miejscy pojawili się pod
wskazanym adresem, i to dosyć szybko, ale…
nawet nie wysiedli z samochodu, postali
chwilę i odjechali. Kiedy Czytelnik zadzwonił
do dyspozytora Straży Miejskiej, dowiedział
się tylko, że zgłoszenie było nieuzasadnione.
Postanowiliśmy wyjaśnić zagadkę niedawnej
interwencji u samego źródła, czyli w Straży
Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

„W odpowiedzi na zapytanie informuję, że
Straż Miejska w dniu 14/10/2021 otrzymała
telefoniczne zgłoszenie dotyczące mycia pojazdu przy ul. Marusarzówny. Wysłany na
miejsce patrol SM nie stwierdził mycia pojazdu, tylko polerowanie lakieru samochodowego. Paragraf 5 ust. 1 oraz ust. 2 Uchwały
Nr IV.52.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój określa
tylko sposób mycia i naprawy pojazdów i nie
ma w nim wzmianki o polerowaniu. Nadmieniam, że polerowanie lakieru samochodowego nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Ponadto
na skutek polerowania lakieru przedmiotowego samochodu nie powstały żadne odpady, a więc nie było podstaw prawnych do
podjęcia przez Straż Miejską interwencji”
– czytamy w odpowiedzi.

Pijany 18-latek potrącił rowerzystę
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju wyjaśniają
okoliczności zdarzenia drogowego, do jakiego doszło na ulicy Powstańców Śląskich.
W poniedziałek, 18 października, około godziny 6.00 kierujący oplem podczas wyprzedzania uderzył prawym bokiem pojazdu
w 36-letniego rowerzystę, jadącego w tym
samym kierunku. W wyniku zderzenia cyklista doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala.
Policjanci ustalili, że poszkodowany był trzeźwy, natomiast 18-letni kierowca osobówki
miał… 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Zapewne nie bez znaczenia jest fakt,

Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

że prawo jazdy posiadał od dwóch miesięcy.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi
mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Zataczający się 14-latek
W czwartek, 7 października, parę minut
przed godziną 20.00 patrolujący ulice Warszawską policjanci zauważyli zataczającego
się młodego mężczyznę. Gdy podeszli bliżej,
okazało się, że był to nietrzeźwy nastolatek.
14-latek w trakcie oczekiwania na przyjazd
pogotowia ratunkowego stracił przytomność. Niebawem na miejsce zdarzenia przybyła jego matka. Chłopiec po przebadaniu

trafił pod jej opiekę. Nieletni ze względu na
stan upojenia nie był w stanie poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym
powietrzu. Wyszło także na jaw, że matka po
raz drugi w tym dniu odebrała swoją „pociechę” z rąk policjantów. 14-latek rano w jednym ze sklepów ukradł butelkę z „piciem”.
O całym zdarzeniu zostanie poinformowany
sąd rodzinny i nieletnich.

„Nie zamierzam sprzątać po swoim psie!”
Ten widok już na stałe wpisał się w jastrzębski
krajobraz. Chodniki i skwery upstrzone psimi
ekskrementami, kłótnie między właścicielami niesfornych czworonogów, pupile beztrosko baraszkujące w osiedlowych piaskownicach. Czy z tej sytuacji jest jakieś rozsądne wyjście?
Mały obrazek rodzajowy sprzed kilku dni.
Młoda kobieta przechadzała się dostojnie
z rasowym, jakżeby inaczej, pieskiem, który
w pewnym momencie postanowił uczynić zadość swojemu metabolizmowi. Kiedy nasz
Czytelnik nie wytrzymał i spytał: „Chce pani
zostawić pamiątkę po sobie i swoim psie?”,
usłyszał tylko napuszone: „Tak, chcę zostawić
pamiątkę! Jest pan zadowolony?”
Ale bohaterka tej relacji nie jest odosobniona
w swoich poglądach. Oto komentarz, który
ukazał się jakiś czas temu na naszym portalu:
„Od 6 lat jestem właścicielem psa i nigdy nie
sprzątałem po swoim psie i NIE ZAMIERZAM. Z roku na rok, widzę coraz większy
nacisk na sprzątanie po swoim psie. Masowe
stawianie tabliczek z oznaczeniami, wywieszanie darmowych torebek i trąbienie o tym
na każdym kroku. Niedługo nie można będzie
wyjść z psem i trzeba się będzie ‘kitrać’ po
lasach, by pies mógł spokojnie załatwić swoją
potrzebę. Burdel w śmietnikach, worki leżą

po ulicy, wszelkie tereny parkowe zaśmiecone, lasy pełne w śmieci, a oni się czepiają, że
pies pójdzie na bok i zrobi, co ma zrobić… No,
błagam!!!”
I jeszcze na koniec – w ramach riposty. „Przypominamy Państwu, że teren zamieszkania
jest wizytówką mieszkających w nim ludzi.
Dlatego bardzo prosimy, żeby Wasz pies nie
załatwiał się na przejściach komunikacyjnych. Dbajmy wspólnie o estetykę budynku!
Przestrzegajmy czystości i higieny w jego
obrębie! Szanujmy się wzajemnie, dbajmy
wspólnie o Nasze dobro. Posprzątaj po swoim
psie! Twój pies – Twoja kupa!” – swego czasu
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” pojawiło się wezwanie do sprzątania po
swoim pupilu – dokładnie tej treści.
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Miasto
cham w?!
Jest wtorkowe popołudnie. Aleja Piłsudskiego. Na jednym z pasów tworzy się
sporych rozmiarów korek. Kierowca busa, który stał na czele tej swoistej kolumny, wysiada z auta i podchodzi do stojącego za nim samochodu. Zaczyna szarpać
za klamkę, a dzierżąca kierownicę młoda kobieta uśmiecha się i pokazuje mu
środkowy palec. W tym samym czasie zirytowani kierowcy – jeden po drugim
– zaczynają trąbić klaksonami. W końcu ktoś otwiera drzwi i rzuca w eter: „Jedź
k…o!!!” Chyba poskutkowało. Kawalkada samochodów rusza powoli z miejsca…
Obrazki takie jak ten nie są rzadkością w jastrzębskim krajobrazie. Wściekli jastrzębianie, których mijamy na chodniku, spotykamy
w miejskich autobusach czy na spacerze
z psem, mówią wiele o przemianach, jakie
zaszły w naszym społeczeństwie. Czy zawsze
tak było? Czy dopiero teraz przekraczamy
wszelkie dopuszczalne granice? JastrzębieZdrój stało się miastem chamów? Wbrew
pozorom to pytanie nie ma w sobie nic z prowokacji. Raczej bliżej mu do stwierdzenia
faktu. Smutnej konstatacji, że coś się z nami
porobiło. Że przekroczyliśmy jakąś niewidzialną granicę. Zatem, co się z nami dzieje?
Kolejny obrazek rodzajowy z przeszłości. Demonstracja pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. W roli głównej – emeryci, domagający się raty ekwiwalentu za deputat węglowy. W tym skandującym tłumie wyróżnia
się pewien starszy mężczyzna. Wychodzi na
czoło kolumny i zaciśniętą pięścią grozi w kierunku swojego przeciwnika. „Zabiję tego
psa!” – to prawdopodobnie o byłym prezesie
koksowego giganta. Już po chwili otacza go
szczelny kordon dziennikarzy. Wycelowane
w demonstrującego mikrofony, obiektywy
aparatów i kamer dodają mu animuszu.
„Wiem, pójdę do Rybnika, ale mnie wypuszczą. A tamtemu nie wybaczę!” – kontynuuje
niezrażony. Komentarze, jakie niedługo
potem ukazały się pod informacją o pikiecie,
utrzymane były w lekko ironicznym tonie.
Czytelnicy stwierdzili, że „bohater dnia”, który groził „Zagórowi” śmiercią, nadawał się do
kabaretu, a demonstrację określili mianem
tragifarsy. Ale może w opisanym wydarzeniu
było więcej tragedii niż farsy? W końcu mężczyzna ów jest czyimś ojcem, mężem, wreszcie – dziadkiem. To dobry przykład dla jego
wnuczków? One w przyszłości też mają tak
postępować?
Zostawmy jednak powyższe rozważania.
I skupmy się na kolejnej odsłonie tej – jak już
ochrzcili ją internauci – tragifarsy. Tym razem
chodzi o pewną ciekawą prawidłowość dotyczącą… Ale może nie uprzedzajmy faktów…
Kronika policyjna informowała jakiś czas
temu o agresywnym jastrzębianinie, który na
jednym z osiedli wybijał szyby w samochodach. Potem było o kierującym pojazdem pod
wpływem alkoholu – w tym przypadku szaleńczy rajd ulicami Jastrzębia-Zdroju zakończył się na przydrożnym drzewie. Wreszcie
policjanci zatrzymali pijanego mężczyznę,
który w akcie agresji wybił szybę na dworcu
autobusowym. I co się nagle okazuje? Że te
trzy z pozoru nie związane ze sobą informacje
łączy wspólny mianownik. Każdy z tych nieszczęśników na pytanie, dlaczego dopuścił się
popełnionego przez siebie czynu, odpowia-

dał niezmiennie: „pokłóciłem się z żoną”.
Eureka! W końcu wszystko wyjaśniło się!
A może te trzy opisane zdarzenia ilustrują zupełnie inne zjawisko? Nie agresję jastrzębian,
która podstępnie wkrada się we wszystkie
przejawy codziennego życia? Ale raczej to, że
kobiety stają się z roku na rok silniejsze,
a słabi mężczyźni szukają ujścia dla swoich
frustracji poza domem? Jedno nie ulega wątpliwości: płeć piękna – także tutaj, na jastrzębskim podwórku – zaczyna przejmować
najgorsze męskie wzorce zachowań. Trzeci
obrazek rodzajowy. Młoda dziewczyna wygraża na całe osiedle: „Ja temu ch… wi jeszcze
pokażę!” Wszystko wskazuje na to, że pokłóciła się ze swoim chłopakiem. A swój żal postanowiła zakomunikować całemu światu.
„Co on sobie myśli?! Że może traktować mnie
jak sz…tę?!” – pyta przechodzących przechodniów. Niegdyś łagodzące zwyczaje, teraz
kobiety emanują agresją, ich słownictwo roi
się od wulgaryzmów, a przystanki autobusowe okupują niewiasty z „fajką” w ustach.
Nowy trend? Nowa moda? Nowy styl? No cóż,
powie jeden z drugim, czasy się zmieniają. To
prawda. Ale coraz częściej wielu z nas nie
potrafi za tymi zmianami nadążyć. Smutne.
I zarazem prawdziwe.
Co się z nami dzieje? To pytanie powraca za
każdym razem, kiedy lokalne media donoszą
o kolejnym dramatycznym zdarzeniu. Kilku
wyrostków pobiło mężczyznę w autobusie.
I to tylko dlatego, że ośmielił się zwrócić im
uwagę. Gdzie indziej dwóch kierowców-osiłków skatowało kierującego skuterem 16-latka. Znowu ktoś inny zorganizował wieczór
kawalerski, którego główną atrakcją było
(zamiast wyskakującej z tortu półnagiej piękności) zdewastowanie przez przyszłego pana
młodego lokalu. Ale na tym nie koniec. Bo ta
agresja przenosi się także do wirtualnego
świata. „Uzbrojeni” w anonimowość internauci prześcigają się w pomysłach na obrażanie swoich domniemanych wrogów. Piętrowe
wulgaryzmy przyjmują coraz bardziej wyrafinowaną formę. A poziom nienawiści rośnie
z każdym kolejnym wpisem.
Co się z nami dzieje? To pytanie pada już po
raz trzeci. I po raz trzeci pozostanie bez odpowiedzi. Głównie z tego powodu, że jego adresatem jesteśmy my wszyscy. Bez wyjątku. My,
którzy palimy na przystankach, „rzucamy
mięsem” w miejscach publicznych, grozimy
światu zaciśnięta pięścią… Jest nam z tym lepiej? I chociaż Jastrzębie-Zdrój nie jest tu wyjątkiem, to pytanie kierujemy właśnie do jastrzębian. Bo to ich los leży nam na sercu…
JN
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Jak oszczędzi
na wodzie?
MATERIAŁ SPONSOROWANY

4000zł rocznie może kosztować nas nieszczelna spłuczka. 1700zł może zaoszczędzić czteroosobowa rodzina podłączając dom do kanalizacji sanitarnej,
ponad 350zł to niepotrzebny wydatek na codzienną butelkę wody, a niewłaściwe zabezpieczenie wodomierza może uszczuplić nasz budżet o kolejne kilkaset
złotych. Podpowiadamy jak zaoszczędzić w czasach galopujących cen.

Kropla drąży... dziurę w budżecie
Kapiący kran może nas kosztować 30zł miesięcznie. Delikatny, prawie niewidoczny gołym okiem wyciek ze spłuczki to wydatek
70 zł. Mocny wyciek w toalecie uszczupli nasz
budżet nawet o 340zł miesięcznie. Roczne
koszty takich awarii przyprawiają o zawrót
głowy! Regularna kontrola domowych instalacji może pozwolić na zaoszczędzenie sporej
kwoty. Kapiący kran widać gołym okiem, jednak wyciek z toalety może być niezauważalny
i wymagać dokładnej obserwacji.
Nie daj nabić się w butelkę
Zakup litrowej butelki wody mineralnej to
wydatek około 1zł. Taka sama ilość wody
z kranu będzie nas kosztować około 0,01zł,
czyli… jeden grosz! Pijąc "kranówkę" dbamy
też o środowisko ograniczając zużycie plastikowych butelek.
Warto podkreślić, że wzorcową jakość jastrzębskiej wody potwierdzają regularnie
przeprowadzane badania. Nasza woda nadaje się do spożycia bez przegotowania. Ma
dobry smak i neutralny zapach, posiada idealną czystość mikrobiologiczną, a wszystkie parametry fizyko-chemiczne są doskonałe.
Jastrzębska "kranówka" zaliczana jest do
wód bardzo miękkich, co wpływa pozytywnie
na żywotność urządzeń AGD. Parametry naszej wody nie wymagają stosowania dużych
ilości soli w zmywarkach.
Zabezpiecz wodomierz przed zimą
Niewłaściwe zabezpieczenie wodomierza
przed niskimi temperaturami może doprowadzić do jego zamarznięcia i zniszczenia. Taka
awaria może również spowodować wyciek
wody i zalanie pomieszczeń. Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku warto
sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz zadbać o odpowiednie ocieplenie.
Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience,
należy sprawdzić, czy jej pokrywa jest zamknięta i czy nie jest uszkodzona, a licznik można dodatkowo zabezpieczyć styropianem,
wełną mineralną lub inną otuliną.
Jak zaoszczędzić na ściekach?
Przez wiele lat Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadził inwestycje,
mające na celu umożliwienie mieszkańcom
odprowadzania ścieków do nowoczesnych
oczyszczalni. Zgodnie z prawem właściciele
nieruchomości muszą niezwłocznie przyłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Poza spełnieniem obowiązku ustawowego oraz
bezspornymi korzyściami dla środowiska,
podłączenie do kanalizacji sanitarnej to rów-

nież znaczne oszczędności. Za odprowadzanie ścieków do kanalizacji czteroosobowa rodzina zapłaci rocznie około 1700zł mniej niż
za wywóz tej samej ilości nieczystości beczkowozem.
Pamiętajmy o dwóch, niezwykle istotnych
zasadach: nigdy nie wprowadzamy do
kanalizacji sanitarnej wód deszczowych,
a do kanalizacji deszczowej ścieków
komunalnych!
Zdajemy sobie sprawę, że część mieszkańców, pomimo chęci podłączenia kanalizacji
sanitarnej, nie ma takiej możliwości. Nie wynika to z niczyjej złej woli, lecz z zasad ekonomii. Budowa kanalizacji na słabo zaludnionym
obszarze jest nieopłacalna i niosłaby za sobą
znaczący wzrost cen. Znamy wiele przykładów gmin, które wybudowały kanalizację sanitarną na terenach o zbyt małym zagęszczeniu mieszkańców. Opłaty za odprowadzanie
ścieków są w nich nawet czterokrotnie wyższe niż na terenie Jastrzębia-Zdroju, Mszany
i Godowa. Dlatego na bieżąco analizujemy aktualne warunki i rozwijamy sieć kanalizacyjną
tam, gdzie staje się to ekonomicznie uzasadnione.
Toaleta to nie śmietnik!
Problemy związane z niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji wymagają pilnego rozwiązania. Odpady osadzające się w kanałach
stopniowo zmniejszają ich średnicę, a w konsekwencji uniemożliwiają przepływ ścieków.
Dostają się też do wirników pomp tłoczących
ścieki, gdzie powodują wiele uszkodzeń.
Resztki jedzenia w instalacjach kanalizacyjnych przyciągają również szczury.
Wszyscy ponosimy koszty wywozu oraz unieszkodliwienia śmieci wyłowionych z kanalizacji, napraw urządzeń, czyszczenia sieci i deratyzacji. Wrzucając więc śmieci do toalety,
wrzucamy tam swoje pieniądze.
Pamiętajmy, że do kanalizacji
sanitarnej nie wrzucamy:
ź chusteczek nawilżanych, patyczków
do uszu, płatków i wacików
kosmetycznych,
ź materiałów budowlanych
i innych odpadów stałych,
ź resztek jedzenia,
ź lekarstw,
ź olejów samochodowych oraz
innych substancji chemicznych.

Artykuł powstał we współpracy z Jastrzębskim
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A.
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Promyk Nadziei
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz
Hospicjum Domowego im. księdza Eugeniusza Dutkiewicza. W uroczystość Wszystkich Świętych na jastrzębskich cmentarzach
pojawią się uczniowie szkół średnich, sportowcy, artyści, a także osoby publiczne cieszące się zaufaniem społecznym. Wszystkich
połączy jeden cel – wsparcie osób znajdujących się w terminalnym okresie choroby
nowotworowej. Kwesta organizowana jest
już od 17 lat, a jej tegoroczne hasło brzmi:
Promyk Nadziei.

Wolontariusze będą wyposażeni w identyfikatory imienne ze zdjęciem oraz oznaczone
puszki. Jastrzębskie Hospicjum utrzymuje się
wyłącznie z darowizn, zbiórek publicznych
oraz odpisów podatkowych na rzecz organizacji pożytku publicznego (w ramach akcji
Podaruj swój 1%).
„W tym roku zebraną kwotę zamierzamy
przeznaczyć na środki higieny osobistej
i sprzęt potrzebny do opieki nad chorymi. Już
teraz dziękujemy za Waszą życzliwość, przychylność i hojność" – mówi Tomasz Sember,
koordynator kwesty.

Chcielibyśmy, a nie możemy…
„Jastrzębianie nie chcą uchodźców w swoim
mieście. I chociaż zarówno przeciwnicy, jak
i zwolennicy tego pomysłu powołują się na
wartości uniwersalne, rów, jaki został wykopany między obydwoma obozami, będzie
trudno zasypać”.
Cytowane powyżej słowa padły na naszym
portalu „kilka ładnych” lat temu, ale wciąż, jak
się wydaje, nie tracą na swojej aktualności.
W czasie tamtej dyskusji najczęściej pojawiły
się głosy internautów, zachodzących w głowę, po co w Jastrzębiu-Zdroju uchodźcy, tak
jakby miasto miało za mało problemów. „Coś
się komuś p……o w głowie, jeszcze ciapatych
nam brakuje?! Mało smrodu i nędzy, a teraz
jeszcze ciapaci na łasce, wikcie i opierunku jastrzębian?!” – dopytywał się „Neon”, z trudem
kryjąc swoje wzburzenie.
„Co wy ludzie chcecie od tych biedaków? Jak
Polacy uciekali z kraju, to też inne państwa ich
przyjmowały. Katolicy od siedmiu boleści!

Pięknie mówią, ale jak trzeba pomóc innym,
to odwracają się plecami. Taki jest katolicyzm
wasz wybiórczy. Wstyd!” - ubolewał zwolennik przyjęcia uchodźców do naszego miasta.
Co na to włodarze Jastrzębia-Zdroju? „Stanowisko prezydent Anny Hetman jest niezmienne. Jeśli będzie potrzeba, to przyjmiemy
uchodźców. Jesteśmy to winni światu. Kiedyś
to my potrzebowaliśmy pomocy. Żyjemy
w XXI wieku i pomoc humanitarna oraz solidarność ludzka powinna być na wysokim poziomie. Oczywiście, wszystko po odpowiednich procedurach, bo to państwo powinno
zadbać o wszelkie prawne kwestie. Jeśli pomoc, to kompleksowa, mieszkanie, edukacja,
praca. Problem w tym, że my nie mamy
wolnych mieszkań. Dlatego też tak ważna w
tej kwestii jest pomoc na szczeblu rządowym”
– słyszymy w jastrzębskim magistracie.
A jakie jest Wasze zdanie na ten temat, drodzy Czytelnicy?
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„Po co wybudowano Dworzec Autobusowy?”

Na Gagarina powieje luksusem?

„Kiedy będzie można dojechać autobusem do
najbliższych większych miast? Takich jak Gliwice, Racibórz czy Bielsko-Biała?” – dopytuje
nasza Czytelniczka.
Po co wybudowano Dworzec Autobusowy?”
– to już kolejne pytanie.
„Jak długo będziemy czekać na koniec komunikacyjnego wykluczenia?!” – jeszcze jedno.
„Czy naszego miasta nie stać na kupno kilku
autobusów i zatrudnienie kilku kierowców?

Cztery mieszkania dla osób niepełnosprawnych i 15 lokali tymczasowych, przeznaczonych dla osób po eksmisji, powstaje w Jastrzębiu-Zdroju. Adaptacja budynku przy ulicy Gagarina trwa od lutego 2021, a ukończenie prac zaplanowane jest na koniec listopada.
Mieszkania dla osób niepełnosprawnych
składają się z pokoju, łazienki i aneksu kuchennego. Mają ponad 35 metrów kwadratowych powierzchni. Lokale tymczasowe są
przeznaczone dla osób po eksmisji, które nie
mają prawa do mieszkania socjalnego. Ich powierzchnia wynosi od 13 do 19 metrów kwadratowych, a toalety i natryski są wspólne.
W budynku powstają też pomieszczenia dla
Centrum Usług Społecznych, Placówki Wsparcia Dziennego i siedziba sołtysa.
Wykonano już termomodernizację, w tym
ocieplenie ścian i dachu, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych. Przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Wymienione zostały
okna i drzwi. Do wykonania pozostało malo-

Nie pocieszają mnie opowieści o szybkiej kolei. To długotrwała inwestycja – autobusy
można uruchomić dosłownie z dnia na dzień.
Nie każdy ma samochód, a nawet jeśli ma, to
czasem zdrowie nie pozwala prowadzić. Jak
długo nasze władze będą nas izolować?”
– czytamy w znamiennym komentarzu.
Czy macie podobne spostrzeżenia na temat
naszej jastrzębskiej rzeczywistości, drodzy
Czytelnicy?

Zjedli po pączku i...
W poniedziałek, 11 października, około godziny 16.40 policjanci otrzymali zgłoszenie
dotyczące kradzieży w jednym ze sklepów.
Na miejscu zgłaszająca wskazała mundurowym dwóch chłopców podejrzanych o kradzież. Po ich wylegitymowaniu okazało się, iż
byli to młodzi ludzie w wieku 14 lat.
Nastolatkowie najwyraźniej nie spodziewali
się, że przy linii kas zostaną zatrzymani przez

pracownicę sklepu. Z ustaleń wynikało, iż
chłopcy na terenie placówki handlowej zjedli
po pączku, po czym chcieli bez płacenia opuścić sklep. Materiały w niniejszej sprawie zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju i to
sąd zadecyduje o tym, jakie konsekwencje
wyciągnąć wobec nieletnich.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

wanie ścian w częściach mieszkalnych, malowanie posadzek loggiowych, montaż parapetów zewnętrznych w oknach loggiowych,
ułożenie paneli w mieszkaniach na parterze,
montaż baterii oraz prace porządkowe.
Pozostaje jeszcze montaż podjazdów dla
osób niepełnosprawnych do części użytkowej
i mieszkalnej, montaż balustrad dojścia do
budynku, ułożenie lastryka na schodach zewnętrznych, rozplantowanie ziemi, uporządkowanie terenu i wykonanie okładziny cokołów.
Koszt robót budowlanych to 2 miliony 500 tysięcy złotych.

Nowe rondo za miesiąc
„Już niedługo będzie można przejechać rondem na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicami Graniczną i Północną” – cieszą się w jastrzębskim magistracie.
„Skrzyżowanie zostanie otwarte najprawdopodobniej na przełomie października i listopada, jednak dokładny termin uzależniony
jest od warunków atmosferycznych. Rondem
będzie można przejechać jeszcze przed oficjalnym odbiorem inwestycji. Ma to na celu
poprawę drożności ruchu samochodowego
w mieście” – dowiadujemy się.
Przypomnijmy, że rondo będzie miało średni-

cę aż 28 metrów, co czyni je jednym z największych w mieście. Będzie to równocześnie
pierwsze w Jastrzębiu-Zdroju rondo turbinowe, czyli konstrukcja, która automatycznie
naprowadzi kierowcę na odpowiedni zjazd
z ronda. Jednym słowem, nie można po nim
jeździć naokoło, ponieważ wymusza ono
zjazd, zapewniając płynniejszy ruch pojazdów. Wraz z budową ronda, wszystkie drogi
najazdowe uzyskają nową nawierzchnię
– łącznie 600 metrów – a także wyposażone
zostaną w przejścia dla pieszych i przejazdy
rowerowe.

Pacjencie, zbadaj się, zanim…
„Zachęcamy mieszkańców do skorzystania
z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych
w ramach programu ‘Profilaktyka 40 Plus’”
-czytamy na stronie jastrzębskiego magistratu.
W Jastrzębiu-Zdroju program realizuje Laboratorium Medyczne „Diagnostyka”.
Aby skorzystać z bezpłatnych badań należy:
1. Poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub kontakt telefoniczny z infolinią
(800-190-590) wypełnić specjalną ankietę,
która powoduje wygenerowanie e-skierowania zawierającego pakiet badań właściwy
dla danej osoby.
2. Po wypełnieniu ankiety pacjent otrzymuje
kod, z którym udaje się do jednego z dwóch
punktów Laboratorium Medycznego „Dia-

gnostyka”:
ź Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2,

w czwartki w godzinach 9.00-11.00
(tel. 32 47 62 657),
ź Punkt Pobrań przy ulicy Wrocławskiej 20,
w czwartki w godzinach 7.30-12.00
(tel. 32 47 40 482).
Ważne!
Na badanie należy zgłosić się z dokumentem
tożsamości zawierającym PESEL oraz kodem
podanym przez infolinię lub wygenerowanym na IKP. Należy przynieść ze sobą próbkę
moczu i kału (zgodnie ze zleceniem) oraz być
na czczo.
Czas trwania pierwszej pilotażowej fazy
programu to 1.07.2021-31.12.2021

Kaskady w sercu Zdroju
„Prace przy przebudowie placu postępują
zgodnie z harmonogramem. Wykonawca
wszedł na teren budowy wiosną tego roku.
Do tej pory dokończono wykopy i przewierty
pod drogą” – informuje jastrzębski magistrat.
Aktualnie firma Garden Designers Derkacz
i Wspólnicy jest w trakcie układania nawierzchni z płyt granitowych. Wykonywane są jednocześnie instalacje sanitarne i wodociągowe oraz elektryczne.
W ramach zadania zaplanowano jeszcze
przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do
Domu Zdrojowego, budowę 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

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego oświetlenia placu, a także
wykonanie nasadzeń nowej roślinności,
zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. Plac będzie otoczony wodnymi kaskadami.
Całość będzie kosztowała prawie 5 milionów
478 tysięcy zł. Przewidywany termin zakończenia robót to I kwartał 2022 roku.

Zaszczep się na zakupach
„Od 6 października jastrzębianie mogą szczepić się przeciwko Covid-19 w nowym punkcie
szczepień.
Punkt szczepień w Galerii Zdrój będzie
czynny w poniedziałki, środy, czwartki, piątki
i soboty w godzinach: 13.00-14.00 oraz
18.30-20.00” – informuje jastrzębski magistrat.

Rejestracja na szczepienia:
ź Dworzec Autobusowy, ul. Sybiraków 2,
tel. 533 320 500
ź Galeria Handlowa „Zdrój”,
ul. Podhalańska 26, tel. 793 324 710
Oraz poprzez bezpłatną infolinię 989, SMS
o treści: SzczepimySie na numer 880 333 333
www.pacjent.gov.pl

Stowarzyszenie Aktywny Senior
tel. 535 997 170

25 listopada
Teatr Ziemi Rybnickiej: 10 Tenorów
11 grudnia
Kraków. Centrum Jana Pawła II. Fabryka Bombek

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
zaprasza do współpracy w zakresie wywozu nieczystości z szamb
mieszkańców Zebrzydowic oraz Jastrzębia: sołectwa Ruptawa-Cisówka,
rejonu: Maryjowiec i ulic: Długosza, Traugutta, Cieszyńska oraz przyległych

20-28 grudnia
Święta w Zakopanem. Kulig, kapela, dowóz do term, pasterka
12-14 stycznia 2022
Warszawa, Wilanów, Niepokalanów w świątecznej szacie

www.gazeta.jasnet.pl
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„Segregowanie po prostu się opłaca!”
To już pewne. Rada Miasta przegłosowała nowe stawki opłat za odpady. Od października mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju
zapłacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29,50 złotych. Jak przekonują urzędnicy, jest to stawka porównywalna
z tymi, jakie uchwalone zostały w innych miastach. My postanowiliśmy przyjrzeć się uważnie, jak do tego doszło.
Zapytaliśmy się także, czy segregowanie śmieci ma sens? I co przyniesie najbliższa przyszłość? No właśnie, co przyniesie?
żeby nie opowiadała dyrdymałów! Incydentalne przypadki niesegregowania? Śmiechu
warte! W kontenerach zbiorczych można znaleźć wszystko! Sterty makulatury, butelki,
złom…” – denerwuje się.

„Przypadki niesegregowania śmieci przez
mieszkańców są incydentalne. Powyższą tezę
potwierdza podmiot odbierający odpady, nie
sygnalizując większych nieprawidłowości. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że jako miasto
spełniamy normy dotyczące segregacji”.

Kolejny akcent, „głos ludu”, czyli sonda, która
została opublikowana „na łamach” portalu
JasNet. Na pytanie, czy segregacja śmieci
w Jastrzębiu-Zdroju jest rzeczywiście przestrzegana, 62 procent głosujących odpowiedziała, że „bywa z tym bardzo różnie”, 22 procent powątpiewało, czy kogokolwiek to obchodzi, i tylko 16 procent podzieliło optymizm
urzędników, stwierdzając, że segregacja jest
przeprowadzana rzetelnie. Jednocześnie ponad połowa respondentów przyznała, że segregowanie odpadów w blokach ma sens i jest
bardzo ważne

Te słowa padły w jastrzębskim magistracie
z ust urzędnika, który na co dzień zajmuje się
kwestią segregacji odpadów przez mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Jednak od tej pamiętnej konferencji minęło sporo czasu…
„Pomimo stworzenia warunków poprzez wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, poziom segregacji wciąż nie jest dostateczny” – mogliśmy przeczytać w biuletynie informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowa”. Jak zauważają władze spółdzielni,
kontrole przeprowadzane systematycznie
przez firmy odbierające odpady wykazują, że
śmieci w wielu gospodarstwach domowych
segregowane są nieprawidłowo.
Ale na tym nie koniec. Zgodnie z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy będzie mogła uchwalić
stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel
nieruchomości nie segreguje śmieci. „Dla
przykładu przy stawce za zbieranie odpadów
w sposób selektywny w wysokości 12 zł/osobę, obecnie obowiązującej w Jastrzębiu-Zdroju, opłata podwyższona może wynieść nawet
48 zł/osobę/m-c” – dowiadujemy się.
I jeszcze jedna niebagatelna kwestia. „Za prawidłową segregację odpowiadają solidarnie
wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości.
Oznacza to, że każdy z mieszkańców ma wpływ

na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku stwierdzenia braku właściwej segregacji podwyższona
opłata będzie naliczona wszystkim lokatorom
budynku” – pada na koniec.
W tej sprawie głos zabrała także prezydent
Anna Hetman. „Drodzy mieszkańcy, segregowanie odpadów po prostu się opłaca. Nie tylko
pozwala chronić środowisko naturalne i dbać
o porządek w naszym najbliższym otoczeniu,
ale również przynosi konkretne korzyści finansowe. Zwracam się do Was z apelem o przestrzeganie zasad segregacji odpadów. Inaczej
bez Waszego zaangażowania nie zrealizujemy
obowiązku segregacji, który nakłada ustawa,
i będziemy płacić wysokie kary” – mogliśmy
przeczytać w specjalnym liście skierowanym
do mieszkańców.

To może „kilka słów” o segregacji i urzędniczym optymizmie. Jeśli chcieć zadać sobie odrobinę trudu, odbywając mały rekonesans po
jastrzębskich osiedlach, trudno nie oprzeć się
wrażeniu, że wszystko „idzie jak z płatka”. Bo
przecież każda ilość pojemników jest dobra.
Szczególnie tam, gdzie trzeba ich szukać – i to
niemal z kompasem w ręku. Weźmy na ten
przykład ulicę Wielkopolską. Z pozoru wszystko jest w porządku. Pod każdym z 8-klatkowych bloków prezentują się dumnie pojemniki
do segregacji. Większość osób, zapytanych,
czy segreguje śmieci, bez namysłu zaświadcza
o swojej obywatelskiej postawie.
Jednak wystarczy spotkać osiedlowego działacza i zapytać go o segregację. Od razu macha
zrezygnowany ręką. I szybko sprowadza nas
na ziemię. „Proszę powiedzieć tej urzędniczce,

A może segregowanie nie ma sensu? Jak niesie
wieść gminna, a raczej miejska, śmieci wrzucane do pojemników na opakowania szklane
czy papier, podlegają ponownej „weryfikacji”
przez branżowe firmy. Co ciekawe, ta prawidłowość dotyczy także śmieci niesortowanych, które, zanim trafią na wysypisko, przechodzą przez ręce wykwalifikowanych pracowników. To skąd ten optymizm Czytelników, oddających głosy w naszej sondzie? Powtórzmy raz jeszcze – ponad połowa głosujących przekonuje, że segregowanie śmieci
jest ważne.
No cóż, życie już zdążyło dopisać aneks do tych
rozważań. Radni zdecydowali. Czym jeszcze
zaskoczy nas rzeczywistość?
Damian Maj
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„Rada Nadzorcza zdecydowała”
Duże doświadczenie życiowe, od „zawsze” zaangażowany członek naszej Spółdzielni, druga kadencja w Radzie Nadzorczej GSM, do tej
pory Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN.
Dawniej chronologicznie, pracownik kopalni
„Zofiówka” (dawniej „Manifest Lipcowy”),
uczestnik strajków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
aktywista NSZZ ”S”. Później społecznik, współtwórca Wspólnoty Samorządowej i funkcyjny członek władz Wspólnoty. Człowiek znający Jastrzębie-Zdrój od „podszewki”. Dzisiaj,
nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej GSM
Pan Zbigniew Staszków.
Miło mi z Panem dzisiaj rozmawiać.
To raczej mnie miło, ale mam tremę. Nigdy nie
udzielałem wywiadów, zazwyczaj stałem w cieniu i nie mam w tym wprawy, dlatego liczę, że
mnie pan nie zamęczy.
Raczej będę chciał pomóc, ale na pewno i uzyskać
kilka informacji, na które czekają członkowie
GSM, czyli postaram się być dociekliwy.
To mi na pewno pomoże, jednak jeśli ktokolwiek liczy na jakieś rewolucyjne zmiany, pomysły z kosmosu, jakieś wyjątkowe, gorące newsy,
to się zawiedzie. Bycie Przewodniczącym Rady
Nadzorczej GSM to zarazem wielka odpowiedzialność przed Członkami Spółdzielni, łączenie, a nie dzielenie, ale przede wszystkim zrozumienie tego, co się dzieje zarówno w jej wnętrzu, jak i zrozumienie zewnętrznych mechanizmów rządzących gospodarką, jak również
bycie reprezentantem społeczności, która na
mnie głosowała. Trzeba pamiętać, z jakimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w naszej Spółdzielni, i brać pod uwagę, jak z tych sytuacji
udało nam się wyjść.
No właśnie, Panie przewodniczący, pamiętamy
pikiety, hasła, burzliwe Walne Zgromadzenia,
liczne procesy sądowe i inne „kataklizmy”, które
wstrząsały GSM w ubiegłej kadencji. Pan jest tą
„żywą historią”.
Nie tylko ja byłem tą „żywą historią”. Było nas

trzech: Przewodniczący Bolesław Lepczyński,
Jacek Próchnicki i ja. Poprzednia kadencja spowodowała przede wszystkim jedno moje wewnętrzne osiągnięcie. Z Bolesławem zaprzyjaźniłem się na dobre i złe. Wspomagaliśmy siebie, razem zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem bieżących problemów, dużo dyskutowaliśmy, jak i co zrobić. Trudny czas, duże wyzwania, ale dzięki Bolesławowi udało nam się wiele
osiągnąć. W dniu śmierci Bolesława straciłem
zaufanego przyjaciela, z którym mogłem rozmawiać otwarcie o wszystkim i który na pewno
wiele mnie nauczył. To była „siła spokoju” (na
zewnątrz), wewnętrznie bardzo to przeżywał.
Dla mnie śmierć Bolesława była takim samym
szokiem jak śmierć najbliższej osoby, którą
przeżyłem niedługo wcześniej. Dlatego też
pierwszy wniosek, jaki złożyłem na Radzie
Nadzorczej, to uhonorowanie Bolesława
w specyficzny sposób. Poprosiłem członków
Rady o dwie rzeczy. Pierwsza to, żeby Bolesław
nie ciałem już, a pamiątkową tabliczką na miejscu, które zajmował, był z nami do końca kadencji. Druga prośba to powstrzymajmy się ze
względu na pamięć o Bolesławie z wyborem
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, bo władze Rady mamy wybrane. Na wszystkie moje
propozycje członkowie Rady przystali i była to
specyficzna forma oddania Bolesławowi hołdu
i uhonorowania jego osoby.
No i właśnie wybraliście nowego Przewodniczącego. Brak konsekwencji?
Nie, nie, nie. Po prostu życie toczy się dalej
i zmusiła nas do tego sytuacja. Zastępca Przewodniczącego Pani Joanna Millbrandt niespodziewanie złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Nie wnikam w powody, członkowie Rady
też nie pytali, po prostu czasem trzeba przyjąć
takie decyzje do wiadomości. Podziękowaliśmy
Pani Joannie za wysiłek włożony w tym czasie
w prowadzenie prac Rady, były ciepłe słowa
i kwiatki od przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Stanęliśmy wobec sytuacji wynikającej
ze Statutu GSM oraz regulaminów w niej rządzących. Ktoś musi wypełniać nałożone obo-

Były takie dwie
nauczycielki…
Mają w swoim życiorysie dramatyczne chwile. Doświadczyły wywózki na Sybir oraz pracy
w Niemczech podczas okupacji. A jednak chęć życia przetrwała u nich w tych trudnych
czasach. Zostały nauczycielkami i z pasją wykonywały swoją pracę. Wychowywały młode
pokolenia, ucząc ich szacunku dla ojczyzny oraz zainteresowania otaczającym światem.
Przez dziesięciolecia starały się jak najlepiej wywiązywać z powierzonego zadania. Oto
historie Romualdy Duszyńskiej i Anny Mach – zwykłych-niezwykłych nauczycielek.
Romualda Duszyńska
Urodziła się 1 lutego 1926 roku na Wileńszczyźnie. Jej ojciec był legionistą i walczył
wraz z marszałkiem Piłsudskim. Na początku
1940 roku, mając niespełna 14 lat, z całą rodziną i innymi polskimi rodzinami została zesłana na Syberię. Po dwóch miesiącach dotarła
do Omska, a potem do obwodu nowosybirskiego. W zimnie i o głodzie musiała pracować
w tajdze przy pozyskiwaniu żywicy, kromka
chleba zależała bowiem od wykonanej normy.
Po 6 latach – 25 lutego 1946 roku otrzymała
zezwolenie na powrót do Polski. W drogę wy-

ruszyła w marcu. Jechała w bydlęcych wagonach, zawszona i głodna. 23 kwietnia1946
roku pociąg zatrzymał się w Sławnie na Pomorzu. Tam przez 3 miesiące wracała do zdrowia i
do nowego życia. Ukończyła liceum pedagogiczne w Wejherowie. Pracę nauczycielki rozpoczęła 1 lutego 1948 roku w szkole podstawowej w Żukowie koło Sławna. Wstąpiła do
ZNP. Od września 1948 roku aż do 1954 roku
pracowała w Słowinie koło Sławna. Po wyjściu
za mąż za wojskowego znów wędrowała.
Uczyła w Darłowie i w Zgorzelcu do 1962 roku, a następnie w Brzegu do 1981 roku. Po
przejściu na emeryturę jeszcze przez 10 lat

wiązki, a ta decyzja spowodowała pustkę i mogłoby dojść do chaosu organizacyjnego. Trzeba
było reagować natychmiast. I Rada Nadzorcza
zdecydowała. Zgłoszono dwoje kandydatów,
między innymi moją osobę na Przewodniczącego, a ja wyraziłem zgodę. Drugi kandydat finalnie zrezygnował z kandydowania na funkcję
Przewodniczącego Rady. Otrzymałem większość głosów i tak zostałem Przewodniczącym.
Bardzo odpowiedzialne zadanie, nie wiem, czy
podołam, ale dołożę wszelkich starań, żeby
podołać obowiązkom.
To jakim Pan chce być Przewodniczącym?
Zdecydowanie chciałbym kontynuować to, co
robił Bolesław Lepczyński. Bez zbędnych fajerwerków, bez złośliwości, bez patrzenia na
swój interes. Przede wszystkim kolegialnie, bo
mamy kolegialne ciało statutowe. Czas mnie
oceni, członkowie Spółdzielni mnie ocenią. Bolesław z góry też patrzy i będzie mnie oceniał.

Kontynuując dalej Pana słowa: „ZROZUMIENIE
zewnętrznych mechanizmów rządzących gospodarką…” O czym Pan myślał?
To w zasadzie proste, ale życie pokazuje, że nie
wszyscy to rozumieją tak jak to w rzeczywistości wygląda. Dajmy trzy przykłady. Pierwszy to
droga i bardzo droga energia elektryczna oraz
ogrzewanie. Kolejny to podwyżka cen wywozu
odpadów komunalnych. Trzeci cena wody.
Część rozumie, że podwyżka cen energii elektrycznej i cieplnej to decyzja Urzędu Regulacji
Energetyki, nie Zarządu GSM. Odpady komunalne to decyzja Rady Miasta, nie Zarządu
GSM. Woda to też decyzja Rady Miasta, nie Zarządu GSM. A co się dzieje? Telefony do Spółdzielni, informacje do Rady Nadzorczej, że Zarząd podnosi czynsze. Czyżby nie analizowali
tego na przykładzie własnych rachunków?
Czyżby zapominali o tym, że oświetlenie czy
ogrzanie części wspólnych kosztuje w związku
z tym więcej? Zapominają, że Spółdzielnia nie
ustala i nie pobiera opłat za wywóz nieczystości, jest tylko wygodnym dla ustawodawcy pośrednikiem, dzięki któremu nie ma zatorów
w płatnościach za nieczystości. To jest to zrozumienie, o którym mówiłem wcześniej.

To teraz wróćmy do tych słów, które Pan wypowiedział: „ZROZUMIENIE tego, co się dzieje zarówno w jej wnętrzu…”
No, tak powiedziałem i wydaje mi się, że ponad
5 lat bycia Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nauczyło mnie wiele. Uczestniczyłem chyba we wszystkich posiedzeniach RN, prowadziłem osobiście wiele działań kontrolnych,
często rozmawiałem z członkami Zarządu, ale
nie tylko z nimi. Były działania Biegłych Rewidentów, były inne zewnętrzne kontrole. Każda
z nich potwierdza jednoznacznie właściwą
realizację ustawowych i statutowych zadań
stojących przed władzami Spółdzielni. Nie było
żadnych uchybień, mało tego, nie było żadnych
zaleceń pokontrolnych. Raczej były same pochwały. Czy w takim razie my jako Rada Nadzorcza albo członkowie mamy sypać piach
w sprawnie funkcjonujący mechanizm? Dlatego takie oceny działalności powodują, że my
mamy pomagać sobie wzajemnie w realizacji
zadań, a nie próbować sobie szukać tematów
do bicia kogokolwiek, jak to dawniej w Radzie
bywało.

Panie Przewodniczący, jak na pierwszy wywiad
to nieźle jest Pan przygotowany. Na koniec zapytam, co według Pana najważniejszego wydarzyło się w ostatnim czasie w GSM?

pracowała na pół etatu, będąc równocześnie
przewodniczącą SEiR ZNP w Brzegu. W 1983
roku, po stanie wojennym, reaktywowała
działalność sekcji.

obecnie dzielnicą Jastrzębia-Zdroju. Szkoła
w Ruptawie mieściła się w starym trzyizbowym przedwojennym budynku. Uczyła czytania i pisania po polsku nie tylko dzieci w wieku
szkolnym, ale i młodzież, której okupacja uniemożliwiła naukę w języku polskim. Stworzyła
szkolny chór, który w roku 1953 uświetnił uroczystość otwarcia nowego budynku szkoły.
Prowadziła chór do 1989 roku, z piętnastoletnią przerwą. Chór występował na uroczystościach wiejskich, gminnych i miejskich. W repertuarze miał pieśni ludowe i patriotyczne.
Zdobywał liczne wyróżnienia na przeglądach
miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Dzięki niej spora liczba ruptawskich dzieci ukończyła szkołę muzyczną w Cieszynie, a kilkoro
studia muzyczne. Oprócz śpiewu uczyła wychowania fizycznego, matematyki i fizyki. Lubiła sport i turystykę. Prowadziła wycieczki
pokazując piękno beskidzkich szlaków. Zebrania ogniska związkowego kończyły się śpiewem pod jej kierunkiem. Przez 35 lat dyrygowała chórem parafii ewangelickiej, za co
otrzymała wyróżnienie “Róża Lutra”.

W latach 90-tych zamieszkała wraz z rodziną
w Jastrzębiu-Zdroju. Za długoletnią przynależność i działalność związkową odznaczona
została Złotą Odznaką ZNP, a za zasługi dla
oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Anna Mach
Urodziła się 29 lutego 1924 roku w Wiśle
w rodzinie lubiącej śpiewanie w pracy i w chwilach wolnych. Śpiew towarzyszył jej w radości
i w smutku. W szkole podstawowej swoje zainteresowania muzyczne rozwijała pod okiem
doświadczonych śląskich muzyków – Jerzego
Drozda, który po wojnie był dyrektorem szkoły muzycznej w Cieszynie i Jana Sztwiertni,
śląskiego kompozytora. Okupację spędziła
pracując w gospodarstwie rolnym w Niemczech. Po zakończeniu wojny wróciła w swoje
rodzinne strony. Kształciła się w liceum pedagogicznym w Cieszynie. Tam rozwijała talent
muzyczny, uczyła gry na skrzypcach, podstaw
dyrygentury, prowadzenia zespołu muzycznego, rozszerzała wiedzę muzyczną.
Pracę pedagogiczną zaczęła w Gorzycach. Od
roku 1950 swoje życie związała z Ruptawą,

Już o tym mówiłem po części, bo i badanie
bilansu to ważne wydarzenie, lustracja trzyletnia chyba jeszcze ważniejsze, ale według
mnie najważniejsze okaże się porozumienia
między GSM a niektórymi działaczami PiS
w naszym mieście. Byłem aktywnym animatorem i uczestnikiem tego porozumienia, chociaż
mnie to bezpośrednio nie dotyczyło. Jednak
wiedziałem, o co walczy Zarząd GSM i wspierałem w tym działaniu. To ważne, myślę, że nie
tylko dla mnie, żeby wokół Spółdzielni był
lepszy klimat, żeby można było spokojnie dla
niej pracować. Liczę na to, że członkowie GSM
zrozumieją, że zostało to zrobione w ich interesie, a strony konfliktu będą przestrzegały zawartych w porozumieniu postanowień. Nam to
pomoże w odbudowie wzajemnego zaufania.
Porozumienie uważam za wielkie osiągnięcie
Zarządu i za to im dziękuję.

Dwa życiorysy, jakie odmienne losy, a jednak
tak wiele łączy obie bohaterki – to pasja, z jaką
wykonywały swoją ponad czterdziestoletnią
pracę z dziećmi, siła woli i konsekwencja w realizacji nie tylko swoich, ale i dziecięcych marzeń.
ZNP Jastrzębie-Zdrój
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„150 procent normy”
JKH GKS Jastrzębie zakończył udział w Champions Hockey League z dorobkiem 7 pkt. za dwa
zwycięstwa nad norweskim Frisk Asker (4:3, 7:3) oraz porażkę po karnych z HC Bolzano (2:3).
To najlepszy wynik w dziejach występów mistrzów Polski w tych rozgrywkach. O kulisach startu
w Lidze Mistrzów rozmawiamy z prezesem klubu Kazimierzem Szynalem.
Okazuje się, że nie taka Europa straszna, jak ją
malują.
Rzeczywiście. Nasz zespół dobrze poradził sobie w rozgrywkach Hokejowej Ligi Mistrzów,
co rzecz jasna bardzo nas cieszy.
Optymistycznie liczyliśmy na pierwszego gola,
punkt i zwycięstwo, a po ich osiągnięciu udało
się jeszcze zanotować wygraną na wyjeździe
oraz wywalczyć najwięcej punktów w historii
polskich występów w CHL. 200 procent normy?
Powiedzmy, że 150 procent (śmiech). Niektórzy kibice spoza Jastrzębia nie wierzyli, że
nasz klub poradzi sobie w tych rozgrywkach,
a tymczasem możemy ocenić debiut jako udany. Mnie osobiście szkoda nieco inauguracyjnego spotkania z HC Bolzano, gdzie prowadziliśmy, a ostatecznie przegraliśmy po rzutach
karnych. Gdyby wówczas zwycięstwo pozostało na Jastorze, to mogliśmy do końca liczyć
się w rywalizacji o awans do dalszych gier.
“Beczką miodu” jest wynik osiągnięty przez zespół trenera Roberta Kalabera, a za “łyżkę dziegciu” można co najwyżej uznać trzecią tercję spotkania w Salzburgu (1:6). Czy poza nią widzi pan
jeszcze jakieś minusy?
W zasadzie możemy tu mówić nawet nie o całej tercji, ale najwyżej o pięciu trudniejszych
minutach. Poza tym momentem graliśmy
z wszystkimi rywalami jak równy z równym.
Przypomnę też, iż u siebie prowadziliśmy
z Red Bullem i przez długi czas zachowywaliśmy szansę na korzystny rezultat. Odnosząc się
do pytania przyznam, że nie odnotowaliśmy
jakichś poważniejszych “łyżek dziegciu”. W zasadzie możemy jedynie odczuwać niewielkie
zmęczenie napiętym terminarzem. Z drugiej
jednak strony - zdobyte doświadczenie może
zaprocentować w niedalekiej przyszłości.
Niechętni JKH GKS kibice niektórych innych
polskich klubów umniejszają osiągnięcie w CHL.
Podkreślają, że w grupie nie mieliśmy Szwedów
czy Szwajcarów, a drużyna z Norwegii to “ogórki”.
Żaden z uczestników CHL nie należy do kategorii “ogórków”. Natomiast jeśli ktoś uważa,
że np. Red Bull Salzburg to słaba drużyna, to
o hokeju ma blade pojęcie. Nie powinnyśmy
przejmować się takimi nielicznymi wypowiedziami. Mamy wielu przyjaciół, którzy dobrze
nam życzą i to o pozytywnych opiniach z ich
strony warto pamiętać. Cieszą mnie zarówno
gratulacje od działaczy większości polskich
klubów, jak i z PZHL. Ponadto otrzymaliśmy
wiele ciepłych słów ze strony naszego partnera strategicznego, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz pozostałych sponsorów.
Radujemy się z tego faktu, bo przecież to
właśnie dzięki temu wsparciu możemy realizować nasze cele i cieszyć się stabilnością
finansową w klubie. Dodam, że na Jastorze
gościliśmy też delegację Ligi Mistrzów ze
Szwajcarii. Podobało im się na tyle, że… kibicowali naszej drużynie w spotkaniu z Salzburgiem (śmiech).
Otrzymał gratulacje ze strony “większości” polskich klubów. A kto zapomniał numeru do Jastrzębia?
Pozostańmy przy tym, że większość była z nas
bardzo zadowolona.
Czy pod kątem organizacyjnym nasz klub również wyciągnął jakieś cenne nauki, które mogą
zaprocentować w przyszłości?
Myślę, że pod tym kątem również zdaliśmy
egzamin. To oczywiste, że kilkudniowy wyjazd
do Austrii i Włoch oraz wyprawa samolotem

Prezes JKH GKS Kazimierz Szynal

do Norwegii są logistycznie znacznie trudniejsze aniżeli podróż za miedzę na mecz ligowy.
Ta sfera hokejowej rzeczywistości była dla nas
nowością, jednak wszystko dobrze się skończyło. Zapewne przydarzyły się jakieś drobne
niedociągnięcia, jednak generalnie nie były
one naszą winą. Przykładem może być tu sytuacja w jednym z hoteli, na którą nie mieliśmy
wpływu.
To znaczy?
W Norwegii naszą drużynę wpuszczono do
pokoi dopiero od godziny piętnastej, choć
wcześniej ustalaliśmy, iż zawodnicy będą
mogli wejść do lokali zaraz po ich wysprzątaniu. Cóż, po prostu poczekaliśmy na klucze do
wskazanej godziny… i tyle. Pozostał mały niesmak, ale to wszystko.
Czy w jakikolwiek sposób radziliśmy się ligowych konkurentów w aspekcie organizacji meczów lub wyjazdów?
Tak, konsultowaliśmy się z działaczami GKS
Tychy, którzy mieli za sobą udział w rozgrywkach europejskiej elity. Uzyskaliśmy od nich
cenne podpowiedzi.
Czy organizatorzy Ligi Mistrzów byli w jakiś sposób zaskoczeni tym, co zastali w Jastrzębiu? Na
przykład niewielką pojemnością Jastora?
Nasze lodowisko jest mniejsze niż chociażby
w Salzburgu, ale nie był to dla działaczy hokejowej centrali żaden problem. Przyznam, że
usłyszeliśmy sporo ciepłych słów. Nasi goście
byli najbardziej zadowoleni z zakwaterowania
w Hotelu Dąbrówka, o którym wypowiadali
się w samych superlatywach.
Bodaj największym osiągnięciem jest docenienie
Jastrzębia jako mistrza kraju przez kibiców innych klubów. Nikt już nie powie, że drużyna Kalabera była przypadkowym złotym medalistą.
Trudno się z tym nie zgodzić. Wywalczone siedem punktów dało nam miejsce w historii polskiego hokeja, co nas bardzo cieszy. Chciałbym życzyć kolejnemu mistrzowi Polski, aby
przebił nasze osiągnięcie i wywalczył awans
do kolejnej rundy.
Nie można wykluczyć, że te życzenia odnoszą się
także… do nas.
Tak, być może dane nam będzie również za rok
zagrać w CHL.
W naszym niedawnym wywiadzie mówił pan
o tym, abyśmy “nie pompowali balonika”. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia…
Nadal nie mamy zamiaru “pompować balonika”, skoro już posługujemy się tym obrazowym porównaniem. Idziemy małymi kroczkami do przodu i staramy się osiągać kolejne
cele. Jeśli uda nam się ugrać coś więcej, niż siedem punktów w Lidze Mistrzów, to będziemy
bardzo zadowoleni.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Miasto dwóch Superpucharów!
Daty 19 i 20 października 2021 r. trafiają do
annałów jastrzębskiego sportu. Dzień po
dniu, we wtorek i w środę sportowcy reprezentujący jastrzębskie kluby zdobyli Superpuchary Polski kolejno w hokeju i siatkówce!
JKH GKS Jastrzębie i Jastrzębski Węgiel dokonały tego jako mistrzowie Polski, pokonując pretendentów zakwalifikowanych do pojedynków z krajowych pucharów.
Najpierw we wtorek triumf odnieśli hokeiści
JKH GKS, wygrywając na wyjeździe z Unią
Oświęcim 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). Zwycięstwo jest
tym cenniejsze, że zostało wywalczone po
ciężkim maratonie spotkań Ligi Mistrzów
(więcej w tym temacie w wywiadzie z prezesem Kazimierzem Szynalem) przeplatanych
z nadrabianymi spotkaniami ekstraligowymi.
Dodajmy, że wygrana podopiecznych Roberta Kalabera była zasłużona, a obok strzelców goli (czyli Eriksa Sevcenki i Samuela Mlynarovicia) na pochwałę zasługiwał też świetnie spisujący się bramkarz Patrik Nechvatal.
Nieco ponad dobę później do boju o Superpuchar Polski przystąpili w Lublinie siatkarze
Jastrzębskiego Węgla, których rywalem była
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Ekipa trenera Andrei Gardiniego rozbiła niedawnego dominatora PlusLigi 3:0 (25:18, 25:22, 30:28), kapitalnie goniąc wynik w drugiej (12:16) i trzeciej partii (10:15). MVP wybrany został Tomasz Fornal, jednak w kluczowych momentach na bloku i zagrywce brylował 37-letni
Jurij Gladyr, którego jeszcze niedawno wysy-

Fot. Arkadiusz Kogut / jastrzebskiwegiel.pl

Fot. Magdalena Kowolik / jkh.pl

łano na emeryturę, a tymczasem ten pochodzący z Połtawy olbrzym przeżywa w Jastrzębiu ... trzecią młodość.
Czy te zdobycze okażą się wstępem do kolejnego złotego sezonu? Oby! Gratulujemy naszym siatkarzom i hokeistom z nadzieją, że
niektórzy miejscy politycy przypomną sobie
o obietnicy złożonej podczas Prezentacji Jastrzębskiego Węgla, gdzie mówiono o nadaniu jednemu z rond w mieście patronatu "Jastrzębskich Mistrzów Sportu".

Piłka to nie jest piękna pani...
Ponad dwa miesiące piłkarze i kibice GKS Jastrzębie czekali na ligowe zwycięstwo.
W końcu 16 października impas został przełamany w domowym starciu "o 6 pkt." z Górnikiem Polkowice (3:1), którego bohaterem
okazał się zdobywca trzech goli Daniel Rumin. Dzięki wygranej GieKSa opuściła ostatnie miejsce w Fortuna I Lidze.
Zanim jednak fani z Harcerskiej mogli odetchnąć z ulgą, musieli przełknąć całe opakowanie gorzkich pigułek w postaci pięciu porażek w sześciu meczach (Podbeskidzie 0:1,
Sandecja N. Sącz 0:3, Zagł. Sosnowiec 1:1,
Chrobry Głogów 0:2, Arka Gdynia 1:5, Wi-

dzew Łódź 1:3) oraz kontuzji kapitana drużyny Dominika Kulawiaka, który zerwał więzadła i wróci na boisko za pół roku.
Po meczu w Łodzi zdenerwowany trener Jacek Trzeciak nie ukrywał emocji. - Walą w nas
wszyscy, że gramy słabo, co jest po prostu g***
prawdą. Podchodzimy do każdego meczu
z myślą, że walczymy o życie. Tylko że my dochodząc do sytuacji strzeleckich pieprzymy
się z piłką, jakby to była jakaś piękna pani.
Tymczasem Widzew po prostu idzie i chce
strzelić bramkę. Na tym polega różnica - pieklił się szkoleniowiec i... najwyraźniej te męskie słowa pomogły naszej drużynie!

I gdzie przeprosiny dla Glika?
Po krótkim postępowaniu wyjaśniającym
FIFA nie dopatrzyła się "rasizmu" w zachowaniu Kamila Glika podczas wrześniowego meczu Polski z Anglią (1:1). Przypomnijmy, że
w jego trakcie doszło na boisku do małych
przepychanek, które "goście" uznali za pretekst do oskarżenia jastrzębianina o uprzedzenia rasowe.
Murem za Glikiem stanął wówczas cały PZPN,
z prezesami Cezarym Kuleszą i Zbigniewem

Bońkiem na czele. - A mówiłem, pic i fotomontaż. Teraz to angielska federacja powinna
przeprosić naszego piłkarza, federacje i kibiców za bezpodstawne zarzuty - skomentował
Boniek na Twitterze.
Nie wiemy, czy sprawa będzie miała ciąg dalszy. Faktem jest, że po meczu angielscy kibice
wypisywali rozmaite groźby względem Kamila Glika oraz jego żony Marty, "życząc" im
"śmierci całej rodziny”.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Boks: Karol Krzystała (BKS Jastrzębie) wywalczył w Jedwabnie brąz Mistrzostw Polski
Młodzików w kat. do 75 kg. *** Karate: Justyna Brzuska i Marta Nalewajek zdobyły srebra,
zaś Oskar Kozieł - brąz w 34. KWF Mistrzostwach Europy w Świnoujściu. *** Lekkoatletyka:
Sebastian Bartnik przebiegł Cracovia Półmaraton Królewski (21,1 km) w wybitnym czasie
1:20:57. 45-letni jastrzębianin zajął 73. miejsce wśród 4 tys. uczestników. *** Siatkówka:
JSW Jastrzębie-Borynia wygrał w Kędzierzynie Mistrzostwa Polski Oldbojów w kategoriach +35 lat i +55 lat. Liderem starszej z ekip był Leszek Dejewski. *** Rajdy samochodowe:
Zbigniew Gabryś i Krzysztof Janik (Brzeszcze / Jastrzębie) w VW Polo GTI zajęli 7. miejsce
w Rajdzie Świdnickim - eliminacji cyklu elity Mistrzostw Polski. *** Tenis stołowy: Po zwycięstwach z Bronowianką Kraków (7:3) i Cukrownikiem Chybie (8:2) pingpongistki JKTS
Jastrzębie awansowały na pozycję liderek I ligi. *** Triathlon: Krystian Korzański zajął
6. miejsce w Wataha Bieszczady Extreme Triathlon (3,8 km pływania, 175 km na rowerze
i 44 km górskiego biegu), finiszując z czasem 14 h i 8 min. *** Urzędowe: Podzielono środki
z drugiej transzy dorocznej dotacji UM dla klubów. Wsparcie otrzymały GKS 1962 (134 tys.),
JKH GKS (100 tys.), JKTS i JKS SMS (po 8 tys.).
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Spotkania z lokatorami
w SM „JAS-MOS" za nami

W miesiącu październiku bieżącego roku Zarząd SM „JAS-MOS" wraz pracownikami administracji będzie w terenie przedstawiał lokatorom możliwości finansowe i techniczne
realizacji zadań remontowych na 2022 rok.
Liczmy na dużą frekwencję naszej spółdzielczej społeczności. Przed pandemią spotkania
remontowe odbywały się w miesiącu listopadzie, ponieważ wtedy byliśmy przygotowani
do szczegółowego przedstawienia realizacji
zadań z roku bieżącego i na tej podstawie mogliśmy składać propozycje dalszych działań.
W poprzednim, jak i w tym roku, ze względu na
panująca pandemię COVID-19, spotkania realizowane będą w terenie na otwartej przestrzeni. Jak do tej pory duża frekwencja na tego rodzaju spotkaniach potwierdza, że spółdzielnie mieszkaniowe są tworzone przez
mieszkańców i dla mieszkańców, dlatego tak
cenimy sobie przekazywane w trakcie tych
spotkań Państwa spostrzeżenia, uwagi oraz
propozycje nowych rozwiązań.
Wraz z naszymi lokatorami będziemy projektować zarys planu zadań remontowych dla
każdej nieruchomości osobno. Przedstawimy
możliwości finansowe każdej nieruchomości,
uwzględniając w sporej części też wzrosty

kosztów wykonywanych planowanych zadań.
Niestety wzrosty cen dotknęły również branżę budowlaną. Już w obecnym roku na spotkaniach w terenie zwracaliśmy uwagę na fakt, że
naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu usług oraz w pełni
zabezpieczenie stanu technicznego budynków oraz urządzeń.
Na podstawie tych rozmów i potrzeb wynikających z realizacji prawa budowlanego wraz
z Radą Nadzorczą w miesiącu grudniu bieżącego roku będziemy wypracowywać ostateczne
decyzje dotyczące wysokości kosztów funduszu remontowego oraz eksploatacyjnego.
W związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia planowanego od stycznia
2022 roku oraz planowanym wzrostem kosztów materiałów budowlanych oraz usług remontowo-budowlanych, musimy wraz z Radą
Nadzorczą przeprowadzić głębokie analizy
naszych potrzeb. Na przestrzeni ostatnich lat
szybki wzrost wynagrodzenia minimalnego
oraz średniego wynagrodzenia w kraju (głównego składnika usług) spowodował znaczący
wzrost kosztów utrzymania nieruchomości.
W ostanim roku bardzo wysoko wrosły koszty
mediów, jak i też materiałów budowlanych.

Część materiałów budowlanych na rynku jest
obecnie nieodstępnych, co w bardzo znaczący
sposób utrudnia prowadzenie prac.
W ostanim okresie wzrosły też znacząco opłaty wody, śmieci oraz CO. W związku z zakończeniem i rozliczeniem sezonu grzewczego
2020/2021 (wzrost cen o 11,26%), w większości zasobów mieszkaniowych nastąpiły niedopłaty w opłatach dotyczących centralnego
ogrzewania. Wszystkie te wzrosty cen są naliczane przez operatorów zewnętrznych, to
jest: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa
Jastrzębie-Zdrój.
I tak od:
- miesiąca sierpnia 2021 roku, czyli przed rozpoczęciem sezonu, spółka PGNiG TERMIKA
Energetyka Przemysłowa podniosła już po raz
kolejny swoje ceny o ponad 4%,
- miesiąca września 2021 roku Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A podniósł
opłatę za m³ wody do wysokości 12,52 zł,
- miesiąca października bieżącego roku wzrosła opłata za śmieci do 29,50 zł na osobę zamieszkałą.

Jeżeli chodzi o rozliczenie ogrzewania, to do
powyższego wzrostu kosztów należy dodać
jeszcze mroźniejszą zimę, której doświadczyliśmy. Średnia temperatura w ostatnim sezonie grzewczym była o ponad jeden stopień niższa niż w sezonie 2019/2020. W 2020 roku
rozpoczęliśmy sezon grzewczy już od 23 września i zakończony został 31 maja 2021 roku
(w tym roku zaczęliśmy grzać już od 20 września). Przy czym w marcu i w kwietniu 2021 roku różnice temperatur były aż o 5-6 stopni niższe niż w roku poprzednim.
Przypominamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JAS-MOS" nie ma wpływu na ceny ustalane
przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
S.A. oraz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa Jastrzębie-Zdrój. Natomiast nasza
Spółdzielnia po realizacji spotkań z lokatorami
oraz po analizie wszystkich kosztów z Radą
Nadzorczą przeprowadzi ostateczną regulację wysokości opłat funduszu eksploatacyjnego i remontowego w miesiącu kwietniu
2022 roku.
Prezes Zarządu SM „JAS-MOS"
Piotr Szereda

KREDYT

na wszystko czego zapragniesz
Kredyt bez gwiazdek
Kalkulator kredytowy
Wniosek online
Szybka decyzja

Złóż wniosek online, a otrzymasz
kredyt z obniżonym oprocentowaniem

RRSO 9,18%

www.gazeta.jasnet.pl
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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
M4 Bogoczowiec. Na sprzedaż.
72 m2, 3 pokoje, duża, widna
kuchnia z dębową zabudową. Szafa
i łoże w sypialni, meble w łazience,
osobno WC, klimatyzacja, niski,
bardzo cichy blok. Widok na lasek.
Tel. 881 280 669

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Do wynajęcia jedno miejsce
w 2-osobowym pokoju dla osoby
lubiącej zwierzęta (dzielnica Zdrój).
400 zł, bez dodatkowych opłat.
Tel. 513 447 611
Zamienię mieszkanie M3 na oś
Przyjaźń, na M4 w centrum
Jastrzębia, może być zadłużone.
Tel. 797 953 416
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
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

Kupię garaż w Jastrzębiu
lub w okolicy do 43 tys.
Tel. 601 472 524
Sprzedam M4, przy ul. Śląskiej, niski
blok, 2 piętro. Okna pcv. Mieszkanie
do remontu. Cena 152 000 zł.
Tel. 730 341109
Wynajmę kawalerkę.
Tel. 515 981 574
Wynajmę od zaraz kawalerkę na ul.
Katowickiej. Tel. 732 783 149
Mieszkanie dla studentów, osób
pracujących w Katowicach blisko
UE, Politechnika, UŚ, 3 pokoje,
2 łazienki, składzik, umeblowane,
wyposażone w sprzęty.
Tel. 694 439 601

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWE
MIROSŁAWA GRYGA
Tynki, struktury dekoracyjne,
tynki japońskie, równanie ścian,
gładzie, szybkie malowanie, kafelki,
montaż paneli, suﬁty podwieszane
i wielopoziomowe, ściany działowe.
Fachowe doradztwo.
tel. 324 717 197, 510 614 076,
512 942 627
Wynajmę garaż z kanałem na
ul. Rybnickiej (blisko os. Zoﬁówka).
Także jako magazyn materiałów.
Cena: 250 zł/m-c.
Tel. 511 244 074, 515 244 830
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną (gaz, prąd, woda), pow.
750 m kw. Lokalizacja: gmina Mińsk
Mazowiecki. Tel. 510 319 329

PRACA
Przyjmiemy pracowników
budowlanych o specjalizacji
ogólnobudowlanej (zbrojarz,
tynkarz, dekarz itd.). Praca głównie
na terenie Jastrzębia i okolic.
Rekrutujemy od zaraz.
Cv proszę składać na maila
biuro.alvic@gmail.com lub w biurze
przy ul. Słowackiego 40
w Zebrzydowicach.
Czynne pon-pt 8.30-14.30.
Tel. 512 118 024
Salon z wieloletnim
doświadczeniem zatrudni osobę
na stanowisko fryzjer/fryzjerka.
Szukamy miłej, otwartej na
rozmowy z klientkami osoby, która
potraﬁ odnaleźć się w pracy z
drugim człowiekiem.
Tel. 601 737 788
Zatrudnię osoby do pracy ﬁzycznej,
prac gospodarczych, oczyszczanie
rowów, pomocnicze prace
warsztatowe, koszenie trawy. Praca
na terenie Jastrzębia-Zdroju
w wymiarze 8 godzin. Praca stała
lub dodatkowa. Tel. 501 087 062
Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę na dział
męski. Zakład mieści się w
Jastrzębiu-Zdroju.
Tel. 695 444 456
Szukam opiekunki do dziecka wiek
11 lat. Więcej informacji pod
numerem telefonu 798 029 353
AUTO MIX SZMUK : Przyjmę na
stanowisko: mechanik
samochodowy, wulkanizator.
Tel. 32 47 36 301

Przyjmę kierowcę do rozwozu
jedzenia w pizzerii. Więcej info na
telefon 507 054 040
Szukam korepetytora z informatyki
szkoła średnia stacjonarnie raz
w tygodniu. Tel. 782 987 141

NZOZ VITAMED-P
Gabinet Stomatologiczny
Jolanta Wiśniewska-Hołówko

INNE
Opel Corsa, rok 2008 benzyna.
Przebieg 183 tys., 1 właściciel,
w Polsce od 2017, klimatyzacja,
alufelgi (maska lakier matowy,
do zrobienia), reszta stan bdb.
Tel. 667 992 488
Wyciąg budowlany, słup drewniany,
skrzynkę elektryczną budowlaną.
Tel. 669 822 731

ZNIŻKI NA KARTĘ SENIORA!
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20
324 709 720, 324 761 248
Przyjmę do prac wykończeniowych.
Dogodne warunki. Tel. 507 100 380

Oferuję szybę z demontażu drzwi
łazienkowych bez uszkodzeń,
o bardzo ładnym ornamencie.
Wymiary 54×40 cm za 5 zł.
Tel. 606 989 764
Oddam 10 letnią rogówkę
skórzaną, brązową z funkcją relaks.
Tel. 509 715 325

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

Sprzedam Laptop więcej informacji:
tomale767@gmail.com

Poszukiwany kierowca w piekarni,
rozwóz pieczywa oraz art
spożywczych, mile widziany
emeryt, czas pracy od 6 do 13 godz.
Tel. 691 749 438

Szukamy wolontariuszy Szlachetnej
Paczki, dają szansę na zmianę
w życiu potrzebujących rodzin,
samotnych seniorów czy osób
z niepełnosprawnościami. Docierają
z pomocą tam, gdzie jest ona

najbardziej potrzebna, a gdzie
wciąż jej brakuje. Tel. 02 247 290

Kancelaria Rachunkowa
Ewa Petlakowska
Usługi w zakresie prowadzenia
ksiąg rachunkowych, podatkowej
księgi przychodów i rozchodów,
ryczałtu ewidencjowanego,
usług kadrowych,
sporządzanie deklaracji,
weryﬁkacja dokumentów,
tworzenie polityki podatkowej
klienta, opiniowanie umów.
Mszana, ul. Wesoła 60
513 040 385, 509 433 208
Sprzedam zestaw mebli do pokoju
młodzieżowego (6 elementów),
w skład którego wchodzi: regał,
biurko, komoda, stolik, 2 półki
wiszące. Stan mebli dobry. Cena
1500 zł. Transport we własnym
zakresie. Tel. 502 287 485
Oddam meble dębowe
używane stan bardzo dobry.
Tel. 602 113 521
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Wpisujemy się w Zielony Ład
Roczna produkcja węgla koksowego sięgająca już w tym roku 85 proc. wydobycia i samowystarczalność energetyczna to cele Grupy Kapitałowej JSW.
Spółka wzięła udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, podczas którego dyskutowano o polskim górnictwie w perspektywie 2040 roku.
„Górnictwo i transformacja” to tytuł panelu, który zgromadził
wielu ekspertów z branży i jej obserwatorów. Dyskusja – zarówno w perspektywie nadchodzących zmian w górnictwie
oraz stanu branży po pandemii – skoncentrowała się na wyzwaniach stojących przed górniczymi przedsiębiorcami. Jednym z największych wyzwań, przed którymi staje górnictwo,
są oczekiwania klimatyczne, wymuszające zmianę sposobu
produkcji energii elektrycznej. – Nasza spółka produkuje rocznie
jedynie ok. 2 mln ton węgla do celów energetycznych, jest więc tylko dostawcą uzupełniającym. Dla JSW kluczowa jest produkcja
węgla koksowego, którego niemal połowa wykorzystywana jest
w koksowniach wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej
– podkreślał podczas Kongresu Sebastian Bartos, zastępca
prezesa JSW ds. handlu.
Warto przypomnieć, że węgiel koksowy został w zeszłym roku
po raz drugi wpisany na Listę Surowców Krytycznych dla Unii
Europejskiej. Jest bowiem półproduktem niezbędnym w procesie wytapiania stali, średnio jedna tona stali wymaga zużycia
około 560 kg węgla koksowego. Operatywne zasoby węgla koksowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej wystarczą jeszcze na
kilkadziesiąt lat eksploatacji. - JSW wpisuje się idealnie w Europejski Zielony Ład, gdyż niedługo będziemy ostatnim producentem
węgla koksowego w Unii Europejskiej. Mocno inwestujemy w seg-

ment koksowy, ponieważ widzimy w tym przyszłość - powiedział
prezes Bartos. Trwają inwestycje w należącej do Grupy Kapitałowej spółce JSW KOKS, m.in. w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej powstaje nowa bateria koksownicza. Równocześnie spółka podtrzymuje plany związane z budową nowych bloków energetycznych.

Mimo to żaden z panelistów nie miał dziś wątpliwości, że górnictwo czekają trudne zmiany. – Wyzwaniem i zagrożeniem jest
metan, który wydziela się podczas podziemnej eksploatacji – oceniał prof. Stanisław Prusek, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
– Zredukowanie ilości metanu, poprzez jego wykorzystanie, to kierunek, w którym zmierzamy. Inwestycje w wychwytywanie metanu
opłacają się, wykorzystujemy w kogeneracji do produkcji prądu
i ciepła około 60 proc. ze 145 mln m3 wychwyconego metanu – odpowiadał prezes Bartos.
Dowodem uznania dla działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej w tym zakresie jest przyznanie wyróżnienia podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych organizowanym przez grupę PTWP,
wydawcę m.in. portalu WNP.pl. Ranking jest dedykowany tym,
którzy aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej
gospodarki. JSW została wyróżniona właśnie za ujmowanie
metanu i jego wykorzystanie w silnikach kogeneracyjnych
w kopalni Knurów-Szczygłowice. Część metanu wykorzystywana jest na potrzeby kopalni – do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a reszta jest sprzedawana firmom zewnętrznym.
Nagrodę odebrał Artur Badylak, dyrektor Biura Odmetanowania i Zarządzania Mediami Energetycznymi JSW SA.

Najlepszy Raport Roczny
Jastrzębska Spółka Węglowa z II nagrodą główną w konkursie "The Best Annual Report" w kategorii „Przedsiębiorstwa”. To konkurs na najlepszy raport
roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów organizowany przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Konkurs "The Best Annual Report" to przedsięwzięcie niekomercyjne, służące środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co
wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego
w Polsce. Konkurs ma długą tradycję, bo w tym roku odbyła się
jego 16. edycja.
Tradycyjnie, kapituła konkursu oceniała sprawozdania z działalności spółek, zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), czyli skonsolidowane sprawozdania finansowe z raportów przesłanych
do Komisji Nadzoru Finansowego oraz raporty zintegrowane.
Laureaci nagród głównych są wyłaniani w dwóch kategoriach:
„Przedsiębiorstwa” oraz „Banki i instytucje finansowe”.
Wyniki konkursu przedstawiono 14 października br. podczas
Gali Finałowej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z decyzją Kapituły, Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła drugą nagrodę główną w kategorii „Przedsiębior-

stwa”, wyprzedzona jedynie przez PGE Polską Grupę Energetyczną SA, natomiast miejsce trzecie zajęła Grupa Lotos SĄ.
– Cieszę się, że nasze wysiłki i wysokie standardy sprawozdawczości zostały zauważone i docenione. Tegoroczne wyniki konkursu „The Best Annual Report” wskazują na zaangażowanie
pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej w przygotowanie
transparentnego sprawozdania, dlatego dziękuję im za zaangażowanie w imieniu swoim i zarządu - mówi Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW S.A. ds. Ekonomicznych.
Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza nagroda za sprawozdawczość w konkursie "The Best Annual Report", którą zdobyła JSW SA. W ostatnich latach spółkę doceniono w konkursie głównym (2013 r. drugie miejsce, 2014 r. trzecie miejsce
i w 2017 r. – trzecie miejsce) oraz wyróżnieniami (2013 r.
i 2016 r. za najlepsze sprawozdanie z działalności, 2018 r. za
stały, wysoki poziom jakości sprawozdania z działalności oraz
w 2019 roku za raport zintegrowany).

Zako czenie pogłębiania szybu
W kopalni Pniówek zakończono prace przy pogłębianiu szybu IV wentylacyjnego. To bardzo ważna inwestycja dla kopalni. Dzięki niej, kopalnia będzie
mogła bezpiecznie kontynuować rozbudowę poziomu 1000 jej zachodniej części, a w przyszłości rozpocząć budowę poziomu 1140.
Prace przy głębieniu szybu rozpoczęły się w 2017 roku i podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym z nich, szyb pogłębiono od poziomu 705 do 855 metrów. W drugim etapie,
który zakończył się właśnie dzisiaj (24. września 2021 r) szyb
pogłębiono do 969 metrów. Z tej okazji na dnie szybu odbyła
się tradycyjna, skromna uroczystość. Przedstawiciele wykonawców, którymi były firmy PBSZ S.A i PPG „ROW-JAS”, złożyli dyrektorowi technicznemu kopalni specjalny meldunek
o wykonaniu zadania. Później ów meldunek, wraz z butelką dobrego alkoholu włożono do specjalnej metalowej tulei, która
następnie została zabetonowana w dnie szybu.

- Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w tę trudną,
specjalistyczną robotę. Udało nam się zakończyć prace zgodnie
z planem, choć pracowaliśmy w trudnym czasie pandemii - powiedział Marcin Mieszczak, p.o. prezesa zarządu PBSz.
Zakończenie drążenia szybu IV oznacza dla kopalni Pniówek
bezpieczniejszą i bardziej efektywną eksploatację pokładów
węgla koksowego zalegających w zachodniej części kopalni. Szyb IV jest szybem wydechowym i odprowadzane jest nim powietrze m.in. z partii K-3, C, N-2, N-1, K-1. Dzięki inwestycji znacznie skróciła się droga przewietrzania w tym rejonie kopalni, przez
co przewietrzanie stanie się bardziej efektywne. Inwestycja pozwo-

li nam dotrzeć do pokładów węgla koksującego w partiach, gdzie
będzie eksploatowanych jeszcze około 20 ścian - powiedział Marcin Mikołajczyk, dyrektor techniczny KWK Pniówek.
Ponadto już w trakcie głębienia szybu kopalnia rozpoczęła
likwidację wiele kilometrów wyrobisk, którymi do tej pory odprowadzone było przewietrzanie. Skrócenie dróg wentylacyjnych przyczyniło się do uproszczenia sieci wentylacyjnej. To
w znacznym stopniu przyczyniło się do obniżenia poziomu zagrożenia metanowego oraz klimatycznego w rejonach eksploatowanych ścian. Inwestycja umożliwi również obniżyć kopalni
koszty związane z utrzymywaniem wielu kilometrów wyrobisk.

