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Zaw d g rnika ma przyszło
Przed nami kolejna Barbórka. Przez wiele lat radosne święto, hucznie obchodzone na Śląsku, i nie tylko wśród rodzin
górniczych. To okazja do dumy, szacunku i docenienia tego tak trudnego i niebezpiecznego zawodu. Niestety w tym roku, jak
w poprzednim, pandemia uniemożliwia jego pełną oprawę i obchody. To też trudny czas dla samego górnictwa i wiele pytań,
co do jego przyszłości i perspektyw górniczego stanu. A co o tym sądzi wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej
Spółki Węglowej Artur Wojtków?
Czy uważa pan, że świętowanie Barbórki to nadal wielkie
wydarzenie?
Oczywiście! Wiemy, jak trudny jest zawód górniczy i jak wielkie
wyzwania, a także zagrożenia przed nim stoją. Na pewno obchody tego święta są bardzo ważne. Wiążą się z docenieniem,
szacunkiem i podziękowaniem dla ludzi wykonujących ten
zawód. Niestety rozwój pandemii, jej 4-tej już fali, spowodował,
że także w tym roku obchody te znów nie będą miały należytej
oprawy. Zarząd musiał podjąć decyzję o anulowaniu wszystkich
akademii i innych publicznych form obchodów. Niemniej myślę, że Barbórka to nadal radosne święto. Szczególnie w JSW,
która uważa, że jej największym dobrem są właśnie pracownicy.
I właśnie w to święto można ich należycie docenić. Bo to nie
tylko okolicznościowe nagrody, ale również szereg różnego rodzaju wydarzeń, podczas których nasi pracownicy są odznaczani i nagradzani, otrzymują wyróżnienia państwowe, resortowe
i firmowe. Przyznawane są stopnie górnicze i odznaki, wręczane są honorowe szpady, kordziki i inne symbole stanu górniczego. Również wydarzenia już o mniej oficjalnym charakterze, jak
karczmy piwne, dodają temu świętu kolorytu, gdzie ludzie na co
dzień pracujący razem w trudnych warunkach mogą wspólnie
się bawić i świętować.
Czy pana zdaniem prestiż zawodu górniczego jest taki sam jak
w poprzednich latach?
Myślę że tak, bo to nadal trudna, niebezpieczna i wymagająca
praca, godna najwyższego szacunku. I nadal widzimy duże zainteresowanie tym zawodem, o czym może chociażby świadczyć
baza kandydatów, gdzie jest zarejestrowanych ponad 20 tysięcy chętnych na stanowiska pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ponadto współpracujemy ze szkołami i widzimy, że
nadal zainteresowanie wśród młodych ludzi tym zawodem jest
bardzo duże. Na dzisiaj mamy zawartych tysiąc osiemdziesiąt
umów stypendialnych z uczniami kształcącymi się w zawodach
górniczych.
Z drugiej strony widzimy i zdajemy sobie sprawę z tego, że pojawia się pewna niechęć do tego zawodu wśród osób w nim niepracujących. Głównie z powodu tego, że mamy stosunkowo dobre wynagrodzenia i dobre, stabilne warunki pracownicze a nie
wszędzie tak jest. Rozpowszechniane są informacje o tym, jakoby ta branża była faworyzowana przez rządzących, co oczywiście nie jest zgodne z prawdą. Pojawiają się również zupełnie fałszywe inne opinie. Na przykład ostatnio, że górnicy są szczególnym źródłem zachorowań na COVID. Musieliśmy wprowadzić
specjalną akcję „Nie hejtuj Górnika”, w której wziął udział znany
piłkarz wywodzący się z Jastrzębia-Zdroju, Kamil Glik. A prze-

cież nasi ratownicy pomagali ofiarnie podczas drugiej fali pandemii, pracując i pomagając w szpitalach, narażając się przy tym
również na niebezpieczeństwo zarażenia.
Do tego dochodzi jeszcze rosnąca niechęć wynikająca z problemów ekologicznych. Rozpowszechnia się informacje, że jesteśmy jednymi z największych trucicieli, ale nie widzi się 2-giej
strony medalu. Owszem, degradujemy środowisko, ale też staramy się je rewitalizować i rekultywować. Jesteśmy mocno zaangażowani w rozwój nowych, proekologicznych technologii
wydobywania i przetwarzania węgla, chociaż koszty tych
działań są bardzo duże.
Czy wobec tych wszystkich problemów zawód górnika ma
jeszcze przyszłość?
Uważam, że tak i widzimy, że zainteresowanie tym zawodem
w naszym regionie jest bardzo duże. Niepokojące jednak jest to,
że jest coraz mniej kandydatów, którzy chcą studiować ten
kierunek. Przykładowo Akademia Górniczo-Hutnicza odnotowuje ostatnio znaczny spadek ich liczby na kierunkach górniczych. Młodzi ludzie boją się odchodzenia od węgla i to jest zrozumiałe, ale chciałbym wskazać, że węgiel koksujący, który my
wydobywamy jest zapisany jako jeden z surowców strategicznych Unii Europejskiej i perspektywy jego wydobycia są nadal
długie. Żywotność naszych kopalń jest wyznaczona co najmniej
do 2040 roku a nawet do 2070 roku. To gwarantuje długą i stabilną pracę na naprawdę dobrych warunkach.
Światowa gospodarka potrzebuje stali, a ta jest produkowana
na bazie węgla koksującego i koksu, i tak będzie jeszcze długo.
Poza tym chciałbym przypomnieć, że przepisy emerytalne dotyczące zawodu górnika są bardzo korzystne i dają możliwość
przepracowania do emerytury, którą w tym zawodzie można
osiągnąć już po 25 latach pracy. Właśnie opracowywana jest
nowa strategia Spółki, która nie przewiduje jakichś rewolucyjnych zmian w postaci grupowych zwolnień czy likwidacji naszych obecnych zakładów. Perspektywy pracownicze w Spółce
wyglądają naprawdę dobrze. Praca w JSW jest postrzegana
jako naprawdę atrakcyjna. Nie mamy żadnego problemu z naborem kandydatów a lista oczekujących, jak już wspomniałem,
jest naprawdę długa.
Czy obecnie występujące i coraz silniejsze zagrożenia dla górnictwa, a więc odchodzenie od węgla, problemy klimatyczne,
ekologiczne nie stanowią jednak również zagrożenia dla
JSW?
Oczywiście są to zagrożenia które musimy brać pod uwagę,
z którymi musimy się liczyć. Pamiętajmy jednak, że JSW jest

Fot. JSW

teraz jedynym producentem węgla koksującego w Unii Europejskiej, a węgiel koksujący jest niezbędny do produkcji stali,
która jest potrzebna dla wszystkich dziedzin gospodarki. Naszą
strategią jest szukanie nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań, które pozwolą połączyć naszą produkcję z wymaganiami przyszłości. Nowoczesnymi rozwiązaniami chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie stosować dobre, przyszłościowe
rozwiązania i jesteśmy niezbędni dla gospodarki całej Unii Europejskiej.
Czyli JSW nie zamierza ograniczać swojej działalności?
Wręcz odwrotnie - zamierzamy ją rozwijać. Na inwestycje w całej Grupie Kapitałowej JSW zaplanowaliśmy ponad miliard złotych rocznie. Chcemy podejmować działania, które idą w kierunku unowocześniania naszych kopalń i innych zakładów, tak
żeby zapewnić ich żywotność i rozwój na zaplanowane jeszcze
długie lata. Będzie to ujęte w nowej strategii, którą chcemy
ogłosić w przyszłym roku.
Korzystamy z najnowszych doświadczeń, nie tylko krajowych,
ale i światowych i to samo dotyczy też nowoczesnych rozwiązań technicznych. Nasze kopalnie na pewno są jednymi z najnowocześniejszych na świecie. Zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i warunków pracy. Na działania związane z bezpieczeństwem wydajemy rocznie ponad 900 milionów złotych. Unowocześniamy nasze zakłady, tak żeby ich wydajność była jak największa. Na bieżąco śledzimy najnowocześniejsze rozwiązania
i trendy w górnictwie i staramy się jak najlepiej stosować je również u nas.
Co chciałby pan życzyć pracownikom JSW i ich rodzinom
z okazji Barbórki?
Przede wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Bezpiecznej pracy, zadowolenia
z jej wykonywania i z jej efektów oraz wielu sukcesów. Nie tylko
samą pracą człowiek żyje, więc dla wszystkich pracowników,
związanych z górnictwem, dla ich rodzin, wszystkiego najlepszego w życiu rodzinnym, nie tylko na tę Barbórkę, ale także na
cały nadchodzący 2022 rok.

Z okazji Święta Barbary,
Patronki wszystkich górników składam całej Górniczej Braci życzenia zdrowia,
szczęścia, spełnienia marzeń w życiu rodzinnym i satysfakcji z zawodowych dokonań.
Życzę, by ciężka i niebezpieczna praca jaką jest bez wątpienia górnictwo
przynosiła jak najwięcej zadowolenia oraz poczucia bezpieczeństwa,
by liczba zjazdów pod ziemię równała się liczbie powrotów.
Niech święta Barbara zawsze ma Was
i Wasze rodziny w swojej opiece.

Szczęść Boże

Przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda

www.gazeta.jasnet.pl

informacje

listopad 2021

W JSW bez barbórek

Pięć osób nie żyje

„Ze względu na bezpieczeństwo pracowników podczas pandemii oraz biorąc pod uwagę
zalecenia Sztabu Kryzysowego, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję
o odwołaniu zaplanowanych w listopadzie
i grudniu uroczystości barbórkowych w zakładach JSW” - poinformowała Katarzyna Jabłońska-Bajer, zastępca dyrektora Biura Komunikacji i PR JSW.
W JSW planowano, że główną uroczystością
zostanie akademia w Hali WidowiskowoSportowej w Jastrzębiu-Zdroju, którą zaplanowano na 4 grudnia. Tam też miało być celebrowane 50-lecie kopalni Borynia. Niestety,
sytuacja pandemiczna zniweczyła te zamierzenia.

Ilu zakażonych koronawirusem? W minionym
tygodniu w Jastrzębiu-Zdroju zachorowało
kolejnych 435 osób. Oznacza to, że w naszym
mieście odnotowano łącznie 9223 przypadki
zakażenia koronawirusem. Średnia zachoro-
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wań na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 7,03.
W ostatnim tygodniu na COVID-19 zmarło
u nas 5 pacjentów. Od początku pandemii
w Jastrzębiu-Zdroju z powodu koronawirusa
śmierć poniosły 197 osób.

Jeszcze więcej “covidowych” łóżek

Tymczasem, jak zauważa portal nettg.pl,
wzrost zachorowań związanych z czwartą
falą pandemii koronawirusa widać również na
kopalniach. Jak zapewniają jednak przedstawiciele spółek węglowych, sytuacja jest stabilna i nie ma wpływu na normalne funkcjonowanie kopalń.

“Piniendzy (na podwyżki)
ni ma i nie bendzie”?
Protest jastrzębskich urzędników przed budynkiem magistratu? Według naszych informacji miał odbyć się w poniedziałek, 15 listopada, w godzinach popołudniowych. Jak zapewniali organizatorzy, którzy na razie pozostają anonimowi, planowano protestować
przeciwko niskim wynagrodzeniom pracowników jednostek miasta i samego Urzędu
Miasta.
Tymczasem stało się zgoła inaczej…
W tym miejscu należy zasygnalizować, że na
poniedziałkowe popołudnie zaplanowano
posiedzenie wspólne komisji Rady Miasta,
poświęcone uchwale budżetowej. I to ono
– chyba w sposób naturalny – stało się swoistym przyczółkiem dla protestujących. Dość
powiedzieć, że sala obrad zamieniła się szybko w oblężoną twierdzę. W małym i wąskim
korytarzu oraz w pomieszczeniu bezpośrednio przylegającym do sali posiedzeń Rady
Miasta (ale także w samej sali – przyp. aut.)
pojawili się urzędnicy i urzędniczki, którzy,
o czym mówią coraz głośniej i odważniej, mają dosyć pracy za „najniższą krajową”. Gwoli
kronikarskiego obowiązku dodajmy, że na sali
obrad znajdowała się także prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman, wiceprezydent Robert Cichowicz oraz skarbnik miasta
Dariusz Holesz.
Dziś już można śmiało powiedzieć, że to
właśnie jastrzębski skarbnik stał się nieformalnym bohaterem posiedzenia. Co prawda,
trudno tutaj pokusić się o ocenę merytoryczną jego wystąpienia, jednak miny stłoczonych
w dusznym korytarzyku osób powinny w zu-

pełności wystarczyć za recenzję. I jak to określiła spontanicznie jedna z urzędniczek, cytując pewnego znanego klasyka, „przydługi wywód skarbnika można było sprowadzić do
słów: ‘Piniendzy ni ma i nie bendzie!’”
Dodajmy jeszcze zapobiegliwie, że w czasie
poniedziałkowego posiedzenia jeden z pracowników technicznych magistratu zażądał,
bo raczej nie była to kurtuazyjna propozycja,
żeby „osoby nieuprawnione” opuściły salę
obrad, co spotkało się ze zdecydowany sprzeciwem przewodniczącego Rady Miasta Piotra Szeredy, argumentującego, że mieszkańcy
Jastrzębia-Zdroju mają pełne prawo przysłuchiwać się dyskusji na temat budżetu miasta.
Zdaniem Piotra Szeredy sytuacja jest dynamiczna i – jak zauważył w rozmowie z portalem – „istnieje jeszcze możliwość, żeby rozmawiać ze stroną społeczną”. Nasz rozmówca
nie ma wątpliwości, że kwestia wysokości
urzędniczych pensji to efekt wieloletnich zaniedbań. Dodaje jednocześnie, iż rosnąca
sukcesywnie płaca minimalna zapewne zmusi włodarzy miasta do podejmowania odważniejszych decyzji w tym względzie.

Czeska fabryka w Jastrzębiu?
W tekście przysłanym przez Biuro Poselskie
Posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka, poseł
zauważa że, upływa właśnie druga kadencja
prezydent Jastrzębia-Zdroju Anny Hetman,
konkretnie na… „bezskutecznych poszukiwaniach strategicznego inwestora, choć, jak
sama przekonuje, robi w tej sprawie wszystko,
tyle że nic z tego nie wynika”.
„Większość jastrzębian jeździ do pracy w Czechach, bo w rodzinnym mieście nie mogą jej
znaleźć lub proponowane warunki zatrudnienia nie są atrakcyjne. Ponadto płacone za polskich pracowników podatki zostają w Czechach. Dlaczego więc nie sprowadzić czeskich
firm do nas?” – pyta jastrzębski parlamentarzysta.
Jednocześnie poseł wskazuje na mocne strony naszego miasta: blisko granicy, dogodne
połączenie autostradowe, tereny inwestycyjne oraz wypracowana przez lata kultura techniczna i przemysłowa.
„To atuty, które wykorzystałem podczas spotkania z przedstawicielami czeskiej firmy

Magna Energy Storage. Okazją była studyjna
wizyta parlamentarnego zespołu ds. Energetyki u tego czołowego czeskiego producenta
akumulatorów dużej mocy. Jestem przewodniczącym tego sejmowego zespołu, więc miałem okazję przedstawić potencjał, jakim wyróżnia się Jastrzębie-Zdrój. Obecnie wszystko jest na dobrej drodze, by w mieście powstała nowoczesna fabryka, produkująca magazyny energii, a więc trafiła tu spółka z branży,
przed którą transformacja energetyczna Unii
Europejskiej otwiera olbrzymie perspektywy.
Na początek inwestor deklaruje zatrudnienie
dla 200 osób, docelowo będzie to 10 razy tyle”
– czytamy w tekście.
Teraz, jak podkreśla parlamentarzysta, ruch
należy do miasta: „Jestem przekonany, że
dzięki mojej inicjatywie prezydent JastrzębiaZdroju będzie mogła udowodnić, że kwestia
pozyskania inwestora strategicznego jest
priorytetem, a nie jedynie deklaracją, która
dobrze wygląda w mediach, ale nie wiąże się
z realnymi efektami”.

„W związku ze stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 i koniecznością zwiększenia ilości łóżek dla osób zmagających się z tą
chorobą, informujemy, że w oparciu o Decyzję
Wojewody Śląskiego z dnia 17.11.2021 r.
zwiększeniu ulega liczba łóżek dla pacjentów
z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
do 92” – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
Od 18.11.2021 r. – 13 łóżek tlenowych
dla dzieci (Oddział Pediatryczny)
Od 22.11.2021 r. – 79 łóżek tlenowych

dla dorosłych:
– 16 Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny)
– 26 Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny)
– 15 Oddział Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej)
– 10 Oddział Neurologii)
– 12 Oddział Kardiologii)
„Funkcjonowanie szpitala pozostaje utrzymane jak dotąd. Przyszpitalne poradnie specjalistyczne funkcjonują w standardowym trybie,
na tych oddziałach, na których to możliwe,
zabiegi planowe będą realizowane zgodnie
z harmonogramem” – dowiadujemy się.
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„Szczę liwi, kt rych wyburzą…”
Na południu Jastrzębia-Zdroju rozciągają się najładniejsze i najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym tereny. To między innymi tędy przebiega Żelazny Szlak Rowerowy,
którego sława już dawno wyszła poza granice naszego miasta, a nawet cały region. Z kolei na północy – estetyczny szok, czyli zdegradowane i niezagospodarowane tereny, gdzie
działalność górnicza odcisnęła swoje wyraźne piętno. Jednak to na pierwszą lokalizację padł wybór Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które planują w tym miejscu budowę
drugiej „nitki” linii przesyłowej 400 kV.
Pomysł powstania pierwszej „nitki” – chcąc pozostać przy tej
krawieckiej nomenklaturze – to horyzont czasowy sięgający
2004 roku. I o tym wszystkim zainteresowanym było wiadomo,
dość powiedzieć, że inwestycja znalazła swoje poczesne miejsce w planie zagospodarowania przestrzennego. Aż tu nagle
– niczym grom z jasnego nieba – „gruchnęła” wiadomość o drugiej, dubeltowej trasie linii wysokiego napięcia.
PSE tłumaczą, że w tej części kraju pojawiło się zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tym samym, aby podołać ambitnemu przedsięwzięciu, państwowy operator musiał
stworzyć alternatywę dla pierwszej trasy. No cóż, jak już zostało powiedziane, druga „nitka” będzie przebiegać przez Ruptawę, co nie spodobało się „zbytnio” mieszkańcom, prowokując
ich liczne protesty i głosy niezadowolenia.
Z kronikarskiego obowiązku zauważmy, że inwestycja oznacza
w praktyce postawienie słupów wysokiego napięcia o wysokości 30, a nawet… 100 metrów! Dodatkowo na całej trasie
konieczne jest zabezpieczenie pasa ochronnego – szerokość
70 metrów. Z pewnością wątpliwą atrakcją będą także doznania akustyczne, a więc głośne „buczenie” w pobliżu słupów,
dochodzące do wartości 40 decybeli. Poza tym przebieg linii
elektroenergetycznej nie ominie również trenów zielonych,
w tym lasów, które – oprócz tego, że są naszymi „zielonymi płucami” – stanowią schronienie dla dzikich zwierząt. Ale o tym nie
trzeba chyba nikomu przypominać…
W tym miejscu warto podkreślić, że w oparciu o „specustawę”
państwowy operator, jakim są PSE, odkupi od właścicieli działki
pod inwestycję. Konkretnie tę ich część, gdzie docelowo mają
stanąć pokaźnych rozmiarów słupy. Natomiast w przypadku
terenów przylegających bezpośrednio do pasa ochronnego
– wysokość odszkodowania określi rzeczoznawca. Jeszcze inny
otrzymają zakaz budowania obiektów powyżej 4 metrów wysokości w pobliżu planowanej trasy.
Jak przekonują sami zainteresowani, wartość odszkodowania
na pewno nie pokryje aktualnej wartości działek. Poza tym ich
cena zacznie szybko „pikować” w dół, a zainteresowanie potencjalnych kupców spadnie z oczywistych względów do zera.
„By zrealizować przyjęte założenia projektu inwestycyjnego,
spółka (PSE – przyp. aut.) organizuje konsultacje społeczne,
które mają na celu przedstawienie lokalnym społecznościom
najważniejszych informacji na temat planowanych przedsięwzięć, a także wypracowanie – wspólnie ze stroną społeczną

– optymalnego umiejscowienia instalacji przemysłowych” – dokładnie taka informacja pojawiła się 21 października na stronie
jastrzębskiego magistratu.
„Ani planów, ani mapek, ani dokumentów” – to już recenzja
owych „konsultacji społecznych” autorstwa jednego z naszych
Czytelników, bezpośrednio zainteresowanego przebiegiem
planowanej trasy. Ponadto, jak dowiedział się nasz rozmówca,
PSE mogą wziąć pod uwagę co najwyżej drobne odstępstwa od
kluczowych założeń inwestycji. O większych korektach w tym
przypadku można już tylko pomarzyć.
Tymczasem strona społeczna, czyli mieszkańcy Ruptawy, nie
zasypiali (tak, dokładnie tak się to pisze, drodzy Czytelnicy
– przyp. aut.) przysłowiowych gruszek w popiele i wzięli sprawy
w swoje ręce. Błyskawicznie zebrali ponad 200 podpisów, sugerując wyraźnie, aby przenieść całą inwestycję na północne
obszary Jastrzębia-Zdroju, obecnie zdegradowane przez działalność człowieka. Co ważne, jak podkreślają mieszkańcy,
w przypadku „południowego wariantu” przebiegu trasy z powierzchni ziemi może zniknąć około 20 domostw, natomiast na
północy – tylko 2-3 domy. Paradoksalnie za szczęśliwców mogą
uważać się ci, których budynki zostaną wyburzone, ponieważ
oni otrzymają całość odszkodowania. W przypadku pozostałych „pechowców” mówimy tylko o jakiejś formie zadośćuczynienia.
A jaką rolę w całym – wznieśmy się na wyżyny dyplomacji – „zamieszaniu” odegrał jastrzębski magistrat? Oto jest pytanie,

drodzy Czytelnicy! Tydzień temu zapytaliśmy miejskich urzędników, kiedy miasto dowiedziało się, że przez Ruptawę zostaną
„pociągnięte” dwie nitki linii przesyłowej, a nie, jak wcześniej
zakładano, jedna? I jeszcze jedno, czy miasto podejmowało jakiekolwiek kroki, aby zmienić trasę inwestycji, która najprawdopodobniej pojawi się w bliskim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku
Rowerowego? „Przystępując do prac nad studium zagospodarowania przestrzennego, miasto wystąpiło do Polskich Sieci
Elektroenergetycznych o informacje na temat planowanych
inwestycji. Nie otrzymaliśmy wówczas odpowiedzi. Dopiero
z końcem lipca tego roku dotarł do nas sygnał, że PSE chcą z nami rozmawiać. Z otrzymanych map dowiedzieliśmy się, że PSE
planują nie jedną – jak do tej pory sądziliśmy – lecz dwie linie
przesyłowe o napięciu 400 kV. Miasto będzie wnioskować
o zmianę tych planów. Jesteśmy przeciwni budowie drugiej
linii” – usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Jedno jest pewne, sytuacja mieszkańców, których działki znajdują się na trasie linii wysokiego napięcia, jest nie do pozazdroszczenia. Jak podkreślali w rozmowie z naszą redakcją, konsultacje społeczne, cokolwiek kryje się pod tym terminem, zorganizowano zbyt późno. A ich desperacja rośnie z dnia na dzień…
Zaczęli już nawet szukać wsparcia politycznego, wszak PSE, jak
się rzekło wcześniej, to państwowy operator. Tymczasem dla
nich sprawa jest prosta, a argumentom, jakie przytaczają,
trudno odmówić logiki. A może nasza rzeczywistość nie rządzi
się prostą logiką? I tak naprawdę nigdy się nie rządziła?
No tak, ale to temat na zupełnie inną rozmowę…

Z okazji Barbórki składam wszystkim Górnikom i Pracownikom
związanym z sektorem wydobywczym wyrazy uznania oraz życzenia
wszelkiej pomyślności. Z serca dziękuję za Wasze zaangażowanie oraz
trud w wykonywaniu odpowiedzialnych i często niebezpiecznych zadań.
Niech Święta Barbara otacza Was zawsze szczególną opieką.

Szczęść Boże!
Ewa Maria Gawęda Senator RP
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Lecz się
tlenem!
Leczenie tlenem czyli terapia hiperbaryczna, to jedna ze skuteczniejszych
terapii wspomagających w przypadku wielu schorzeń (nawet COVID–19!).
W Polsce nie jest jednak tak rozpowszechniona jak za granicą. To jeden
z najpotężniejszych i w 100% naturalnych sposobów zmniejszania stanu
zapalnego, przyspieszania gojenia się ran i wzmocnienia zarówno sprawności ﬁzycznej, jak i psychicznej.

Dlaczego warto spróbować tej metody?
Terapia hiperbaryczna to metoda leczenia
urazów i chorób w komorze hiperbarycznej,
w której pacjentowi podawany jest czysty
tlen w warunkach podwyższonego ciśnienia 1,5 atmosfery. Dzięki temu do krwi dostaje
się go kilkakrotnie więcej, niż z normalnie
wdychanego powietrza. Ma to ogromne znaczenie dla kondycji naszego ciała, gdyż tlen
w podwyższonym stężeniu pobudza komórki
do wzrostu i odnowy.
W czym terapia może pomóc?
Stosowanie i skuteczność jej jest bardzo szeroka. To między innymi: trudno gojące się rany i oparzenia, stany po zabiegach chirurgicznych, stany przed i po zawale oraz udarze,
urazy narządów, powikłania po COVID–19,
cukrzyca, miażdżyca, choroby skórne (grzybica, trądzik, łuszczyca) czy zakażenia bakteryjne. To także leczenie depresji, anemii, migreny i stresu Pomaga w chorobach Alzheimer i Parkinsona, przy porażeniu mózgowym,
a także przy zakrzepicy, nadciśnieniu, zaburzeniach układu pokarmowego (w tym nadwaga!) oraz zaburzeniach neurologicznych.
To dobra regeneracja dla sportowców i wiele
innych zastosowań.
Tlenoterapia hiperbaryczna a COVID-19
Osoby zarażone COVID-19 zmagają się
z potężnym niedotlenieniem z powodu dysfunkcji płuc. Badania naukowe udowadniają,
że sesje w komorach hiperbarycznych są skutecznym sposobem w dostarczaniu odpowiedniej ilości tlenu do organizmu chorego.
Co ważne, poprawa jest nie tylko szybka, ale
także trwała.

Gdzie można z tlenoterapii skorzystać?
W Jastrzębiu powstał jedyny w mieście i okolicy gabinet wyposażony w tzw. twardą komorę hiperbaryczną. Zabiegi w tej komorze
przeprowadzane są pod ciśnieniem 1,5 ATA.
To ważne, gdyż stosowanie ciśnień niższych
niż 1,4 ATA nie stanowi terapii hiperbarycznej. Używane powszechnie komory miękkie
w postaci pompowanego worka są najczęściej zdolne wytworzyć max. ciśnienie tylko
1.3 ATA, dlatego wykazują niską skuteczność
terapeutyczną. Wytrzymała tytanowo-aluminiowa konstrukcja twardej komory zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta podczas pracy przy wyższych ciśnieniach w porównaniu do komory miękkiej.
Na czym polega zabieg w takiej komorze?
Zabieg w komorze trwa 60 minut, podczas
których pacjent oddycha blisko 100-procentowym, czystym tlenem podawanym przez
maseczkę tlenową założoną na twarz. Leżąc
wygodnie w komorze można poczytać książkę, zdrzemnąć się bądź pooglądać filmy na
ekranie umieszczonym na zewnętrznej stronie komory. Spokojnie i bez stresu.
To naprawdę rewelacyjny, nowoczesny sposób leczenia wielu chorób, schorzeń urazów
i dolegliwości. Warto się nim zainteresować.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Zapraszamy wszystkich do jedynego gabinetu tlenoterapii hiperbarycznej wyposażonego w twardą komorę hiperbaryczną w Jastrzębiu i okolicy!
Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8
tel. 737 989 535 www.tlenowakomora.pl
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W jedności siła

Wypełniona po brzegi sala Domu Sołeckiego
w Ruptawie. Tak wyglądało wtorkowe, 16 listopada, spotkanie poświęcone planom budowy przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne linii wysokiego napięcia 400 kV. Dziś już
wiadomo, że jej trasa ma przebiegać przez
obszar Ruptawy, Moszczenicy, Zebrzydowic
i Godowa.
Przybyli mieszkańcy wyrazili swoje zaniepokojenie oraz obawy związane z tymi planami.
Jak podkreślali zgodnie, inwestycja stanowi
realne zagrożenie dla ich domów, działek,
a także innych lokalizacji, które leżą na projektowanej trasie.
Zdaniem protestujących sprawy posuwają
się szybko do przodu. Tymczasem oni sami
dowiedzieli się o planach państwowego operatora zaledwie kilka tygodni temu. Odbyły
się już konsultacje społeczne w tej sprawie,
jednak, jak przekonują mieszkańcy, przebieg
linii został w praktyce wyznaczony i możliwe
są tylko niewielkie odstępstwa od pierwotnego zamysłu. Podnoszone są także zarzuty, że
osoby zainteresowane nie otrzymały żadnych oficjalnych dokumentów czy mapek, co
stanowi skuteczną przeszkodę w dochodzeniu swoich praw.
Co ciekawe, mieszkańcy zadali sobie trud i za-

projektowali alternatywną trasę linii wysokiego napięcia, która eliminuje konieczność
prowadzenia “południowej” jak i “północnej”
nitki linii, a więc omija nie tylko najbardziej
atrakcyjne pod względem turystycznym
obszary Jastrzębia-Zdroju, ale ogółem większość naszego miasta. W ich zamyśle linia
miałaby zostać poprowadzona tzw. trasą „autostradową”, mocno zmniejszając skutki
uboczne budowy linii wysokiego napięcia
wśród mieszkańców. Gdyby ten scenariusz
ujrzał światło dzienne, wyburzone zostałyby
tylko trzy budynki. W przypadku linii projektowanej przez PSE – aż dwanaście domów.
Organizatorzy spotkania nie mają złudzeń, że
tylko opór społeczny i szybko podejmowane
decyzje mogą spowodować, że ich propozycja
zostanie uwzględniona w dalszych pertraktacjach z budowniczymi sieci. Wskazują jednocześnie na bierność miasta w tej sprawie,
które, co mocno akcentują, wiedziało już
wcześniej o planach państwowego operatora. Na koniec mieszkańcy zapowiedzieli, że
będą podejmować „różne środki”, aby zablokować szkodliwą ich zdaniem inwestycję.
Szkodliwą nie tylko dla nich samych, ale również dla całego Jastrzębia-Zdroju i okolicznych gmin.
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Na początek… 500 złotych

Gorsza twarz miasta

Coraz częściej do Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego trafiają skargi pasażerów
na zachowanie innych podróżnych. Związane
są oczywiście z przestrzeganiem obowiązujących ograniczeń epidemicznych i lekceważeniem obowiązku zasłaniania maseczką ust
i nosa. Dlatego też Biuro MZK zwróciło się do
policji, czyli wszystkich komend działających
na terenie funkcjonowania Związku, z prośbą

„Najlepiej jest, gdy idzie się chodnikiem. Ale
wystarczy zboczyć z głównej drogi, odwiedzić
pierwszy lepszy zagajnik lub jar, żeby zobaczyć na własne oczy gorszą twarz miasta.
Śmieci, w wielu miejscach śmieci! I nie widać
postępów na tym polu. Czy takie miejsca powinny w ogóle istnieć?” – pytał swego czasu
nasz Czytelnik. A swoje pytanie zilustrował
zdjęciem, zrobionym w jarze między ulicą Sybiraków i Katowicką. I co prawda nasza interwencja okazała się skuteczna – śmieci wkrótce zniknęły – jednak takie miejsca nie należą
do rzadkości – nawet w ścisłym centrum miasta.
Jak przekonywali przedstawiciele Straży
Miejskiej, także na łamach naszego portalu,
strażnicy są odpowiedzialni za nadzór nad terenem zawartym we właściwych granicach
administracyjnych. „Innymi słowy – podkreślają adresaci wspomnianego pytania – kierownictwo służby stara się planować obecność patroli równomiernie na wszystkich
osiedlach i sołectwach. Ta zasada dotyczy

o przeprowadzenie cyklicznych kontroli w autobusach pod kątem przestrzegania zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego. Wiadomo, że pierwsze kontrole ruszą jeszcze w tym
tygodniu.
Przypominamy, że za brak maseczki grozi
mandat 500 zł, a w przypadku rażących naruszeń - kara administracyjna nałożona przez
Sanepid może wynieść nawet 10 tys zł.

„Sypią się” zgłoszenia o zgonach
Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek,
9 listopada, w godzinach porannych przy ulicy
Pszczyńskiej. „Otwarcie mieszkania – podejrzenie zgonu. Po energicznym pukaniu do
drzwi, zostały one otworzone przez osobę
tam mieszkającą. Lokator nie wymagał żadnej
pomocy – świadomy, w pełnym kontakcie”
– informuje KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju.
Kilka godzin później, tym razem w budynku
przy alei Jana Pawła II, powtórzył się ten scenariusz. „Otwarcie mieszkania z powodu podejrzenia zgonu. Działania: zabezpieczenie
miejsca zdarzenia, rozstawienie drabiny me-

chanicznej w celu wizualnego skontrolowania
wnętrza mieszkania – okna zamknięte i zasłonięte. Wejście siłowe do mieszkania poprzez
wyważanie drzwi wejściowych przy pomocy
sprzętu hydraulicznego. W środku – lokatorka: świadoma, przytomna, w kontakcie, nie
wymagała pomocy medycznej” – relacjonują
jastrzębscy strażacy.
I jeszcze trzecia interwencja tego dnia – przy
ulicy Kurpiowskiej. „Otwarcie mieszkania
– podejrzenie zgonu. Po wyważeniu drzwi do
mieszkania nie zastano nikogo wewnątrz”
– dowiadujemy się.

Wypadek w przedszkolu
Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 16 listopada, na ulicy Miodowej.
„Zgłoszenie dotyczyło wypadku na terenie
przedszkola. Kobiecie podczas korzystania
z windy towarowej kończyna dolna utkwiła
pomiędzy dźwigiem a konstrukcją drzwi” - informują strażacy. Na miejsce zadysponowano
policyjny patrol, zespół pogotowia ratunkowego i trzy zastępy straży pożarnej.

„Działania zastępów polegały na udzieleniu
kwalifikowanej pierwszej pomocy rannej kobiecie, uwolnieniu kończyny przy pomocy narzędzi hydraulicznych oraz pneumatycznych
i przekazaniu poszkodowanej pogotowiu”
– dowiadujemy się.
44-letnia woźna, która uległa wypadkowi,
z zakrwawioną nogą została przetransportowana do szpitala.

również obszarów zielonych, czemu służyć
ma między innymi idea strażnika dzielnicowego, mającego w zadaniach stały nadzór nad
podległym sobie terenem miasta” – pisaliśmy
w jednej z naszych publikacji.
Strażnicy miejscy zapewniali nas także, że
patrole nie ograniczają się wyłącznie do „lustrowania” chodników, ale obejmują również
wszystkie jary, przysiółki i inne mniej uczęszczane miejsca.

„Nie” dla palenia węglem
W najnowszym rankingu programu „Czyste
Powietrze” zdecydowanie wygrywają gminy
województwa śląskiego – zajmują one ponad
połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia.
Co więcej, badania pokazują, że mieszkańcy
Śląska popierają odejście od ogrzewania węglem swoich domów – w badaniu opinii publicznej za zakazem węgla opowiedziało się aż
65 procent respondentów.
Zwycięzcą trzeciej edycji rankingu została
śląska gmina Godów, której mieszkańcy złożyli 262 wnioski do programu na łączną liczbę budynków jednorodzinnych wynoszącą
3721. Drugą pozycję zajęła gmina Czerwionka-Leszczyny, trzecią Jejkowice. Aż siedemnaście pierwszych miejsc zestawienia zajmują
gminy z województwa śląskiego. Tradycyjnie
już – również w tej edycji – największą liczbę
wniosków złożono w Rybniku – aż 726. Najmniejsze zaangażowanie widać wśród gmin
z Podkarpacia, województwa opolskiego,
łódzkiego i lubuskiego.

Na terenie województwa śląskiego już za
sześć tygodni wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów na paliwa stałe starszych niż
10 lat. Podobne przepisy wejdą w życie również w województwie podkarpackim, ale tam
tempo wymiany starych urządzeń grzewczych w ramach programu „Czyste Powietrze”
jest znacznie wolniejsze. W pierwszej setce
rankingu nie ma ani jednej gminy z tego województwa.
Opublikowany ranking oparty jest o liczbę
wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje aktywność
gmin w trzecim kwartale bieżącego roku (od
1 lipca do 30 września 2021 roku) i powstał
przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku
Światowego.
Dodajmy jeszcze, że Jastrzębie-Zdrój uplasowało się na 27 miejscu wśród 30 najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” w trzecim kwartale 2021 roku.

Radni dziękują za obronę granicy
„Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój składa podziękowania za Waszą służbę, poświęcenie i zaangażowanie w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej” – tak zaczyna się list jastrzębskich radnych do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego.
„Wiemy doskonale, że pełniąc obecnie bardzo
ciężką służbę, jesteście codziennie poddawani różnego rodzaju naciskom i prowokacjom
ze strony wschodnich służb. Wiemy o tym, że
odpieracie codziennie nawet fizyczne ataki
imigrantów, którzy szturmują nielegalnie na-

sze granice. Dzięki Waszej służbie i pracy, My
jesteśmy bezpieczni” – czytamy w liście. „My
też absolutnie nie zgadzamy się na wpuszczanie nielegalnych imigrantów, którzy próbują
przez las, rzekę siłą szturmować naszą granicę” – pada w pewnym momencie. Dziękujemy Wam, że stoicie na straży naszych granic,
pomimo internetowego hejtu i fałszywych
oskarżeń nieodpowiedzialnych ludzi. Wy
swoją postawą udowadniacie, że służba funkcjonariuszy i żołnierzy na naszej polskiej granicy to prawdziwy honor i powód do dumy.
Jesteśmy z was dumni!” – pada na koniec.

„Zazdrość” na OWN-ie
„Dzisiaj rano przechodziłem przez lasek na
OWN-ie. Wiem, pewnie pomyślicie, że zmyślam, ale, uwierzcie mi, droga Redakcjo, nagle
z krzaków wybiegła kobieta w wieku, no, nie
wiem, może 40-50 lat. A za nią następna z wiązanką epitetów na ustach: ‘Ty zdziro! Ty szmato! Ty kur…!’ I dalej gonić tę uciekającą, która
dostała takiego sprintu, jakby chciała pobić
rekord świata na 100 metrów” – tak zaczyna
się relacja naszego Czytelnika, która, jak przekonuje „narrator”, jest od początku do końca
prawdziwa.
„Po chwili goniąca zrezygnowała z pościgu,

zatrzymała się i zawróciła w kierunku krzaków, skąd wybiegła ta pierwsza kobieta. No,
to ja spoglądam w tamtą stronę, a z tych krzaczorów wyłazi mężczyzna, taki na oko 50-letni chłop, i dopina szybko rozporek. Rozwścieczona kobieta zaczęła go popychać i krzyczeć:
‘Ty szmaciarzu! Chamie zbolały! Kurwia…!’
I ostatnie słowa, jakie usłyszałem: ‘Pakuj walizki i wypier…!” – kontynuuje swoją „opowieść”.
„Szybkim krokiem oddaliłem się stamtąd, aby
nie być świadkiem być może na sprawie rozwodowej” – pada na koniec.
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Biało-czerwone Jastrzębie-Zdrój

Podrzucali śmieci na osiedlu

Narodowe Święto Niepodległości już za nami.
Tradycyjnie uroczyste obchody rozpoczęły
się pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu. To tutaj
kwiaty złożyli między innymi przedstawiciele
władz miasta, związków kombatanckich czy
służb mundurowych. Nieco później w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
odprawiona została uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny. Po mszy zgromadzeni
przeszli pod pomnik „Solidarności”, gdzie
wspomniano tych, którzy przelali krew za naszą – to takie piękne, choć zapomniane słowo
– Macierz.
Bezpośrednio spod kościoła „na górce” wyruszył Jastrzębski Marsz Niepodległości.
Szczęśliwie aura okazała się łaskawa dla organizatorów, zaś łopoczące w słońcu biało-czerwone flagi szybko urosły do rangi znamienitego symbolu. Uczestnicy przeszli obok Dębu
Katyńskiego przy ulicy Mazowieckiej, zaś na
skrzyżowaniu alei Piłsudskiego z ulicą Mazowiecką i Warszawską odśpiewali hymn narodowy – tutaj zamiast oklasków rozległ się
dźwięk samochodowych klaksonów. Ostatecznie patriotyczny przemarsz zakończył się
przy kościele pw. św. Katarzyny. A to wszystko
w radosnym przemarszu przepełnionym
optymizmem, ale także zadumą i refleksją nad
tym, co umyka prostym definicjom i płynącemu nieubłaganie czasowi.

Na początku października Straż Miejska
otrzymała zgłoszenie dotyczące podrzucenia
odpadów na ulicy Bogoczowiec – nieopodal
śmietnika. Dzięki zainstalowanemu w tym rejonie monitoringowi oraz szybko przeprowadzonym czynnościom służbowym przez
dzielnicowych Straży Miejskiej, udało się
ustalić „właścicieli” podrzuconych odpadów.
W obu przypadkach sprawcy przyznali się do
popełnionego wykroczenia i zostali ukarani
mandatem karnym, gdyż odpady budowlane
i rozbiórkowe powinni dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący
sposób:
1) przekazując je podmiotowi odbierającemu
odpady z częstotliwością wynikającą z zakre-

szenie do pozostania w związku partnerskim.
33-latek groził także pozbawieniem życia,
spaleniem samochodu oraz mieszkania, a także altany działkowej, należącej do rodziców
27-latki. W trakcie zatrzymania agresor wielokrotnie znieważył mundurowych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Sąd przychylił się do
wniosku miejscowej prokuratury i wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

14-latka w rękach policji
We wtorek, 23 listopada, około godziny 11.30
oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji
w Jastrzębiu-Zdroju otrzymał zgłoszenie
o kradzieży, do jakiej doszło w jednym ze sklepów. Z relacji pracownika ochrony wynikało,
że młode dziewczyny ukradły alkohol. 14-latka przekroczyła linię kas, mając przy sobie
butelkę wódki o wartości około 90 złotych,
natomiast 17-latka – alkohol o wartości około
70 złotych. Nastolatki zostały zatrzymane
i przekazane policjantom.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

su usług świadczonych przez gminę i w sposób umożliwiający świadczenie tych usług;
2) przekazując je do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
3) przekazując je do punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych (punktów sprzedaży) lub punktów serwisowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
4) przekazując je do innych punktów zbiórki.

W Jastrzębiu żyje się coraz lepiej?

Miłość, baseball i nóż
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju zatrzymali
33-latka. Podejrzany, próbując wtargnąć do
mieszkania byłej partnerki, zniszczył drzwi,
a w ręku trzymał nóż oraz kij baseballowy.
Wezwany na miejsce patrol zatrzymał agresywnego mężczyznę. Jak się później okazało,
oprawca w okresie od 17 października do 1 listopada 2021 roku poprzez przykładanie noża do szyi groził jastrzębiance pozbawieniem
życia. Przyczyną jego agresji było… wymu-
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17-latka znana była już policjantom z licznych
kradzieży sklepowych, w związku z czym poinformowano ją o skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu za popełnione wykroczenie.
14-latka w obecności mundurowych oraz przybyłej matki zachowywała się arogancko,
lekceważąco podchodziła do wykonywanych
czynności przez stróżów prawa oraz przez cały czas była rozbawiona całą sytuacją. Wkrótce o losie nieletniej zdecyduje sąd rodzinny.

Stowarzyszenie Aktywny Senior
tel. 535 997 170

25 listopada
Kraków. Centrum Jana Pawła II.
Malowanie bombek i kiermasz z obiadem
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem. Kulig, kapela, dowóz do term, pasterka
12-14 stycznia 2022
Warszawa, Wilanów, Niepokalanów w świątecznej szacie
18 lutego
Teatr Ziemi Rybnickiej. Wiedeński Koncert Noworoczny

Estetyka krajobrazu, stopień zanieczyszczenia środowiska, przyrost naturalny, wydatki
inwestycyjne gmin, poziom bezrobocia, dostęp do usług publicznych czy bezpieczeństwo. Aż 48 kryteriów wzięto pod uwagę, by
ustalić, które gminy w Polsce są najlepsze do
życia.
„Wskaźnik Jastrzębia-Zdroju wynosi 54,94 co
sprawia, że jesteśmy piątym najlepszym miastem na prawach powiatu w województwie
śląskim, tuż za Katowicami, Bielskiem-Białą,

Gliwicami i Tychami. Jeszcze lepiej wypadamy
na tle miast w regionie. Spośród wszystkich
gmin aglomeracji rybnickiej plasujemy się na
pierwszym miejscu. Niżej w tabeli znajdują się
Żory, Rydułtowy, Rybnik, Wodzisław Śląski,
Radlin i Pszów” – dowiadujemy się.
Ranking „Gmina dobra do życia” stworzył profesor Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Serwisu Samorządowego PAP. W zestawieniu pojawiło się 2477
gmin różnego typu z całej Polski.
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„Zatruwają nam życie i zdrowie!”
„Jeżeli twój sąsiad spala śmieci i kopci, trując wszystkich wokół,
można z tym walczyć umieszczając na jego furtce, klamce czy
płocie zawieszkę wyrażającą swój sprzeciw. Zawieszkę można
otrzymać przy wejściu do budynku Urzędu Miasta JastrzębieZdrój lub pobrać w sieci i wydrukować” – informował swego czasu
jastrzębski magistrat.
Akcja „Nie truj sąsiada” została zainicjowana w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowanej na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego „Gmina z dobrą
energią 2 . Czy to już desperacja czy krok w dobrym kierunku?
I co dalej z naszymi „smogowymi” rozterkami?
„Zatruwają nam życie i zdrowie!” – grzmiał do słuchawki jeden
z osiedlowych działaczy – „Specjalnie przeszedłem się tam kilka
dni temu. Czarny, gryzący dym na pewno nie jest wynikiem spalania węgla. Powiem wprost: na tym osiedlu wrzuca się do pieców prawie wszystko!”
Te słowa lokalnego działacza padają tu jako pierwsze nie bez
powodu. Słuchając ich, tudzież czytając komentarze na naszym
portalu, można bowiem odnieść wrażenie, że krótko po rozpoczęciu okresu grzewczego, który póki co przed nami, Jastrzębie-Zdrój na kilka dobrych miesięcy pokrywa się gęstym dymem z okolicznych domów, a właściwie kominów, w które są
wyposażone.
Czytelnicy JasNetu dosyć skrupulatnie odnotowują kolejne
adresy, gdzie nieodzownym atrybutem każdego mieszkańca
powinna być specjalna maseczka – taka, jaką nosi się w Tokio
czy Pekinie lub w pandemicznej scenografii. Ulica Żeromskiego,
Boża Góra, Kondziołowiec, Górne… to dopiero początek tej
swoistej wyliczanki… Ktoś pisze o „warzywniaku”, którego właściciel „dogrzewa się” zbieranymi spod bloków meblami.

Jeszcze ktoś inny: „o mechaniku samochodowym, ogrzewającym swój warsztat olejem… z silników po wymianie”.

„solidarnie” do sieci CO – najlepiej pod groźbą kary administracyjnej.

Swoją drogą, to „nie” dla trucicieli z domków po raz kolejny stawia mieszkańców bloków w opozycji do swoich sąsiadów z samodzielnej zabudowy. A doniesienia tych pierwszych z frontu
walki brzmią cokolwiek dramatycznie. „Sam mieszkałem na
stancji na niejednym osiedlu domków, więc wiem, jak ten problem wygląda od strony pieca. I mógłbym wymienić listę rzeczy,
którymi paliło się w piecu. Szybciej byłoby zauważyć, czym
właściciel w nim nie palił. Nawet organiczne szły!” – pisze „Naczelny Zadymiarz”.

I wreszcie, na koniec, prawdziwy hit – propozycja ogrzewania
domów gazem, bo, jak przekonywał jeden z Czytelników, nie
jest to takie drogie, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało.
Takich pomysłów na „uszczęśliwienie” jednych przez drugich
jest zdecydowanie więcej.

W odpowiedzi mieszkańcy „Szuflandii”, bo i z takim określeniem bloków można się zetknąć, słyszą, żeby zainteresowali się
segregacją swoich śmieci, z większym zaangażowaniem pilnowali czworonożnych pupilów, które załatwiają się, gdzie popadnie, w końcu ktoś „życzliwy” radzi im, że zawsze można przeprowadzić się w bardziej ekologiczne rejony Polski. Czyli co, słynne
„polskie piekiełko”? A może jest wyjście z tej sytuacji?
A i owszem – jest. Bo tutaj prawie każdy ma „niezawodny” patent, jak pozbyć się problemu gryzącego w oczy dymu, nie wywołując przy okazji wojny domowej z – dajmy na to – osiedlem
Tuwima. Poczesne miejsce w tym tworzonym spontanicznie
rankingu zajmują, oczywiście, kontrole właściwych służb. I to
najlepiej, żeby strażnicy miejscy odwiedzali wszystkie domy po
kolei i lustrowali swoim czujnym wzrokiem wnętrze przydomowych kotłowni. Ewentualnie można takim domom (a konkretnie wydobywającemu się z ich kominów czarnemu dymowi)
„robić fotki”, a potem wysyłać je pod adres Straży Miejskiej.
Miejsce drugie należy do autora/autorów pomysłu, który zaproponował, żeby osiedla domów jednorodzinnych podłączyć

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1
NIP: 633-000-44-70

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
NAJEM lokali mieszkalnych, położonych
w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy:
ź

Poznańskiej 11/45 (pow. użytk. 20,88 m²)

ź

Katowickiej 23/45 (pow. użytk. 20,88 m²)

ź

Katowickiej 6/45 (pow. użytk. 20,88 m²)

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2021 r., o godz. 10.00,
w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1 (pok. nr 24)
Lokale można oglądać w dniu 06.12.2021 r., w godzinach: 9.00 - 13.00
Wywoławcza stawka czynszowa najmu za w/w lokale, wynosi: 10,00 zł/m²
Postąpienie w trakcie licytacji wynosić będzie: 0,50 zł/m²
Wadium, w kwocie: 400,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni,
nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001
Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się w dniu:
07.12.2021r., w godzinach od 8.00 do 9.00 w Sekcji Przekształceń
Praw i Spraw Członkowskich z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz
w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu, zapoznania się
z Regulaminem i podpisania stosownych oświadczeń (parter budynku
GSM). Licytant, z którym po wygranym przez niego przetargu zostanie
zawarta umowa najmu w/w lokalu mieszkalnego, zobowiązany będzie
do wpłaty kaucji zabezpieczającej, w wysokości trzykrotnego
miesięcznego czynszu za ten lokal.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można
uzyskać pod nr tel.: 728 485 853, 728 485 855

Na mobilizację mieszkańców w tej sprawie raczej się nie zanosi.
Tutaj, mimo buńczucznych zapowiedzi ze strony internautów,
nasz zapał zazwyczaj kończy się, no właśnie, na słownych deklaracjach. W końcu, jak podsumował z przekąsem nasz Czytelnik,
„nie ma to jak w niedzielny poranek latać z aparatem i ‘polować’
na sąsiadów”. Zresztą, potwierdza to bezlitosna statystyka
– przypadki społecznej aktywności na tym polu są raczej marginalne i ograniczają się do słów.
Druga z propozycji również jawi się jako dyskusyjna. „Kto mnie
zmusi do podłączenia się do miejskiego CO?” – pyta niejaki
„bbbb”. I sam sobie odpowiada: „To jest mój dom i będę go
ogrzewał tak, jak mi się podoba!”
Co zaś się tyczy trzeciego z rozwiązań, tego z gazem, to musimy
jeszcze cierpliwie poczekać, aż nasi inżynierowie „dorwą się” do
gazu łupkowego, bo to rzekomo taniej. A wtedy? Wtedy to już
będziemy drugą Norwegią i nikt nie uświadczy dymu choćby
z jednego komina – o całych osiedlach nie wspominając.
A może chodzi o coś zupełnie innego? O edukowanie tych, którzy palą w swoich piecach czym popadnie – i to w imię przewrotnie rozumianej oszczędności?
Co o tym myślicie, drodzy Czytelnicy?

Robimy dużo
i... nowocześnie
Tytuł sam mówi więcej niż sto słów. Jednak musimy napisać, co się dzieje na naszych zasobach mieszkaniowych. A dzieje się naprawdę wiele. Prócz tego, że codziennie zajmujemy się utrzymaniem naszych zasobów w należytej kondycji, myślimy również o nowoczesności i nowatorskim podejściu do prac wykonywanych w budynkach mieszkaniowych.

instalacje składają się z 28 modułów
o mocy 340 W każdy, dodatkowo wyposażony w optymalizator mocy, co pozwoli na zapobieganie problemowi niedopasowania modułów lub częściowego zacienienia oraz zwiększy wydajność całej
instalacji. Każda z instalacji będzie w ciągu roku mogła wygenerować 9044 kWh
na potrzeby obwodów administracyjnych, w tym dźwigu osobowego, co cał-

Przy termomodernizacji budynku na

kowicie pozwoli na zaspokojenie potrzeb

ulicy Katowickiej 5-7 powstała pierwsza

mieszkańców tych klatek.

na naszych zasobach instalacja fotowoltaiczna. Tym działaniem wpisujemy się

Skoro jesteśmy na dachu, przenieśmy się

niewątpliwie w nurt związany z pewną

na dach budynku Katowicka 23/25. Po-

niezależnością energetyczną, ale rów-

krycie dachu wykonane w postaci płyn-

nież bezpośrednio w ochronę środo-

nej hydroizolacji HYDRONYLON. Ze-

wiska. Niezależność energetyczna to

staw HYDRONYLON składa się z poli-

wielka rzecz w dobie galopujących cen
energii. Dzięki zamontowaniu instalacji
fotowoltaicznej jesteśmy w stanie w sposób widoczny zmniejszyć opłaty za energię elektryczną w tym budynku. Są to
dwie odrębne instalacje fotowoltaiczne
o mocy 9,52 kW każda. Poszczególne

merowych warstw hydroizolacyjnych
nakładanych na podłoże wraz z wtopieniem specjalnej wkładki w postaci poliestrowej siatki technicznej. Wykonawca
udzielił gwarancji na okres 96 miesiecy.
Jednakże zapewnia, że zabezpieczył dach
przed przeciekami nie krócej niż 15 lat.
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sport

„Podatek od Ligi Mistrz w”
JKH GKS Jastrzębie zabraknie w turnieju
finałowym Pucharu Polski. To oznacza, że po
udanym debiucie w Lidze Mistrzów i zdobyciu Superpucharu Polski kibicom hokeja
przyszło przełknąć pierwszą gorzką pigułkę.
O powodach takiego stanu rzeczy rozmawiamy z trenerem Robertem Kalaberem.
Łaska fana na pstrym koniu jeździ. Po Superpucharze był pan zwycięzcą, a teraz w komentarzach internetowych czytamy różne rzeczy
w temacie braku awansu JKH GKS do finałów
Pucharu Polski...
Robert Kalaber - To akurat nie jest dla mnie
problemem, ponieważ komentarzy... nie czytam. Mnie interesuje tylko i wyłącznie moja
drużyna. Wspólnie zdobyliśmy Superpuchar
Polski, natomiast do finałów pucharu nie udało nam się awansować. Nie osiągnęliśmy zatem celu zakładanego na tę część ligowego
sezonu. Jednak taki jest urok sportu. Ekstraliga jest nadzwyczaj wyrównana, a w walce
o kwalifikację do turnieju w Bytomiu liczyło
się sześć zespołów. Powodów, za sprawą których nie znaleźliśmy się w czwórce, jest kilka.
Żałujemy, ale musimy pracować dalej. Przed
nami kolejne cele.
Czy jako kibice powinniśmy w ogóle przejmować się brakiem tego awansu? Wszak każdy
wie, jak wyglądał nasz napięty do granic terminarz.
Na pewno nie pomógł nam sierpniowy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich
z udziałem reprezentacji Polski. Wiązały się
z nim dwa zgrupowania, w których wzięli
udział najlepsi polscy gracze z Jastrzębia. Następnie wróciliśmy do kraju i od razu czekały
na nas cztery mecze w Lidze Mistrzów. Potem
trzeba było walczyć o ligowe punkty i Superpuchar Polski. Przez dwa miesiące chłopcy
nie mieli dnia wolnego od hokeja. To są normalni ludzie, a nie automaty, które można zaprogramować. Mają swoje siły i określoną
psychiczną wytrzymałość. Pracowaliśmy nad
regeneracją organizmów i akurat w kwestiach fizycznych dawaliśmy sobie radę. Niewiele jednak dało się zrobić "z głowami". Meczów o stawkę było po prostu za dużo. Zawodnicy nie mieli już skąd "czerpać emocji".
Czyli nie jest tak, że zawiodło przygotowanie
fizyczne?
Nie. Proszę sobie wyobrazić taki "kołowrotek" przez dwa miesiące. Po meczu idzie pan
do domu, ale nie ma czasu dla rodziny, bo musi
iść spać i z rana znów biegnie na lodowisko.
Rozjazd, analiza wideo, mecz. I tak bez jednego dnia odpoczynku od hokeja. Tymczasem
żaden z naszych rywali ani myślał nam odpuszczać jako mistrzowi Polski. To jest oczywiście zdrowa rywalizacja i cieszy mnie taka
mobilizacja, ponieważ jest ona "solą sportu".
Ostatecznie zabrakło nam punktu do awansu, co nas martwi, ale też nie zamierzamy tragizować. Podsumowując pół-żartem - gdybyśmy wygrali Puchar Polski po raz kolejny, to
chyba wszyscy mieliby już nas powyżej uszu
(śmiech).
A zatem problem tkwił w kwestiach mentalnych. Tymczasem faktem jest, iż ostatnio "siadaliśmy" w trzecich tercjach.
To nie działa w ten sposób. Każdy nasz problem jest elementem większej całości. Gdy na
początku sezonu wygrywaliśmy, a ja nie wyrażałem zadowolenia ze stylu zwycięstwa, zawodnicy byli zdziwieni. Chodziło tu o mecze,
gdzie prowadziliśmy wysoko, a potem "podawaliśmy rywalom tlen". Wówczas chłopcy nie
rozumieli, dlaczego mimo zwycięstw narzekam, choć teraz już wiedzą, o co mi chodziło.
Koncentrację należy zachować do ostatniej
syreny. Nie da się wygrać meczu, jeśli utrzy-

Fot. Magdalena Kowolik

muje się ją tylko przez jedną tercję. Tu znów
wracamy do kwestii mentalnych. Każdy kolejny mecz wiązał się z określoną presją. Nie
da się tak żyć przez dwa miesiące bez dnia
przerwy.
Dlaczego zatem akurat trzecie tercje nam nie
wychodziły?
Obecnie był to problem ostatnich części meczu, ale wcześniej zdarzały nam się spotkania,
w których nie wychodziły nam pierwsze lub
drugie partie, gdzie traciliśmy seriami po trzy
gole w trakcie jednej odsłony. Problem zatem
był nieco szerszy.
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Ligę Mistrzów czas zacząć!
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla ruszają do
boju w CEV Champions League. Mistrzowie
Polski będą walczyć o awans do ćwierćfinału
w grupie A z bułgarskim Hebarem Pazardżik
(30.11 - dom, 10.02 - wyjazd), belgijskim
Knack Roeselare (14.12 - w, 25.01 - d) oraz
niemieckim VfB Friedrichshafen (13.01 - w,
16.02 - d). Kwalifikację uzyska zwycięzca grupy oraz trzech najlepszych wśród pięciu wicemistrzów grup.
Na "pierwszy ogień" pójdzie zatem mistrz
Bułgarii, który niespodziewanie odprawił
w eliminacjach grecki Olympiakos Pireus.
"Andrzejkowe" starcie w Hali WidowiskowoSportowej jest o tyle ważne, że na siatkarską
Ligę Mistrzów czekamy w Jastrzębiu lutego
2020 r., bowiem w zeszłorocznej edycji naszemu zespołowi z wiadomych powodów nie
było dane wyjść na parkiet. Rozstawieni
z pierwszego koszyka podopieczni Andrei
Gardiniego uważani są za faworyta grupy.

Fot. Magdalena Kowolik

Dodajmy, że jastrzębianie będą mieli jeszcze
jeden powód do mobilizacji w postaci chęci
poprawienia sobie nastrojów po ostatnich
porażkach w PlusLidze. W ciągu ostatniego
miesiąca nasz zespół pokonał wprawdzie
Skrę Bełchatów (3:1), Asseco Resovię (3:0),
Trefl Gdańsk (3:0) i Ślepsk Suwałki (3:0), ale
zarazem przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle
(0:3) oraz Wartą Zawiercie (2:3). - Czasem są
takie mecze i dni, że nic nie żre, nic nie idzie
mimo naszych prób walki - skomentował Rafał Szymura.

Szampany na razie do lodówki
Hokeiści JKH GKS Jastrzębie nie obronią po
raz drugi z rzędu Pucharu Polski. Po dwóch
rundach ekstraligi ekipie trenera Roberta
Kalabera zabrakło do premiowanego awansem do turnieju finałowego 4. miejsca zaledwie punktu. Oznacza to, że szampany szykowane na ewentualne kolejne powitanie pod
Jastorem będą musiały poczekać na walkę
o medale. Więcej o powodach braku kwalifikacji - w wywiadzie z trenerem Kalaberem
(patrz obok).
Porażka w walce o czołową czwórkę po
dwóch z pięciu rund to nie jedyny kłopot JKH
GKS. Z powodu operacji kostki na kilka miesięcy z kadry wypadł Łotysz Maris Jass, a po-

nadto sztab szkoleniowy nie może liczyć na
dwóch innych doświadczonych obrońców:
Mateusza Bryka i Siarheja Bahalejszę. Efektem tych absencji była m.in. domowa porażka
niecodziennych rozmiarów z liderem - GKS
Katowice (4:7!).
Nie można wykluczyć, że niebawem nasz klub
zmuszony będzie przeszukać rynek defensorów celem wzmocnienia obrony. Jedno miejsce "na obcokrajowca" już zostało zrobione,
ponieważ z JKH GKS rozstał się za porozumieniem stron słowacki napastnik Samuel
Mlynarović. Ponadto "na cenzurowanym"
znalazł się też Martin Kasperlik, który ostatnio spisuje się poniżej oczekiwań.

Do tego w kluczowym momencie zabrakło panu
w defensywie Mateusza Bryka, Marisa Jassa
i Eriksa Sevcenko.
Faktem jest, że staraliśmy się uzupełnić ten
brak, ale siłą rzeczy zastępcy trzech tak ważnych ogniw w zespole nie są w stanie nagle
stać się liderami drużyny. Nie chciałbym jednak na ten aspekt "zrzucać odpowiedzialności" za brak awansu. Przecież w innych zespołach też zdarzają się kontuzje. To niezbywalna część hokeja.

Plagi egipskie przy Harcerskiej

Dodajmy, że spośród uczestników CHL nie tylko
JKH GKS nie jest liderem tabeli krajowych
rozgrywek.
Jeśli ktoś śledzi ligi w Europie, to ma zapewne
tego świadomość. Nasi przeciwnicy z fazy
grupowej nie zajmują wyższej lokaty, niż
czwarta. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja
z duńskim Rungsted czy KAC Klagenfurt, nie
mówiąc już o Sparcie Praga, która przegrała
osiem razy z rzędu! Oczywiście nie jest tak, że
udział w europejskich pucharach oznacza
słabszą grę na krajowym podwórku, jednak
warto dostrzec, że ten "podatek od Ligi Mistrzów" dotyczy wielu zespołów. Nie tylko nas.

Zaledwie niespełna pół roku trwała przygoda
trenera Jacka Trzeciaka z GKS Jastrzębie. Po
porażkach z GKS Tychy (1:4) i Skrą Częstochowa (0:1) zarząd klubu z Harcerskiej podjął
decyzję o zwolnieniu 49-letniego szkoleniowca. Pod wodzą Trzeciaka nasz zespół początkowo prezentował się nieźle, urywając
m.in. punkty ŁKS-owi Łódź. Niestety w październiku i listopadzie drużyna grała coraz
słabiej, czego efektem jest zakotwiczenie
w strefie spadkowej. Szkoleniowiec rodem
z Bielawy po meczach nie czarował wprawdzie rzeczywistości i potrafił ostro ocenić
pracę własną oraz podopiecznych, ale za tymi
wnioskami nie szła poprawa wyników.

Zwykle w okolicach listopada weryfikowaliście
stan kadry. Czy możemy spodziewać się jakichś
personalnych decyzji?
W tej rozmowie wyliczyliśmy przyczyny
braku awansu JKH GKS do finałów Pucharu
Polski. Mamy już za sobą spotkanie z zarządem klubu, w trakcie którego na spokojnie
przeanalizowaliśmy sytuację. Nie jest wielką
tajemnicą, że prezesi nie są zadowoleni. Ich
celem jest pozyskiwanie przychylności sponsorów, którym zależy na naszym sukcesie.
Pewne rozwiązania już się nasuwają, jednakże postanowiliśmy dać sobie jeszcze czas.
5 grudnia zakończy się trzecia runda fazy
zasadniczej i wówczas zapadną określone decyzje. Wtedy też będziemy wiedzieć, na ile
"zamieszała" nam Liga Mistrzów. Nie mamy
zamiaru czynić gwałtownych i nerwowych
ruchów.
Jak rozumiem, teraz celem musi być jak najwyższa pozycja przed fazą play-off.
Tak. Mamy teraz więcej czasu na solidne przygotowanie się do walki o medale. Chcemy
przystąpić do tej rywalizacji z możliwie najwyższej lokaty.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Ekipę z Harcerskiej tymczasowo przejął trener występujących w okręgówce rezerw,
34-letni Mateusz Galikowski. Pod jego wodzą
GieKSa bezbramkowo zremisowała w Niepołomicach z Puszczą. Na razie nie znamy nazwiska następcy Trzeciaka i... być może szybko nie poznamy. Nie można bowiem wykluczyć, że nasi piłkarze w tym roku nie wybiegną już na boiska. Powodem jest wykrycie koronawirusa u jednego z członków sztabu
szkoleniowego oraz skierowanie na kwarantannę części zawodników. Dlatego też PZPN
przełożył najbliższy mecz GieKSy w Olsztynie (27.11) i nie można wykluczyć, że podobnie będzie z Koroną Kielce (05.12).

„Dziękuję, Panie Premierze!”
O ile we włoskiej Serie B Kamilowi Glikowi
idzie "jak po grudzie" (jastrzębianin złowił
ostatnio drugą czerwoną kartkę), o tyle w reprezentacji Polski pochodzący z Przyjaźni defensor zaliczył wspaniały jubileusz. Jak się
okazuje, rozegrany 12 listopada mecz eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 z Andorą
(4:1) był 90. występem Glika w biało-czerwonych barwach. Po zawodach jastrzębianin
skierował na Facebooku kilka słów do kibi-

ców, a wśród gratulujących mu znalazł się…
premier Mateusz Morawiecki. - Dziękuję
Wam, że jesteście, ale to 90 to nie minut, dla
mnie mecz trwa dalej, zawsze z Wami Kochani kibice - dziękuję, bo Łączy nas Piłka - napisał Glik. Wśród ponad pół tysiąca komentarzy znalazł się także wpis z oficjalnego konta premiera. - Panie Kamilu, brawo! - napisał
przed północą Morawiecki. - Dziękuję Panie
Premierze! - odpowiedział jastrzębianin.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Boks: Laura Grzyb powróciła do boksu olimpijskiego zdobywając w Wałbrzychu mistrzostwo Polski seniorek w kat. do 60 kg. *** Hokej: 32-letnia jastrzębianka Ewelina Czarnecka zaliczyła setny mecz w reprezentacji Polski kobiet, strzelając gola w meczu z Norwegią (1:7). *** Judo: Łukasz Sojak (KJ Koka) zdobył brąz Pucharu Polski Juniorów (kat. 90 kg)
w Oleśnicy. *** Karate: Walcząca w kat. juniorek do 60 kg Marta Nalewajek (JKKK Kumite)
wywalczyła srebro (kata) i brąz (kumite) podczas Mistrzostw Świata Kyokushin w Krakowie.
*** Piłka nożna: Jastrzębianin Michał Skóraś (Lech Poznań) zdobył jedną z bramek w meczu
eliminacji Euro U21 Niemcy - Polska (0:4). *** Piłka nożna: Piłka nożna: Granica Ruptawa
rozstała się z trenerem Tomaszem Ciemięgą. Jego tymczasowym następcą został Arkadiusz
Syrek. +++ Ku pamięci: W wieku 78 lat zmarł Jerzy Gawliczek, jeden z weteranów jastrzębskich morsów oraz propagator kolarskich wypraw "Śladami Ofiar Górniczego Stanu".
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“Wytarga chamstwo za kudły!”
Jak niewiele różni się rzeczywistość od tego, co próbował przekazać nam autor popularnej piosenki „Dzieci” (z repertuaru „Elektrycznych Gitar”), nie trzeba nikogo przekonywać. I co prawda
pandemia unieważniła – przynajmniej w tamtym roku szkolnym –
rozterki pedagogów i rodziców, ta smutna prawidłowość dotyczy
także Jastrzębia-Zdroju. A zaczęło się niepozornie – od krótkiej
informacji zamieszczonej na naszym portalu.
„Jak co roku, straż miejska aktywnie włączyła się w przygotowania mające na celu umożliwienie dzieciom bezpieczne
dotarcie do placówki. Działania te rozpoczęły się właściwie już
w wakacje od kontroli rejonów szkół i przedszkoli przez dzielnicowych. Po zakończeniu czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego, funkcjonariusze
Straży Miejskiej nadal będą patrolować tereny przy szkołach,
przeciwdziałając aktom dewastacji i zaśmiecania, a także przypadkom palenia przez uczniów papierosów, spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” – poinformowała
Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju.
No i ruszyła lawina, konkretnie – posypały się komentarze.
„I bardzo dobrze. Powinni być na każdej przerwie i sprawdzać
tych najmłodszych palących. Jak byłam w szkole, to nie raz gimnazjalistka mająca 12, może 13 lat prosiła mnie o papierosa…
Nie wyobrażam sobie, aby moje dzieci w takim wieku paliły
i piły… Niech częściej sprawdzają te szkoły” – dopingowała
strażników miejskich jedna z Czytelniczek.
Ba, pojawiły się nawet konkretne adresy: „To niech przyjadą na
Szeroką, gdzie na długiej przerwie młodzież kopci papierochy.
Rozumiem, że palą w szkole średniej, ale to jest podstawówka!
Wiele razy mieszkańcy skarżyli się dyrekcji, bo są dewastacje,
ale cóż, szkoła przymyka oko”. I jeszcze jeden: „Niech ruszą tyłki
i zobaczą, jak palą uczniowie z boku szkoły na 11 listopada, a dyrekcja nic z tym nie robi. Wstyd, że toleruje się takie zachowania

uczniów, którzy są niepełnoletni. To świadczy o dyrekcji! Tak
samo przed LO 2 czy LO 3”.
Niedawno zbulwersowani mieszkańcy poprosili nas o interwencję. Chodziło o młodych ludzi, którzy gromadzą się na terenie jednej ze szkół przy ulicy Wielkopolskiej. Głównie w godzinach wieczornych. Regularne imprezy pod chmurką, jak relacjonowali przerażeni, są zakrapiane alkoholem. I jeden Bóg wie,
czy nie czymś gorszym. A to przecież młodzież, podkreślali zgodnie, nastolatkowie, przyszłość naszego miasta, całego kraju.
Zwróciliśmy się z zapytaniem do służb porządkowych. „Tego
dnia na terenie szkoły Straż Miejska wystawiła 3 mandaty karne i jedno pouczenie. W późniejszym okresie po anonimowym
zgłoszeniu dotyczącym spożywania alkoholu, strażnicy podjęli
interwencję, natomiast na miejscu nikogo nie zastano” – czytamy w przesłanej odpowiedzi. Także jastrzębscy policjanci „nie
mieli zgłoszeń” dotyczących wspomnianej destynacji. A więc
problem jest, ale zdaje się, drodzy Czytelnicy, nie dla wszystkich. Przy okazji dowiedzieliśmy się od stróżów prawa, że placówki oświatowe nie są traktowane przez nich w sposób szczególny. Jest zgłoszenie, jest reakcja – tyle w temacie.
Tymczasem spontaniczne imprezy, szczególnie teraz, w dobie
pandemii, przenoszą się poza teren szkolny. Wprost na łono
jastrzębskiej przyrody. Tak jak w tym przypadku. „Za pawilonem handlowym przy ulicy Warszawskiej grupa młodych
ludzi urządziła sobie spotkanie towarzyskie zakrapiane
alkoholem. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali w sumie
jedenaście osób, które raczyły się piwem oraz wódką. W trakcie wykonywania czynności służbowych nałożonych zostało
dziewięć mandatów karnych, natomiast dwie osoby, ze względu na swoją niepełnoletniość, zostały przekazane policji, gdzie
będą kontynuowane wobec nich czynności” – relacjonowali
strażnicy miejscy.

www.jasnet.pl
„Jeszcze trochę i Jar Południowy zamieni się w jedną wielką melinę – i to w centrum Jastrzębia-Zdroju!” – grzmiał z kolei nasz
Czytelnik, mieszkaniec jednego z bloków przy ul. Wielkopolskiej.
Jak zauważył cierpko, zadaszona scena i jej najbliższe sąsiedztwo stały się nieformalnym miejscem spotkań jastrzębskiej
młodzieży, nierzadko zakrapianych alkoholem, zadaniem naszego rozmówcy, w grę wchodzą także „twardsze” używki. Na
poparcie tych słów, wysłał nam zdjęcie, na którym możemy „podziwiać” efekt zapobiegliwości młodych ludzi i ich „cichy kącik”
za sceną.
„Najgorzej jest w weekendy, już po zapadnięciu zmroku. Do
późnych godzin nocnych słychać wrzaski, jakby kogoś obdzierali ze skóry, śmiechy-chichy, cały repertuar wulgaryzmów, także z ust młodych dziewczyn. Ponadto w jarze jest ciemno jak…
to już może nie powiem… co dodatkowo sprzyja organizowaniu
takich imprez pod gołym niebem” – dodaje mężczyzna. Jastrzębianin przekonuje także, że Jar Południowy powinien być regularnie patrolowany przez policjantów i strażników miejskich,
a tak, niestety, się nie dzieje.
Ale może wróćmy do opinii Czytelników, którzy sugerują sięgnięcie po bardziej drastyczne środki. „Najczęstszą i nagminną
patologią jest bezkarność gównażerii. Czy to w podstawówkach czy szkołach ponadpodstawowych. Nic i nikt nie pomoże,
dopóki nie pozwolimy nauczycielom ponownie używać linijek
na łapę za przewinienia, wytargać chamstwo za kudły czy strzelić parola małym rozbójnikom. Oczywiście, w domu powtórka
do kwadratu. Bez dyscypliny nie będzie porządku i karności.
I rosną nam młodzi, bezstresowi przestępcy” – czytamy w charakterystycznym wpisie.
Na koniec posłuchajmy jeszcze tego: „To prawda, są rodzice,
którzy z dzieckiem 15-letnim piją piwo. Kiedyś jedna matka robiła drinka córce i nie widziała problemu, że pije w domu, a synowi też pozwalała, bo uważała, iż w domu to mogą. Nic nie
poradzi się, że są głupi rodzice i tak robią. Tylko można ubolewać nad takimi”. Pełna racja, możemy tylko ubolewać…

www.gazeta.jasnet.pl

ogłoszenia
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
KWK „Borynia”

Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154

KWK „Pniówek”

Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a

KWK „Jas-Mos”

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11

Market Obi Jastrzębie: Jastrzębie-Zdrój,ul. Podhalańska

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

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

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

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

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

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

Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725

JasNet: Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31

KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61

Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25

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

Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1

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

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1

Sklep spożywczy: Gogołowa ul. Słoneczna 2

Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29

Sklep „Groszek”: Połomia ul. Szkolna

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B

Drogeria: Połomia, ul. Szkolna

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

Delikatesy Centrum: Gołkowice ul. 1 Maja 245

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

Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

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

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A

ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3

Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1

Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108

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

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21

Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25

Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236

Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A

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

Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143

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

Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A

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

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

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia kawalerka przy
ul. Wrocławskiej. Umeblowana
i wyposażona. Tel. 609 588 670
Sprzedam mieszkanie na terenie
Jastrzębia-Zdroju – 62 m. kw.
Bez pośredników! Tel. 533 230 941
Sprzedam mieszkanie w dzielnicy
Zdrój. M-2, pow. 34 m2, III piętro,
niski blok, kuchnia z oknem.
W pobliżu, park, apteka, sklepy,
przychodnia zdrowia. Mieszkanie
do remontu. Cena 135 tyś do
negocjacji. Kontakt telefoniczny
po godzinie 17:00. Tel. 507 034 169

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097

Do sprzedaży M-4 z wyposażaniem,
w dwuklatkowym bloku, 8 piętro.
Tel. 730 341 109
Wynajmę mieszkanie typu M-4
z wyposażeniem, częściowym
umeblowaniem. Tel. 606 647 431
Wynajmę pokój spokojnej osobie
bez nałogów, cena 700 zł.
Tel. 500 434 908
Sprzedam działkę budowlaną
w Jastrzębiu na ul. Pszczyńskiej.
Tel. 501 093 305

Sprzedam mieszkanie M4 na
ul. Katowickiej. Mieszkanie
częściowo umeblowane.
Blisko przedszkole i szkoła.
Sprzedaż bez pośredników.
Dostępne od 1.12.2021.
Tel. 579 644 150
Wynajmę kawalerkę.
Tel. 515 981 574
Do wynajęcia garaż w JastrzębiuZdróju, 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
Zamienię mieszkanie M3 na oś
Przyjaźń, na M4 w centrum
Jastrzębia, może być zadłużone.
Tel. 797 953 416
Wynajmę od zaraz kawalerkę na ul.
Katowickiej. Tel. 732 783 149
Mieszkanie dla studentów, osób
pracujących w Katowicach blisko
UE, Politechnika, UŚ 3 pokoje 2
łazienki, składzik, umeblowane,
wyposażone w sprzęty.
Tel. 694 439 601
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

PRACA
Przyjmę glazurnika z doświadczeniem lub podejmę współpracę
podwykonawczą z ﬁrmą, która
zajmuje się glazurnictwem.
Dobra płaca. Tel. 515 828 624
Zakłady Mięsne Haga Plus Sp. z o.o.
zatrudnią kierowców kat. B
do rozwożenia towarów.
Tel. 32 47 59 904, 32 47 59 941,
rekrutacja@haga.com.pl

Marzena Wojewodzic
SALON FRYZJERSKI L’OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
(nad sklepem Bytom)
32 47 00 559, 600 290 801
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
Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni pracowników na stanowisko: – spawacz, – instalator wod.kan. i c.o., względnie do przyuczenia na stanowiska pracy. Kontakt
w godz. 7,00 do 14,00 w dni
robocze. Tel: 32 475 75 41
e-mail: ida@eken.com.pl
Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 4A

Zatrudnimy robotnika drogowego,
brukarza, operatora koparki do
pracy przy budowie i remontach
dróg. Obszar – okolice Jastrzębia
Zdroju, powiat Wodzisławski. Dobre
zarobki. Tel. 601 488 557
Przyjmę do pracy dorywczej
kucharkę z doświadczeniem,
w Jastrzębiu-Zdroju.
Tel. 510 539 931
Poszukujemy pozytywnych
i odpowiedzialnych osób na
stanowiska kucharza i pomoc
kucharza: przygotowywanie
produktów oraz pół produktów
wg wytycznych, utrzymywanie
porządku i higieny w miejscu pracy.
Tel. 531 481 309,
zyzajastrzebie@gmail.com
Piekarnia “Lipowa” zatrudni
kierowcę do rozwozu pieczywa,
1/2 etatu, umowa o pracę.
Tel. 72 88 42 975, 32 47 62 737
Zatrudnię w charakterze
sprzedawcy na terenie JastrzębiaZdroju. Warunki płacy i pracy do
uzgodnienia. Tel. 607 912 692

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

AGENCJA PRACY ETS
Oferujemy stałą oraz sezonową pracę
w Niemczech, bez znajomość języka
niemieckiego. Poszukujemy osób do
załadunku paczek kurierskich,
sortowaczy surowców wtórnych,
pracowników śmieciarek.
Zapewniamy zakwaterowanie,
transport, zaliczki. Niemiecka umowa
o pracę. Przy dłuższym pobycie,
gwarantowane dodatkowe premie.

691 515 230
Kilka dni temu zgubiłam duży
srebrny kolczyk, uczciwego
znalazcę proszę o kontakt.
Tel. 600 887 758
Posiadam znaczną ilość roślin
akwariowych. Tel. 505 166 981

Sprzedam telewizor Sony KDL-50
W809C, 2015 r., stan bardzo dobry,
cena 500zł. Tel. 660 719 095
Sprzedam rękawice robocze.
Cena 4 zł za parę, albo do uzgod.
Tel. 665 877 632
Podaruję używaną, nieuszkodzoną,
białą umywalkę (bez baterii)
z szafką stojącą i wiszącą w kolorze
białym. Tel. 513 068 261
Wózek inwalidzki, nowy, 250 zł.
Tel. 573 405 387
Wyciąg budowlany, słup drewniany,
skrzynkę elektryczną budowlaną.
Tel. 669 822 731
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
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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JSW odrabia straty
MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

Poprawia się sytuacja finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na wyniki Grupy Kapitałowej JSW
znaczny wpływ miała poprawa koniunktury na międzynarodowych rynkach węgla, koksu i stali.
Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach
2021 roku odnotowała 62,7 mln zł straty netto wobec 1 088, 6 mln zł straty netto rok wcześniej. Warto
jednak podkreślić, że za okres 3 miesięcy zakończony
30 września 2021 r. Grupa Kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 267,8 mln zł.
EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) ukształtowała
się za ten okres na poziomie 1 044,2 mln zł. Produkcja
węgla ogółem spadła o 4,1 proc. i wyniosła 10,2 mln
ton, wzrosła natomiast o 15,1 proc. produkcja koksu
i osiągnęła poziom prawie 2,8 mln ton.
– Od połowy sierpnia obserwujemy dynamiczny wzrost
notowań węgli koksujących. Rynek nam sprzyja, tym bardziej, że wzrasta też zapotrzebowanie na węgiel koksowy
poza Chinami. Pamiętajmy, że rynek koksu jest rynkiem
globalnym, a koks z Polski konkuruje z dostawami tego surowca z całego świata – wyjaśnia Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA i dodaje: - Światowy handel
koksem wyniósł w drugim kwartale tego roku 7,2 mln ton
i był to najwyższy kwartalny wynik od co najmniej dziesięciu lat.
Ogólna sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach JSW wzrosła w ciągu 9 miesięcy tego roku

o 11 proc. w porównaniu do analogicznego okresu
roku ubiegłego i wyniosła 11,1 mln ton. Wielkość
sprzedaży koksu wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 2,7 mln
ton. Warto zwrócić uwagę, że w omawianym okresie
wzrosły również ceny węgla metalurgicznego (koksowego) i koksu, odpowiednio o 4,5 proc. oraz 40,8 proc.
W rezultacie przyczyniło się to do wzrostu przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW aż
o 31,1 proc. Od początku roku do końca września

2021 roku przychody Grupy Kapitałowej JSW osiągnęły poziom ponad 6,7 mld zł.
***
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej
jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego typu hard i znaczącym producentem
koksu w Unii Europejskiej. Grupa od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku.

