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Optymizm czy obawy?
W ten rok wchodzimy z dużym niepokojem. Informacje przekazywane przez media wskazują, jak bardzo te obawy są
uzasadnione. Wzrost cen energii, duża inﬂacja, niewiadome podatki i wiele innych elementów nie nastrajają optymizmem.
A jak to będzie w Jastrzębiu? Czego możemy się spodziewać ze strony miasta? Mówi o tym prezydent Anna Hetman.
Jaki będzie ten nowy 2022 rok
dla miasta, Pani Prezydent?
Z nadzieją wchodzimy w rok 2022, mimo tego, że tak jak
każdy samorząd borykamy się z problemami finansowymi, a głównie z finansami bieżącymi. Niestety wzrost
cen wszystkich usług pokazuje, że brakuje nam środków
na utrzymanie jednostek, na wynagrodzenia, na opłaty
wszelkiego rodzaju. Te, które się wiążą z bieżącym utrzymaniem. I to są problemy, z którymi będziemy musieli się
zmierzyć w tym roku. Będzie to jednak rok inwestycji,
wiele będzie się działo i sporo inwestycji oddamy do użytkowania dla mieszkańców.
Udało się zbilansować budżet?
Budżet został zbilansowany, wszystkie potrzeby są zabezpieczone, więc funkcjonowanie miasta nie jest zagrożone. Mamy budżet bardzo stabilny, nad tym czuwamy
i każdy rok pokazuje, że polityka finansowa w mieście jest
dobra. Mamy zabezpieczone środki na utrzymanie miasta, a jednocześnie znajdują się też środki na inwestycje,
które są już realizowane i na te, które rozpoczniemy również w 2022 roku.
Czy ich realizację nie utrudni inflacja
i gwałtowny wzrost cen energii?
Wszyscy będziemy borykać się z problemami olbrzymich
skoków cen gazu i prądu oraz nieprzewidywalnych opłat
różnego rodzaju. Bardzo to nam zaburza przewidywanie
czegokolwiek, bo w znacznym stopniu to, co my zaplanowaliśmy, nie do końca jest pewne. Nie wiadomo, czy nie
trzeba będzie dołożyć do opłat. Co prawda założyliśmy
pewien wzrost, ale mniejszy niż w tej chwili już jest spodziewany. To wszystko ciągle się zmienia. Dopóki nie będziemy mieli konkretnych kwot rachunków i faktur, to nie
będziemy wiedzieli, jak ten wzrost naprawdę wygląda.
Na chwilę obecną wiemy już, że o ok. 3 miliony zł wzrasta
nam opłata za energię w mieście. Czy będzie więcej, zależy też od tego, ile wykorzystamy tej energii w ciągu roku,
czyli pewne rzeczy są nadal nieprzewidywalne. Tak naprawdę budżet stał się wielką niewiadomą.
A inwestycje, remonty?
Duża niewiadoma to również inwestycje. Wszystkie
wzrosty cen energii, a w związku z tym i cen usług, przekładają się na koszty inwestycji. Zatem, od tego, jak wyjdą nam te przetargi i czy uda się wszystkie inwestycje
zrealizować, będzie zależało, czy koszty inwestycji będą
dużo wyższe niż przewidywane. Przede wszystkim będą
realizowane te związane z pozyskaniem środków pomocowych, zewnętrznych. Obecnie realizowane inwestycje
muszą być również dokończone, nawet, jeśli coś wyskoczy, bo z projektu trzeba się rozliczyć. Na chwilę obecną
nie planujemy większych inwestycji wyłącznie z własnego budżetu, bo na te nie ma w tej chwili pieniędzy.
Inwestycje mniejsze, na przykład na parking przy Szkole
Podstawowej nr 15, mamy zaplanowane z własnych
środków, o ile dobrze pamiętam, 1,5 miliona zł i zechcemy je realizować.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Z kolei na modernizację i przebudowę ulicy 1 Maja
w Zdroju, żeby tam uaktywnić przedsiębiorców małych
i średnich, zaciągnęliśmy kredyt i ta inwestycja będzie
realizowana z tego kredytu.

miasta, ale ze strony różnych innych instytucji czy państwowych spółek typu Tauron czy PGE, a więc prąd i gaz.
Nie chciałabym, aby te kolejne obciążenia były z naszej
strony.

Czy jednostki miejskie muszą się liczyć
z mocnymi cięciami finansowymi?

Największe plany i zamierzenia na ten rok?

Wzrost utrzymania jednostek to będzie wyzwanie dla
nas wszystkich. Chociażby zmiana prawa oświatowego
też pewnie będzie miała wpływ na utrzymanie naszych
jednostek oświatowych. Nigdy subwencja nie pokrywała
potrzeb naszych szkół i przedszkoli. Założyliśmy wzrost
cen, z tym, że w niektórych przypadkach będziemy na
pewno jeszcze dokładać.
Nie mogliśmy zbilansować budżetu wydatków bieżących
i musieliśmy 17 milionów zł wyciąć z potrzeb jednostek
i 16 milionów z wydatków majątkowych, czyli inwestycyjnych. Tak średnio ujmując, dotacje dla jednostek zostały obcięte o 10%.
Pojawiają się obawy o zmniejszeniu się
dochodów albo wpływów do samorządów.
Czy to także zagrożenie dla miasta?
Ogólnie rzecz ujmując w tej chwili to jeszcze nie wiadomo. Oczywiście otrzymaliśmy informację, że na ten rok
będzie subwencja dodatkowa, która ma wyrównać te
braki. Pewne środki wpłynęły już w grudniu tamtego roku, ale one nam zminimalizowały tylko istniejący już deficyt. Jeśli chodzi o dochody, to w skali kolejnych lat na razie widzimy braki około 10 milionów zł w naszym budżecie. Ale jak będzie dokładnie to nie wiemy, bo nie mamy
jeszcze żadnego pisma z ministerstwa, czy taka subwencja będzie każdego roku, czy nie. Jeśli nie będzie, to będzie kolejny minus w budżecie.
Czy mieszkańcy Jastrzębia muszą się też liczyć
ze wzrostem opłat zależnych od miasta?
Uchwała śmieciowa została podjęta już w tamtym roku
więc obowiązuje. Mam nadzieję, że ta sytuacja na tyle się
w jakiś sposób ustabilizuje, a przede wszystkim prawo
z tym związane, że opłaty nie będą szły w górę. Mieszkańcy odczują znacznie więcej takich obciążeń, nie ze strony

Bardzo ważnym zadaniem i całym projektem, który
w 2022 roku zrealizujemy, to jest przebudowa pierwszej
części łaźni na byłej kopalni Moszczenica i budowa tam
tak zwanego Carbonarium, a więc inwestycja w ramach
projektu z partnerem czeskim. Carbonarium to część
muzealna związana z historią miasta, węgla i kopalń. Będzie pełniła funkcję nie tylko muzealną ale też edukacyjną i turystyczną. A że stawiamy bardzo mocno na turystykę, na rozwój szlaków i ścieżek w naszym mieście, to ta
właśnie inwestycja będzie pełniła ważną rolę jako dobry
produkt turystyczny, obok rowerowego Żelaznego Szlaku, który już cieszy się tak dużym powodzeniem. W drugiej części łaźni będzie funkcjonowało Centrum Porozumienia Jastrzębskiego jako miejsce spotkań, konferencji
i działania drobnego. Ważnym zadaniem na ten rok jest
również przebudowa ul. 1 Maja.
A zagrożenia?
To przede wszystkim obawy, że czegoś, co zaplanowaliśmy, nie uda nam się zrealizować właśnie ze względu na
te niewiadome, że wzrośnie wysoko energia, że jeszcze
coś się pojawi, czego nie mogliśmy przewidzieć.
Podsumowując, wchodzi Pani w ten nowy rok
bardziej z optymizmem czy raczej z obawami?
Ja jestem optymistką, więc wchodzę z optymizmem.
Zawsze tam, gdzie są jakieś problemy, to je po prostu
rozwiązuję. Oczywiście większość rzeczy nie zależy ode
mnie, zatem tutaj jest wiele, wiele niewiadomych i pewien niepokój z pewnością gdzieś z tyłu głowy jest. Natomiast, tak jak wspomniałam, ja zawsze podchodzę optymistycznie do życia oraz każdego zadania i uważam, że
optymizmem powinniśmy się kierować wszyscy, szczególnie w tak trudnej i niepewnej sytuacji, w jakiej jesteśmy.
JN
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Drastyczny wzrost zakażeń

Wylądował na Kaszubskiej. Po co?

Ilu zakażonych koronawirusem? W minionym
tygodniu w Jastrzębiu-Zdroju zachorowały
kolejne 1204 osoby (w stosunku do 698 tydzień temu – przyp. aut.). Oznacza to, że w naszym mieście odnotowano łącznie 13 777
przypadków zakażenia koronawirusem. Średnia zachorowań na 10 tysięcy mieszkańców
wynosi 19,45. W ostatnim tygodniu na COVID-19 zmarło 5 pacjentów. Od początku
pandemii w Jastrzębiu-Zdroju z powodu koronawirusa śmierć poniosły 272 osoby.

Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 29 stycznia, około godz. 11.20 w rejonie ul. Kaszubskiej. Wylądował tam śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. „Otrzymano zgłoszenie o potrzebie zabezpieczenia lądowiska
dla śmigłowca LPR. Mężczyzna, lat 76, z bólami w klatce piersiowej. Działania trzech zastępów straży pożarnej polegały na udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie
poszkodowanej do czasu przybycia zespołu
pogotowia ratunkowego oraz śmigłowca.
Ostatecznie podjęto decyzję o ewakuacji 76latka do szpitala samochodem KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju” – informują strażacy.

Orkan Malik odwiedził Jastrzębie

Jak dowiadujemy się w KM PSP w JastrzębiuZdroju, w naszym mieście wyznaczono dwie

Złe warunki pogodowe dosięgły również
nasze miasto. Strażacy z KM PSP JastrzębieZdrój oraz ochotnicze straże pożarne usuwali
wspólnie skutki zdarzeń spowodowanych
porywistym wiatrem. Jastrzębscy strażacy w
niedzielę, 30 stycznia, do godziny 20.00 podjęli 23 interwencje. Samych interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi odnotowano 19: powalone, pochylone lub nadłamane drzewa (12 zdarzeń); zerwane pokrycie
dachu lub innych elementów budowlanych
(6 zdarzeń); inne uszkodzenia (1 zdarzenie).
Strażacy interweniowali również w związku
z zerwaną instalacją fotowoltaiczną z dachu
budynku.

Fot. KM PSP Jastrzębie-Zdrój

„Miasto zleciło wykonanie projektu budowy
i przebudowy ulicy Jesionowej. Zakres do-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

można podłączyć aż cztery rowery. Napięcie
ładowarek wynosi 230 V. Zaś zestawy naprawcze wyposażone są we wkrętak, klucz
uniwersalny, klucz płaski, klucz nastawny,
łyżki do opon, stacjonarną ręczną pompkę
powietrzną z manometrem i adapterem na
różne zawory rowerowe.
Inwestycja była po części finansowana z projektu „Żelazny szlak rowerowy – wsparcie dla
EKOturystyki”. Pozwolił on na zainstalowanie podobnych punktów ładowania także w naszym partnerskim mieście Karwina.
U naszych południowych sąsiadów postawiono cztery wiaty z ładowarkami.

Wymieniają kotły „na potęgę”
„Jastrzębianie złożyli prawie 300 wniosków
na dotacje na zakup urządzeń grzewczych.
Pula środków właśnie się wyczerpała” – poinformował jastrzębski magistrat.
Licząca 1,3 miliona złotych pula na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących zakup i montaż urządzeń grzewczych, uległa wyczerpaniu. Z pieniędzy skorzystają jastrzębianie, którzy złożyli odpo-

I jeszcze na koniec, bo chociaż śmigłowiec
wylądował w rejonie ulicy Kaszubskiej, ostatecznie pacjenta „ewakuowali” jastrzębscy
strażacy. Dlaczego? Udało nam się tylko dowiedzieć, że w tym momencie było to najbardziej optymalne rozwiązanie. A gdzie podziało się pogotowie ratunkowe? No cóż, z tym
pytaniem zostawiamy Was sami, drodzy Czytelnicy…

kumentacji projektowej obejmuje również
skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Kasztanowej (dolne). Rozeznana zostanie możliwość
zmiany geometrii skrzyżowania poprzez jego
odsunięcie od łuku ulicy Armii Krajowej
w miejsce zburzonego wiaduktu kolejowego.
Jednocześnie informuję że budowane rondo
na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranoszka zostanie wyposażone w komplet czterech przejść dla pieszych” – zapewnia miejski
urzędnik.

Odwiedziny pacjentów wstrzymane

„Na jastrzębskiej części szlaku powstały dwa
punkty ładowania rowerów oraz samoobsługowe stacje naprawcze” – informują miejscy
urzędnicy.

W sumie na Żelaznym Szlaku Rowerowym
cyklista może skorzystać z sześciu wiat. Dwie
z nich są wyposażone we wspomniane stacje
naprawcze i ładowarki. Tutaj jednocześnie

lokalizacje – boisko na Bziu i drugie – przy ulicy Kościelnej – gdzie śmigłowiec LPR może
bezpiecznie wylądować. W pozostałych przypadkach trzeba działać „spontanicznie” i pod
presją czasu – jak chociażby w sobotnie
przedpołudnie na ulicy Kaszubskiej czy pół
roku wcześniej między Carrefourem a Obi.

„Zwracam się z zapytaniem, czy na ulicy Armii
Krajowej na wysokości tak zwanych familoków można wyznaczyć przejście dla pieszych? W tej sprawie zwrócili się do mnie
mieszkańcy, gdyż obecnie piesi przebiegają
przez jezdnię, narażając się na utratę zdrowia, a nawet życia” – zauważa radna Bernadeta Magiera w swojej interpelacji.
„Skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Kasztanowej (dolne) położone jest na końcu łuku ulicy Armii Krajowej. Dla obecnej geometrii
skrzyżowania nie ma możliwości wyznaczenia przejścia zapewniającego bezpieczeństwo pieszym. Natomiast na wysokości tak
zwanych familoków nie obserwuje się wyraźnej koncentracji pieszych przekraczających
drogę” – odpowiada wiceprezydent Roman
Foksowicz.

„Żelazny” bardziej… „wypasiony”

„Zależy nam przede wszystkim na komforcie
rowerzystów, którzy odwiedzają lub chcą odwiedzić Żelazny Szlak Rowerowy. Nie wyobrażam sobie, by mogło na nim zabraknąć
takich urządzeń” – podkreśla prezydent Anna
Hetman.
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Tu możesz stracić zdrowie i… życie?

A teraz trochę szczegółów: drzewo powalone
na jezdnię lub chodnik (m.in. ul. Śląska, Węglowa, Wspólna, Rybnicka, Mazowiecka),
drzewo powalone na dwa samochody osobowe (ul. Turystyczna), naderwane pokrycie dachu i uszkodzony komin (ul. Cieszyńska), zerwane panele fotowoltaiczne z dachu budynku jednorodzinnego (ul. Pszczyńska), uszkodzona świąteczna instalacja świetlna (ul. Graniczna), wreszcie – samochód osobowy przewrócony na bok (Pawłowice, ul. Katowicka).

Miasto zainwestowało w kolejne dwie wiaty,
gdzie można naładować i naprawić swój rower. Pierwsza znajduje się przy skrzyżowaniu
szlaku z ulicą Komuny Paryskiej, druga – przy
przepuście pod ulicą Zdziebły.

luty 2022

wiednie wnioski. Dzięki nim będą mogli zakupić na przykład pompy ciepła czy wymienić
kotły.
Natomiast nadal prowadzony jest nabór
wniosków na dotację celową na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska.
Dotacje pozwolą sfinansować budowę kanalizacji sanitarnej czy systemu retencji wód
opadowych i roztopowych.

„Ze względu na wysoki wzrost zachorowań
na COVID-19 i w trosce o zdrowie oraz życie
pacjentów naszego szpitala wprowadzamy
całkowity zakaz odwiedzin, obowiązujący do
28 lutego – z możliwością jego skrócenia lub
wydłużenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej” – informuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
„W sytuacjach wyjątkowych, takich jak krytyczny stan pacjenta, dopuszcza się umożliwienie bliskim pożegnania się z hospitalizowanym – po uzgodnieniu z lekarzem zarządzającym danym oddziałem” – dowiadujemy się.
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PRL w Jastrzębiu

Brakuje nie tylko pielęgniarek

Galeria Historii Miasta zaprasza do odwiedzenia nowej wystawy „Kultowy PRL–przedmioty użytkowe i dekoracyjne”. Zebrane na
wystawie eksponaty to kultowe, czyli najbardziej popularne i znane wszystkim, przedmioty użytkowe i dekoracyjne, między innymi:
szklana ryba, kryształy, kartki na produkty,
adapter Bambino, wyroby z CEPELI, rzutnik
Jacek i wiele innych. Na placu zabaw z piaskownicą będziemy mogli przypomnieć sobie
grę w klasy. Nie lada gratką jest także rower
Wigry 2 oraz motocykl WFM 125. Zapraszamy serdecznie do podróży w czasie!
GHM jest otwarta od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00. Wystawa jest czynna od
poniedziałku, 24 stycznia, do odwołania.

Personel medyczny, pracownicy fizyczni czy
księgowi – to właśnie im najłatwiej znaleźć
pracę w Jastrzębiu-Zdroju.

Problem z klientami bez maseczek?
Bez wsparcia mundurowych sklepy często
nie dają sobie rady z osobami niestosującymi
się do obowiązujących obostrzeń. Komunikaty głosowe o obowiązku zachowania dystansu, a także zakrywania nosa i ust są wielokrotnie odtwarzane. Dodatkowo ochrona
sklepu na bieżąco zwraca uwagę klientom.
Mimo to nadal jesteśmy świadkami przypadków niestosowania się do obowiązujących
obostrzeń i braku reakcji na interwencje pracowników placówek handlowych.
We wtorek, 25 stycznia, sklepowy monitoring wspierał jastrzębskich mundurowych
w trakcie kontroli galerii. Osoby niestosujące
się do obowiązujących zaleceń, a widoczne

w oku kamery, były legitymowane przez
patrole znajdujące się na terenie sklepów.
Wszystko po to, aby zweryfikować, czy klienci korzystają z maseczek.
Niestety, coraz częściej pojawiają się osoby,
które nie noszę maseczek w ogóle. Aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem,
musimy stosować maseczki ochronne. Ważne, aby używać ich w sposób właściwy, dlatego powinniśmy mieć dokładnie zasłonięte
usta oraz nos. Tam, gdzie to możliwe, policjanci pouczają i tłumaczą cel wprowadzonych
obostrzeń. Jednak wciąż zdarzają się osoby,
które w rażący sposób lekceważą przepisy.
Wobec nich wyciągane są konsekwencje.

Według Barometru Zawodów 2022 to właśnie w tych branżach pracodawcom najtrudniej znaleźć kandydatów do pracy. W naszym
mieście w grupie zawodów deficytowych
znaleźli się: elektrycy, betoniarze, stolarze,
pracownicy budowlani, spawacze, lekarze, fizjoterapeuci, masażyści, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Nietrudno też znaleźć pracę
w gastronomii. Poszukiwani są: kucharze, kelnerzy i pomoce kuchenne. Wśród zawodów
deficytowych na 2022 rok znajdują się też:
psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni i księgowi. Wśród zawodów nadwyżkowych, czyli takich w których najtrudniej znaleźć zatrudnienie, w 2022 roku znajdą
się tylko osoby sprzątające.

Barometr Zawodów 2022 to coroczny raport
opracowywany przez urzędy pracy w każdym
powiecie. Jest prognozą zapotrzebowania
pracowników w 2022 roku, klasyfikującą zawody na deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.
Badanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu wraz ze Szkolnym Ośrodkiem
Kariery z ZS nr 2, Ochotniczym Hufcem Pracy
i Centrum Aktywności Zawodowej.

3 miliony czeka na mieszkańców
Aż 3 miliony złotych – to kwota, jaką w tym
roku będą mieli do dyspozycji jastrzębianie
w ramach budżetu obywatelskiego. To aż
400 tysięcy więcej niż rok temu. Na projekty
ogólnomiejskie przeznaczono 600 tysięcy,
zaś na osiedlowe i sołeckie – 2,4 miliona.
Kwota jest podzielona na 21 jednostek.

można konsultować swoje pomysły z pracownikami urzędu. Pozwoli to rozwiać wątpliwości i zwiększa szansę na to, że wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany. Regulamin
i dodatkowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miasta w zakładce: Jastrzębski
Budżet Obywatelski.

Wnioski będzie można składać już w marcu.
Każdy mieszkaniec może złożyć dwa: ogólnomiejski i osiedlowy bądź sołecki. Już teraz

W przypadku pytań prosimy zgłaszać się do
Wydziału Dialogu Społecznego.
Tel. 32 47 85 347 lub 32 47 85 349.

www.gazeta.jasnet.pl
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Czy ulotki na klatkach są uciążliwe?
Pojawiają się nagle. Do ostatniej chwili nie wiadomo, na jakim osiedlu? Czy będzie to rano? Czy może raczej pod wieczór? Jest ich kilku,
kilkunastu, ale zdarzają się też grupy 20-osobowe. Po krótkiej chwili są już pod domofonem. Przedstawiają się jako pracownicy
administracji. Ale czasami mówią w żartach: „Policja! Otwierać!” W środku wyciągają swoje “skarby”. Ulotki, gazetki promocyjne i foldery.
Zaczynają je wkładać do skrzynek lub zostawiać na wycieraczkach. I kiedy wydaje się, że wszystko pójdzie po ich myśli, ktoś zaczyna
krzyczeć: „Łapy wam poucinam! Łobuzy!” Kilka sekund później dochodzi do przepychanek. Kolejny dzień z życia ulotkarzy…
skrzynce. Czasami też ważną korespondencję”.

Przedstawiciel jednej z jastrzębskich firm,
która zajmuje się roznoszeniem ulotek, nie
ukrywa, że zawód ulotkarza stał się obecnie
niebezpieczną profesją. „Nasi pracownicy
słyszą pod swoim adresem najgorsze epitety. Czasami bywa wręcz, że dochodzi do
rękoczynów – głównie ze starszymi osobami” – żali się. Jego zdaniem taka postawa lokatorów jest niezrozumiała: „Nie wrzucamy
ulotek do specjalnych koszy, które faktycznie wyznacza administrator budynku, bo żaden zleceniodawca, głównie supermarkety,
nie zapłaci nam za taką pracę. Jednocześnie
mieszkańcy narzekają, że gazetki zapychają
im euroskrzynki. Nie dodają tylko, a może po
prostu nie wiedzą, że te ostanie są ogólnodostępne”.
Jastrzębski przedsiębiorca wskazuje także
na inną ciekawą kwestię. Chodzi o hipokryzję przeciwników ulotek czy gazetek promocyjnych. „Proszę zobaczyć, kto okupuje wejścia do marketów? I to od samego rana? Są to
przeważnie starsze osoby polujące na promocje. A skąd pochodzi ich wiedza na ten
temat? Z naszych gazetek!” – dodaje z przekąsem. Jednak czy skrzynki nie powinny być
zarezerwowane wyłącznie dla korespondencji pocztowej? „Owszem, czasami słyszę,
że ktoś razem z ulotką wyrzucił rachunek telefoniczny. Ale takie zastrzeżenia podnoszą
najczęściej osoby, które mają dość czasu, żeby skrupulatnie przejrzeć zawartość swojej
skrzynki” – kończy nasz rozmówca.
Kiedy pada pytanie o kwestię ulotek, służby
powołują się na ustawę Kodeks Wykroczeń.
Jak podkreślają ich przedstawiciele, ukarać
można tylko sprawcę złapanego na gorącym
uczynku lub wskazanego przez świadka.
W tym przypadku – konkretnego ulotkarza
(tutaj kilka słów wyjaśnienia: samo wkładanie ulotek czy gazetek nie jest karalne
– w końcu euroskrzynki są, jak niebawem
wykażemy, ogólnodostępne – ale już „wpychanie” trzech materiałów promocyjnych
naraz, dewastowanie skrzynek czy zaśmiecanie klatek podpada pod konkretny paragraf, poza tym jest jeszcze kwestia tego, czy
klatki schodowe są miejscem publicznym,
czy swoistym przedłużeniem miru domowego – przyp. aut.). „Często bywa tak, że mieszkańcy domagają się od nas ścigania zleceniodawcy, którego adres widnieje na ulotce.
Niestety, ramy prawne, w jakich się poruszamy, nie pozwalają nam na takie działania”
– dowiadujemy się. Jak dodaje jeden z naszych rozmówców, tylko raz, w tym konkretnym przypadku Straż Miejska, zrobiła wyjątek od wspomnianej zasady: „To zgłoszenie
dotyczyło naklejania reklam na skrzynki
pocztowe. Udaliśmy się pod wskazany adres

i poprosiliśmy właściciela firmy, która zleciła
tę oryginalną akcję promocyjną, żeby usunął
szkody. Ostatecznie przedsiębiorca przychylił się do nasze prośby. Ale to był wyjątek
od reguły”.
Ale wróćmy do kwestii, którą poruszył nasz
poprzedni rozmówca, sugerując, że euroskrzynki są ogólnodostępne. W tym także
dla osób roznoszących ulotki. Postanowiliśmy sprawdzić to w Urzędzie Pocztowym
przy Łowickiej i – dla pewności – w jednej
z osiedlowych filii jastrzębskiej poczty.
W obu miejsca przypuszczenia właściciela
firmy potwierdziły się. Tymczasem przeciwnicy zapychania skrzynek ulotkami biją na
alarm. „Zapłaciliśmy za skrzynki z własnej
kieszeni. Spółdzielnia rozłożyła nam nawet
tę sumę na raty. A ulotkarze niszczą je bezmyślnie!” – grzmiał jeden z Czytelników.
Jednak w tym momencie pojawiają się dwa
zasadnicze pytania. Czy lokatorzy wiedzieli
wcześniej, że euroskrzynki mają status ogólnodostępnych? I czy spółdzielnie mieszkaniowe powiadomiły ich o tym?
Prezes jednej z jastrzębskich spółdzielni
mieszkaniowych odpowiada twierdząco na
tak postawione pytanie. Jednocześnie nie
ukrywa, że w kwestii ulotek i gazetek promocyjnych czuje się bezradny. „Kiedy piszemy do konkretnej firmy, że jej reklamy zasypały pół osiedla, ta ostania wskazuje na podmiot, który zajmuje się roznoszeniem ulotek
w praktyce. To on w świetle prawa jest adresatem naszych pretensji” – relacjonuje nasz
rozmówca – „Albo kwestia samych ulotkarzy. Przecież to jest regularny desant!
Dwadzieścia osób, które mają za zadanie
roznieść pięć tysięcy ulotek. No więc, żeby
osiągnąć ten ambitny cel, wkładają po kilka
gazetek do skrzynki. Oczywiście, ze specjalnego koszyka na ulotki nikt nie korzysta.

W efekcie ulotkarze osiągają efekt odwrotny od zamierzonego, bo lokatorzy w furii wyrzucają wszystko, co znajdą w swojej

Na koniec – klika cytatów z sondy ulicznej.
Czy ulotki w klatkach są uciążliwe? Czy przeszkadzają Państwu? Jak zaradzić sytuacjom
związanym z aktywnością ulotkarzy? „Chamstwo! Jest przecież koszyczek na ulotki!
Jak pojadę na urlop, to się potem nie dokopię
do listów. Mi to nie przeszkadza – sam robiłem na ulotkach. Jacy ci ulotkarze natrętni!
Przez nich robi się tylko bałagan na klatkach. Szkoda drzew na te wszystkie gazetki.
Skrzynki zdewastowane! Czasem skorzystam z tych informacji – nie powiem. Niech
sobie będą te ulotki, ale ich jest po prostu za
dużo! Kładą to dziadostwo na skrzynki, a potem, jak wiatr zawieje, trzeba je wszystkie
zbierać. Mamy dość reklam! Chcemy ich podać do sądu. Tam są przecież adresy tych
firm…”
Damian Maj
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Mieszka cy
„przejrzeli na oczy”
„Jastrzębianie ‘przejrzeli na oczy’
razem w Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Wolontariusze
nie tracą czasu i już teraz wiemy,
że zebrano około 130 tysięcy złotych. A liczenie wciąż trwa! Na
podaną kwotę składają się datki
z puszek – w tej chwili 104 tysiące
złotych – i z licytacji, które odbywały się na Allegro – aktualnie zadeklarowano 30 tysięcy złotych”
– czytamy na stronie jastrzębskiego magistratu.

Jednak gdyby nie dziesiątki, może
setki dobrych dusz, ludzi lżejszych
o balast małostkowości i doraźnych (nierzadko politycznych) sporów, ten znamienny cytat nie miałby prawa paść. Właśnie takie osoby
spotkaliśmy w niedzielę, 30 stycznia, przed kinem „Centrum”, gdzie
odbyła się kolejna WOŚP-owa impreza. Wolontariusze i „zwykli” jastrzębianie: pozytywnie zakręceni,
bezinteresowni, połączeni wspólną ideą. Jak podkreślali zgodnie,
ani orkan Malik, ani niż Nadia nie
były w stanie pokrzyżować im planów, ponieważ wielkie i gorące serca kpią sobie nawet z najsilniejszego wiatru.
W tym roku na ulicach JastrzębiaZdroju kwestowało około 200 wolontariuszy. Dodatkowo w pracę zaangażowanych było około 35 członków sztabu. Najmłodszy wolontariusz miał kilka miesięcy, a najstarszy – 65 lat.
Hasłem tegorocznej, trzydziestej
już zbiórki jest „Przejrzyj na oczy”.
Fundusze zebrane przez WOŚP zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do ratowania wzroku maluchów. W planach jest też utworzenie pierwszego w Polsce centrum
symulacji, w którym lekarze będą
mogli doskonalić swoje umiejętności.

www.gazeta.jasnet.pl
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30 tysięcy dla pirata z Jastrzębia
Przypomnijmy… Było przed godziną 22.00,
kiedy jastrzębscy wywiadowcy rozpoczęli
pościg za audi, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Kierujący stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników
dróg, szczególnie pieszych, pędził ulicami
Jastrzębia-Zdroju, a następnie Zebrzydowic
oraz Kończyc Małych. 32-latek jechał całą
szerokością drogi, ignorował znaki i sygnały
drogowe, jechał pod prąd, wreszcie zjeżdżał
na przeciwny pas ruchu, by zajechać drogę
pojazdom uprzywilejowanym. Swoją agresywną jazdą naraził innych kierowców i pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu. Kierowca audi spychał radiowozy

z drogi, hamował bez przyczyny, utrudniał
wyprzedzanie, aby nie dopuścić do jego zatrzymania. W trakcie ucieczki 32-latek uszkodził dwa radiowozy.
Za popełnione wykroczenia – doprowadzenie do dwóch kolizji drogowych, stwarzanie
zagrożenia w ruchu drogowym, jazdę bez wymaganej przedniej tablicy rejestracyjnej oraz
kierowanie pojazdem w trakcie aktywnego
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – zgodnie z nowym taryfikatorem,
mundurowi nałożyli na niego karę grzywny
w kwocie 32 500 złł oraz wnioskują o 3 lata
zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jastrzębianin dobrowolnie poddał się karze.

Zajmują miejsca parkingowe
Dwie przyczepy kempingowe i dwie „osobówki”. To krajobraz jednego z jastrzębskich
osiedli. W praktyce oznacza to bagatela sześć
– na stałe zajętych – miejsc parkingowych.
A tych mamy, zapewne zgodzicie się, drodzy
Czytelnicy, jak na lekarstwo.
Mieszkańcy osiedla narzekają, że w ich przypadku dwie rodziny zajmują aż siedem miejsc
na parkingu (2 przyczepy po 2 miejsca parkingowe, 2 nieużytkowane od lat samochody
i 1 pozornie „na chodzie”). Niestety, nie mamy
dla nich dobrych wiadomości, ponieważ taka
przyczepa jest… zwykłym pojazdem drogowym. Tym samym, jeśli stoi na miejscu przeznaczonym do parkowania, jest zarejestrowana i nie zagraża mieszkańcom, trudno
mówić o konsekwencjach w stosunku do jej
właściciela. Podobna zasada dotyczy samochodów osobowych.
Światełkiem w tunelu są w tym przypadku
wewnętrzne przepisy spółdzielni mieszkaniowej lub Kodeks Cywilny.
Nieco inny punkt widzenia na tę sprawę miała
„swego czasu” Maria Pilarska, ówczesna na-

czelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji, która w czasie zebrania z mieszkańcami „Zofiówki” tłumaczyła: „To są często
wasi sąsiedzi. Może warto z nimi porozmawiać? Wytłumaczyć, że miejsce takich przyczep nie jest na osiedlu?”
W tym kontekście każda inicjatywa, mająca
na celu zwiększenie ilości miejsc parkingowych, chociażby jak tak w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos” (patrz zdjęcie – przyp. aut.), powinna cieszyć jastrzębskich kierowców. I chociaż wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że to przysłowiowa „kropla
w morzu potrzeb”, na pewno jest to krok w dobrą stronę, drodzy Czytelnicy.

Mył zęby i… kierował autobusem
„Panie rzeczniku, otrzymaliśmy właśnie informację, że w autobusie linii… (tutaj spuśćmy
zasłonę dyplomatycznego milczenia na konkrety – przyp. aut.), który odjeżdżał w środę,
19 stycznia, z placu autobusowego w Zdroju,
kierowca w czasie jazdy – proszę nam wierzyć, to nie głupi żart – mył zęby, a potem
ostentacyjnie wypluwał zawartość jamy ustnej za okno” – tak zaczynał się nasz mail skierowany do Rafała Jabłońskiego, pełnomocnika Zarządu MZK ds. mediów.
„Nasze oficjalne pytanie: Czy możecie Państwo zweryfikować tę informację i odpowie-

dzieć nam jednoznacznie, czy doszło do opisanego przez Czytelnika incydentu, czy też
nie?” – dopytywaliśmy.
„Przyzna pan, że w kontekście poważnego wypadku, do jakiego doszło niedawno na ulicy
Pszczyńskiej, Państwa zapobiegliwość może
mieć niebagatelne znaczenie dla zdrowia,
a nawet życia pasażerów?” – padło na koniec.
„Potwierdzam, że zaistniała sytuacja miała
miejsce. Pracownik został wezwany przez
bezpośredniego przełożonego. Odbyła się
rozmowa dyscyplinująca” – padło z ust rzecznika MZK.

Wkrótce jaśniej na Północnej
„Występując już kolejny raz w imieniu i na
prośbę kilkudziesięciu mieszkańców – pieszych, ale również kierowców użytkujących
ulicę Północną, a szczególnie łącznik między
ulicą Katowicką i Północną, gdzie natężenie
ruchu jest obecnie bardzo duże, proszę o pilne przeanalizowanie możliwości zamontowania doświetlenia przejść dla pieszych we
wspomnianych miejscach” – apelował niedawno radny Grzegorz Mosoń.
„Powyższym informuję, że na wniosek Pana
Radnego, Miasto podjęło decyzję o wykonaniu wnioskowanego zakresu doświetlenia
przejść dla pieszych w rejonie ulicy Północnej
oraz oświetlenia łącznika Katowicka-Północna. Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku, po rozstrzygnięciu procedury prze-

targowej, na wykonanie wnioskowanych
przez Pana dwóch oraz kolejnych ośmiu podświetleń przejść dla pieszych” – odpowiada
prezydent Anna Hetman.

Szczegółowy program ferii na plakatach i stronie internetowej MOK
www.mok.jastrzebie.pl
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Chyba będzie
jeszcze gorzej
Gdy pisałem artykuł do ostatniego numeru „Twojej Spółdzielni”, w którym
to podzieliłem się swoimi obawami odnośnie podwyżek cen energii, pracy,
paliwa, inﬂacji, był listopad 2021 roku. Miałem wtedy nadzieję, że to tylko
moje obawy. Dziś mijają 2 miesiące, a zamiast uspokojenia, moje obawy
wzrastają i boję się myśleć, bo to nie koniec.

Po pierwsze, do podwyżek wynagrodzeń, które rząd zadekretował, a spółdzielcy
muszą zapłacić, doszły podwyżki cen materiałów budowlanych. Ceny w tej branży
właściwie nie rosną, a galopują. Firmy boją się stawać w przetargach, bo nie wiedzą,
czy zmieszczą się w cenach, jakie zaproponują nam podczas negocjacji. Wzrosty
w branży sięgają 24% (wg Business Insider).
Ostatnio zorganizowaliśmy jako Zarząd przetarg na utrzymanie w czystości 3 peryferyjnych osiedli zasobów GSM. Liczyliśmy, że może uda się obniżyć koszty funkcjonowania Spółdzielni w tym zakresie. Okazało się, że z 5 zapytanych firm, ofertę
złożyła tylko jedna. Pozostałe zrezygnowały – nie mają ludzi do pracy, a stawki nie są
zachęcające. Na placu boju została jedna firma, negocjacje trwały miesiąc, a oferta
jest niewiele lepsza niż kwota, którą dziś płacimy za te usługi.
Kolejna sprawa to prąd, który według opowieści premiera Morawieckiego miał nie
drożeć. Premier to obiecywał na oficjalnych stronach Kancelarii Premiera. Dziś już
znam dokładne wartości. W 2022 roku zapłacimy o 198 tysięcy więcej za energię
elektryczną niż w 2021 roku. Premier opowiada, że wzrostom cen energii elektrycznej winne są uprawnienia do emisji CO2. Szkoda, że nie mówi, iż rząd sprzedał
w samym tylko 2021 roku prawa do emisji za ok. 20 miliardów złotych. Premier
przemilczał też, że nasza energetyka nie jest w najlepszym stanie. Nowy blok energetyczny w Jaworznie ciągle nieuruchomiony, nowy blok w Turowie ciągle w naprawach, elektrownia w Ostrołęce najpierw wybudowana, teraz ma być zburzona.
Zatem miliardy złotych są albo zamrożone, albo, jak w przypadku Ostrołęki, wyrzucone w błoto. Nie wspomnę już, że wciąż płacimy kary za brak porozumienia z Czechami. A płacimy, bo zarządowi PGE nie chciało się podjąć poważnych negocjacji
z naszymi południowymi sąsiadami.
Prócz wspomnianych wyżej wzrostów cen energii, na pewno, każdego z naszych
lokatorów elektryzują ceny gazu. Wiemy bowiem, że prawie 100 procent naszych
mieszkańców ogrzewa wodę gazem. Tu rząd zgotował nam horror. Oczywiście, pan
Morawiecki mówi, że wzrosty cen gazu to zasługa prezydenta Putina. Jest to prawda,
ale nie cała. Premier Morawiecki zapomniał, że jego nominanci z PGNiG prowadzili
ryzykowne spekulacje na rynku gazowym, które zakończyły się wielomiliardową
stratą. Dziś media obiegła informacja, że rząd będzie chciał dołożyć do PGNiG
20 miliardów złotych, aby spółka nie upadła. Nie sądzę, aby to były pieniądze członków rządu, są to pieniądze z podatków obywateli.
Do tego wszystkiego dochodzi zwykła inflacja, którą to na nas przerzucają wykonawcy usług. 90% podwykonawców złożyło u nas pisma z wnioskiem o podwyżki
stawek. Wszystkie te pisma zawierają uzasadnienia odnoszące się do wzrostów cen
paliwa, pracy, energii.
Na szczęście negocjacje cenowe z dostawcami usług skończyliśmy w 2021 roku, bo
nie wszyscy z nich byli wtedy jeszcze świadomi tego, co z ich kieszeniami zrobi rządowy Polski Ład.
Mam nadzieję, że do końca tego roku rząd zapanuje nad inflacją, na tyle, że nie odbije
się to na wzroście gospodarczym. Obecnie jednak nie jestem optymistą, czytając,
czym zajmuje się rząd. Bo od propagandy nikomu jeszcze nie przybyło, oprócz tych,
dla których ważne są tylko słupki poparcia.

„Warunek jest jeden - zdrowie”
Z końcem stycznia zamknięte zostało tzw.
okienko transferowe. JKH GKS Jastrzębie
tradycyjnie postawił na stabilizację i drobne
korekty w kadrze, o których porozmawialiśmy z Leszkiem Laszkiewiczem. Dyrektor
sportowy klubu z Jastora jest przekonany, że
jeśli w naszej drużynie dopisze zdrowie, to
podopieczni Roberta Kalabera będą groźni
dla... wszystkich!
Zakończył się czas na transfery. Trener Robert
Kalaber mówił niedawno, że w ekstralidze nie
będzie wielkiej rewolucji. I rzeczywiście - jedynie ostatni dzień przyniósł nieco więcej emocji,
ale generalnie styczeń był spokojny.
Leszek Laszkiewicz - Nie chciałbym mówić
o innych klubach. Każdy działa według swoich możliwości oraz uznania. JKH GKS Jastrzębie jak zawsze na pierwszym miejscu
stawia równowagę budżetową i prowadzi tego typu sprawy głównie przed rozpoczęciem
sezonu. Tym razem dodatkowo musieliśmy
brać pod uwagę nasz start w Lidze Mistrzów.
Dlatego też od początku rozgrywek dysponowaliśmy tak mocnym zestawieniem, na
jakie pozwalały nasze warunki finansowe.
Już w trakcie sezonu dokonaliśmy pewnych
niewielkich korekt, jednak wynikały one z sytuacji bieżącej. Cieszy mnie to, że wszyscy
muszą się z nami liczyć. Nie ukrywam, że sporo czasu spędziliśmy z trenerem Robertem
Kalaberem, aby optymalnie poukładać naszą
szatnię. Musieliśmy mocno powalczyć o tych
zawodników, których udało się pozyskać pół
roku temu. Nie było to proste.
Czyli styczniowe ruchy skupiały się głównie na
uzupełnieniu kadry?
Tak. Pozyskanie Pawła Jelszańskiego i Gleba
Bondaruka to reakcja na kontuzję Marisa
Jassa i rezygnację z Rusłana Baszyrowa. Obserwowaliśmy tych chłopaków od pewnego
czasu, rozmawiając w ich temacie z trenerem
Andriejem Gusowem, którego znam od dawna. Oczywiście, niektórzy kibice mogą być zawiedzeni, że nie staliśmy się „królami zimowego polowania", ale nigdy nimi nie byliśmy
i nie chcemy rezygnować z naszej dotychczasowej polityki transferowej. Faktem niezaprzeczalnym jest, iż w styczniu na rynku znajdowało się bardzo niewielu wartościowych
graczy. Ci z kolei, którzy mogliby stanowić duże wzmocnienie kadry, mieli znaczne oczekiwania natury finansowej. Nie jest w naszym
stylu i zasięgu rzucać na stół po cztery tysiące
euro miesięcznie czy z marszu załatwiać samochód do prywatnego użytku. Myślę, że jak
na nasze możliwości jesteśmy obecnie kompletni jako drużyna.
Mówimy tu o uzupełnieniach kadry, a tymczasem spoglądając na sportowe CV Pawła Jelszańskiego możemy chyba liczyć na niespodziankę?
Rzeczywiście, Jelszański w ciągu ostatniego
miesiąca zwracał na siebie uwagę. Cieszę się,
że jest z nami i że udało nam się dojść do porozumienia z Podhalem. Trener Gusow także
ma o nim bardzo dobre zdanie. Podzielam
optymizm zawarty w pytaniu.
Do wzmocnień musimy także doliczyć powrót
Dominika Pasia. Zastanawia mnie, czy jego bardzo przyzwoite wejście do drużyny wynika z powrotu do „domu", czy też stanowić musi przykrą
konstatację o różnicy dzielącej polską ekstraligę od czeskiej pierwszej ligi...
To jest złożona kwestia. Proszę wziąć pod
uwagę, że Dominik wrócił do zespołu prowadzonego przez trenera, którego doskonale
zna. Paś wie, jak należy grać u Roberta Kalabera, więc nie musi „uczyć się" tego wszystkiego od nowa. Nie ukrywam, iż bardzo zależało nam na jego powrocie. Kiedy pojawił się
ten temat, mogliśmy pozwolić sobie na ryzy-
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ko podjęcia decyzji o pożegnaniu z Samuelem
Mlynaroviciem. Czekaliśmy jedynie na „zielone światło" ze strony HC AZ Hawirzów. Potrzebowaliśmy Pasia, ponieważ wiedzieliśmy,
że będzie w stanie dać nam „jakość" w określonym elemencie ofensywy.
Kibice mają pewien dylemat odnośnie falującej
dyspozycji naszego zespołu. Zapytam wprost
- który JKH GKS jest „prawdziwy"? Ten z pierwszej tercji derbów z GKS Katowice, czy też ten
z trzeciej?
Uważam, że realny obraz i możliwości naszego zespołu pokazaliśmy na początku tego pojedynku. Zdaję sobie sprawę, że w fazie zasadniczej straciliśmy nieco punktów. Chciałbym jednak, aby kibice brali pod uwagę kilka
czynników. Przede wszystkim należy pamiętać, że bieżący sezon jest trudniejszy niż poprzedni. Dopadły nas też ciężkie kontuzje
wśród kluczowych zawodników. Przypomnę,
że tylko w listopadzie zabrakło nam trzech
z pięciu czołowych obrońców. W połowie
grudnia wyglądaliśmy już bardzo przyzwoicie
i znaleźliśmy się na fali wznoszącej. Niestety,
nie udało się nam utrzymać tej dyspozycji
z powodu chorób, jakie w styczniu opanowały
szatnię. Na szczęście teraz jesteśmy już całkowicie zdrowi i mam ogromną nadzieję, że
ten stan rzeczy uda nam się utrzymać. Jednak
powrót do optymalnej dyspozycji w takiej
sytuacji musi potrwać.
Rok temu wielokrotnie mówiliśmy o tym, iż jednym z podstawowych czynników umożliwiających zdobycie złotego medalu był brak kontuzji
i chorób.
Nie mam wątpliwości, że jeśli jesteśmy w pełni zdrowi, to możemy powalczyć z każdą polską drużyną. Trener Robert Kalaber ze swoim
warsztatem gwarantuje, że będziemy gotowi
na fazę play-off najlepiej, jak się da. Wierzę
w drużynę i w nasz sztab szkoleniowy. Warunek jest jednak jeden - zdrowie. Tego sobie
życzmy.
Wiele wskazuje na to, że o losach ostatniej pozycji na podium może zadecydować zaplanowany na 18 lutego pojedynek z Cracovią. Oznacza to, że w trzecim sezonie z rzędu z Leszkiem
Laszkiewiczem jako dyrektorem sportowym
przychodzi JKH GKS bojować w kluczowym
momencie z „Pasami"...
Rzeczywiście, trudno tego nie zauważyć
(śmiech). Cóż, tak chce hokejowy los. Nie
mam oczywiście nic przeciwko temu, abyśmy
podobnie jak rok i dwa lata temu wyszli z tego
pojedynku „z tarczą". Istotnie, wygląda na to,
że mecz z Cracovią może być bardzo ważny,
jednak nie wolno nam zapominać, jak bardzo
nieprzewidywalny jest hokej. Bywało przecież tak, że po dobrym spotkaniu z silnym
przeciwnikiem traciliśmy punkty z konkurentem teoretycznie słabszym. Poczekajmy do
końca piątej rundy. Wtedy będziemy mogli
pokusić się o podsumowanie.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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„Piwo”, czyli ikona Jastrzębia!
Jakub Popiwczak pozostanie w Jastrzębskim
Węglu co najmniej do końca sezonu 2024/25.
Pod koniec stycznia klub poinformował
o przedłużeniu umowy z libero rodem z Legnicy, który trafił do Akademii Talentów w...
2012 roku! - Dziesięć lat minęło, ale razem
dobijemy do „trzynastki”, bo zostaję tutaj na
trzy lata - tu w Jastrzębiu, w Jastrzębskim
Węglu, w tym fantastycznym klubie, który
stał się częścią mojego życia - skomentował
popularny „Piwo”. Oznacza to, że będziemy
dopingować Kubę co najmniej do 2025 r. Czy
wówczas będzie już (w końcu) etatowym libero reprezentacji Polski? Na pewno zasługuje
na ten zaszczyt, jak mało kto. Być może nowy
selekcjoner Nikola Grbić dostrzeże wreszcie
w Popiwczaku to, co od lat widzą kolejni szkoleniowcy Jastrzębskiego Węgla.
Bardzo niewielu jest ludzi we współczesnym
jastrzębskim sporcie, którzy - pochodząc z innego regionu Polski - tak mocno zakotwiczyliby w Jastrzębiu-Zdroju. Faktem jest, że dawniej pięściarze, hokeiści czy piłkarze zostawali w naszym mieście na długie lata, jednak były
to inne czasy. Górnicze Jastrzębie oferowało
„etaty” na kopalni oraz mieszkania w nowych
blokach, co przed 1989 r. było dla sportowców i trenerów prawdziwym rarytasem. Teraz jest inaczej.
Jakub Popiwczak, choć urodzony w 1996 r.
w Legnicy, zdążył już na dobre zakotwiczyć
w naszym mieście. Nie tylko kupił mieszkanie
„o rzut kamieniem” od Hali WidowiskowoSportowej, ale także tu przyszedł na świat jego syn Jaś. Prywatnie to niezwykle pozytywny człowiek, który dla każdego ma dobre słowo, i dla prezesa klubu, i dla pani dbającej
o czystość na hali. Wśród kibiców lubiany jest
do tego stopnia, że bywał... zapraszany na niedzielne obiady z kluskami i roladą w roli głównej. Swego czasu mawiano również o nim, że
taki ułożony facet to idealny materiał na zięcia, ale dziś to nieaktualne - ulubieniec trybun
znalazł już miłość swojego życia. Dodajmy, że
drogą Jakuba poszedł jego młodszy brat Filip,
który aktualnie jest juniorem Akademii Talentów.
Zanim 16-letni Jakub Popiwczak trafił do
Akademii Talentów, był utalentowanym libero Ikara Legnica grającym na wypożyczeniu
w Spartakusie Jawor. Co ciekawe, miał także
za sobą epizod... piłkarski. - Jako zawodnik
Miedzi Legnica otrzymywałem powołania do
kadry wojewódzkiej. W końcu jednak postawiłem na siatkówkę, czym zawiodłem trenera
Macieja Gałęzę. Wysłuchałem potem z jego
strony „kazania”, że popełniam życiowy błąd wspominał niegdyś „Piwo” w rozmowie z naszą redakcją. Jako siatkarz Spartakusa wpadł
w oko przedstawicielom Jastrzębskiego Węgla podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Krakowie.
Mimo pewnych perturbacji Popiwczak został
zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Akademia Talentów nie zdążyła jeszcze wyemigrować na kilka lat do Żor, więc 16-letni Kuba na
starcie miał okazję podziwiać pobliską kopalnię Borynia, a także Kurnik Arenę sprzed
epoki wielkiego remontu. Tymczasem w realizacji marzeń pomógł przypadek, czyli kontuzja ówczesnego libero ekipy trenera Lorenzo Bernardiego, Damiana Wojtaszka. Włoski
szkoleniowiec „na już” potrzebował zastępcy i w ten sposób pod koniec października
2012 r. Popiwczak trafił na PlusLigowy parkiet w wyjazdowym hicie przeciw Asseco Resovii. Zagrał świetnie. Czy w trakcie spotkania zastanawiał się, co mu się przydarzyło?
- Nie było na to czasu, bo te piłki za szybko latały (śmiech). Przeskok był kosmiczny, to było
jak film. Przecież dopiero co grałem w kadetach, a tu nagle dzielę szatnię z Michałem Łasko czy Michałem Kubiakiem! Dano mi szansę
i myślę, że dobrze ją wykorzystałem. Dzięki
temu zostałem tu jako drugi libero i miałem

Jakub Popiwczak. Fot. jastrzebskiwegiel.pl

okazję uczyć się od znakomitego Damiana
Wojtaszka - wspominał „Piwo”
Po pamiętnym kryzysie w górnictwie w roku
2015 w Jastrzębskim Węglu doszło do kadrowego trzęsienia ziemi. Popiwczak pozostał
w klubie i udowodnił, że trzy lata „terminów”
u Wojtaszka nie poszły w las. Z roku na rok
nabierał doświadczenia, które wspaniale zaprocentowało dwa lata później, gdy pod wodzą Marka Lebedewa „drużyna bez gwiazd”
wywalczyła sensacyjny brązowy medal. 21letni Kuba był współautorem tego sukcesu,
podobnie jak kolejnego brązu zdobytego trzy
lata temu. Jednak ten drugi medal nie został
przyjęty z entuzjazmem, ponieważ apetyty
były większe. Kuba mówił nawet pół-żartem,
że... ma powyżej uszu brązów, bo za jego czasów jest to już kolejne trzecie miejsce. - Istotnie, mam dość! Patrzę w górę Hali Widowiskowo-Sportowej i wszędzie za ostatnie lata
tylko brąz, brąz i brąz (śmiech). Może jest
w tym jakaś moja wina, że ciągle tylko ten brąz
przynoszę do klubu. Przydałoby się to zmienić! - deklarował.
Marzenie spełniło się niespełna rok temu,
gdy Jastrzębski po trudnym i pełnym wirusowych dramatów sezonie sięgnął po drugi
w dziejach złoty medal, pokonując w finale
Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Co oczywiste, to
właśnie historyczne mistrzostwo Polski Jakub Popiwczak uważa za swój najpiękniejszy
moment w Jastrzębiu-Zdroju. - To jest to, czego wszyscy pragnęliśmy tutaj od wielu lat.
I wreszcie się udało! Osiągnęliśmy to w naprawdę fantastycznych okolicznościach, bo
przeciwko nie byle komu, tylko zespołowi,
który został najlepszą drużyną w Europie.
Więc była to niespodzianka. Dlatego tym lepiej to smakowało - powiedział niedawno dla
klubowych mediów.
Nie może zatem dziwić, że w samych superlatywach mówi o nim prezes klubu Adam
Gorol, który wprost nazywa Popiwczaka
symbolem klubu. - Mówisz Jakub Popiwczak,
myślisz Jastrzębski Węgiel. I na odwrót. Nie
chciałbym, aby zabrzmiało to górnolotnie, ale
Kuba stał się już w pewnym sensie ikoną
Jastrzębskiego Węgla. Ostatnie lata tylko
ugruntowały jego pozycję w zespole. Dziś jest
jednym z jej liderów sportowych, ale i mentalnych. „Szefem” linii przyjęcia, udzielającym
cennych wskazówek swoim kolegom. Jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji w kraju. Dlatego
też nie miałem wątpliwości, że przedłużenie
kontraktu z Kubą jest kwestią priorytetową wyjaśnił powody przedłużenia umowy aż do
2025 roku Adam Gorol.
Kibice jastrzębskiej siatkówki zapewne w pełni podzielają tę opinię prezesa mistrzów Polski. Oby jak najwięcej takich prawdziwych jastrzębian... z importu!
Mariusz Gołąbek
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Dramat jastrzębskiej olimpijki...
Jastrzębska biegaczka narciarska Zuzanna
Fujak przeżywa wielki dramat. Najpierw
18 stycznia cieszyliśmy się z jej sensacyjnej
nominacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w Pekinie, a zaledwie tydzień później wraz
z nią przeżywaliśmy nadejście koszmarnej
wiadomości o pozytywnym wyniku testu na
obecność koronawirusa, który spowodował
wykluczenie 17-latki z polskiej kadry olimpijskiej...
O Zuzannie Fujak po raz pierwszy pisaliśmy
już 2016 r., tytułując ją "Jastrzębską Justyna
Kowalczyk". Czas pokazał, że nie były to czcze
słowa. Fujak miała wówczas 12 lat i jak równy
z równym walczyła z góralkami. W kolejnych
sezonach mieszkanka ul. Kaszubskiej zostawiła w tyle rówieśniczki, czyniąc z roku na rok
ogromne postępy.
Jeszcze przed tym sezonem narciarka klubu
NKS Trójwieś Beskidzka trafiła do kadry narodowej, zaś we wrześniu w Libercu została
mistrzynią Czech w nartorolkach. Następnie
jesienią świetnie spisała się w zawodach Alpen Cup we Włoszech i Szwajcarii. Tuż przed
świętami Fujak wygrała zawody Pucharu Polski, a na początku stycznia zajęła pod Giewontem rewelacyjne 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek w biegu na 10 km st.

Zuzanna Fujak z tatą Pawłem

dowolnym. W efekcie selekcjoner Martin
Bajciczak zabrał ją na zgrupowanie do Włoch.
Tam zapadła decyzja, że 17-latka z Jastrzębia
pojedzie do Pekinu jako piąta z polskich biegaczek. Radość z pierwszej w historii jastrzębskiej olimpijki zimowej uzupełniały
gratulacje dla rodziców - Małgorzaty i Pawła.
Niestety, 25 stycznia gruchnęła wiadomość
o wirusie. Choć Fujak przechodziła zakażenie
bezobjawowo, to bez dyskusji podjęto decyzję o cofnięciu jej olimpijskiej nominacji.
- Trzymamy się tego, że co nas nie zabije, to
nas wzmocni... - powiedział nam Paweł Fujak.
Wyrażamy przekonanie, że w 2026 r. w Mediolanie dzielna jastrzębianka odegra się na
bezlitosnym sportowym losie.

Tomasz Ciemięga nie żyje...
29 stycznia w wieku zaledwie 45 lat zmarł Tomasz Ciemięga, wieloletni kapitan GKS Jastrzębie oraz były trener Granicy Ruptawa.
Powodem śmierci był wylew, którego doznał
kilka dni wcześniej. Ciemięga spoczął na
cmentarzu parafialnym przy kościele w Moszczenicy.
Tomasz Ciemięga urodził się 19 marca 1976 r.
Pierwsze piłkarskie kroki stawiał przy Kasztanowej, a w drużynie seniorów GKS Jastrzębie zadebiutował w 1995 r. W klubie z Harcerskiej występował aż do 2008 r., zaliczając
występy zarówno w IV, jak i nowej I lidze.
Przez wiele lat był kapitanem drużyny i liderem defensywy. W 2010 r. powrócił do nowego GKS 1962, aby pomóc mu w lidze okręgowej. Karierę przerwała mu kontuzja odniesiona 12 sierpnia 2011 r.
Ciemięga rozegrał zielono-czarno-żółtych
barwach niemal czterysta spotkań, ustępując
pod tym względem jedynie Andrzejowi Myśliwcowi. Czyni go to jedną z legend jastrzęb-

Tomasz Ciemięga (1976-2022)

skiego sportu. Następnie Tomasz Ciemięga
rozpoczął trenerską część przygody z futbolem, prowadząc młodzież Orła Moszczenica,
a potem seniorów Granicy Ruptawa. Na Libowcu spędził cztery lata, skutecznie walcząc o utrzymanie w lidze okręgowej.
- Piłka nożna była moim życiem. Zawsze żyłem na boisku i byłem na boisku - mówił nam
w wywiadzie tuż po zakończeniu piłkarskiej
kariery...

Spore zmiany przy Harcerskiej
W GKS Jastrzębie wyciągnięto wnioski z nieudanej jesieni w Fortuna I Lidze. Ruchy kadrowe wykonane w styczniu wskazują, że klub
z Harcerskiej nie pogodził się ze spadkiem do
II ligi. W szatni nastąpiło solidne wietrzenie.
Z zespołu odeszli Adrian Balboa, Michał Bojdys, Daniel Feruga, Wojciech Mazurowski,
Dominik Szczęch i Jakub Niewiadomski. Ponadto najlepszy strzelec Daniel Rumin skorzystał z transferu do GKS Tychy, bramkarz
Mariusz Pawełek zakończył karierę i zajął się
szkoleniem młodszych kolegów, zaś Dawid
Witkowski zerwał więzadła i nie zagra do
końca sezonu.

Po odejściu Rumina głównym zadaniem władz
klubu było odbudowanie ataku. Efektem jest
sprowadzenie z Dukli Praga 23-letniego Słowaka Marka Fabry. Wysoki napastnik (192
cm) zagrał kiedyś nawet z FC Nitra w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. W napadzie ma mu pomóc obiecujący 21-letni bielszczanin Daniel
Stanclik, dotychczas grający w III-ligowym
Piaście Żmigród (21 goli w 53 meczach).
Ponadto na Harcerską trafili też 29-letni słowacki obrońca Oliver Podhorin (rozstał się
niedawno z Resovią) oraz 24-letni ukraiński
pomocnik Władysław Ochronczuk (ostatnio
grał w... Kazachstanie).

W telegraﬁcznym skrócie
*** Futsal: Weterani GKS Jastrzębie (Paś, Jaromin, Kosiba, Chrabąszcz, Kłus, Brzyszkowski,
Salach) wywalczyli brąz Mistrzostw Polski Oldbojów w Zawierciu. Podopieczni E. Kokoszki
i J. Mizi zadedykowali sukces Tomaszowi Ciemiędze. *** Hokej: Żaki starsze JKH GKS wygrały
w węgierskim Debreczynie 2. rundę Ligi Karpackiej. *** Hokej: Jastrzębianin Zbigniew Wróbel
został selekcjonerem kobiecej reprezentacji Polski. *** Lekkoatletyka: Łukasz Urbanek (bieg
na 60 m; U20) i Kamil Przybyła (bieg na 600 m; U18) z TL Athletics zdobyli złote medale Halowych Mistrzostw Śląska w Ostrawie. *** Szachy: Kamil Warchoł (UKS Pionier) zajął 8. miejsce
w Mistrzostwach Europy U12 w szachach szybkich w Nowym Sadzie. *** Urzędowe: Miasto
Jastrzębie-Zdrój przeznaczyło 2,68 mln zł na sport seniorów. Najwięcej otrzymały kluby:
Jastrzębski Węgiel (900 tys.), JKH GKS (750 tys.) i GKS Jastrzębie (740 tys.).
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Młodzi bez żadnych hamulc w?
„Około godziny 20.00 stróże prawa zostali poinformowani o leżącej na ławce pijanej nastolatce. Na miejscu było już pogotowie
ratunkowe. W związku ze stanem upojenia alkoholowego, młoda
jastrzębianka została zabrana do szpitala. To jednak nie koniec
problemów, jakich przysporzyła sobie 14-latka. Zakrapiane napojami wyskokowymi spotkanie będzie miało swój finał w sądzie dla
nieletnich”.
„Teraz to jest istne dno. Jak się słyszy i widzi na każdym kroku,
szczególnie u młodych, bluzgi, agresja, pijaństwo. Po prostu to
nie może skończyć się dobrze. Coraz młodsi są zdemoralizowani. Dziewczyny już w gimnazjum wysyłają chłopakom swoje
rozbierane zdjęcia na komórkę, a potem nie mają problemu,
żeby uprawiać z nimi seks. Wyuzdane w tak młodym wieku!”
– pisze „zdegustowany” internauta.
Te dwa znamienne cytaty – z policyjnej kroniki oraz jasnetowego forum – sprowokowały naszych Czytelników do dyskusji
nad kondycją młodych ludzi. Z czasem troska komentujących
przyjęła zgoła osobliwą postać. Pojawił się bowiem ciekawy postulat, wielokrotnie powtarzany, aby wychowywaniem najmłodszych zajęła się szkoła.
„Dzisiaj wielu młodych nie ma żadnych zasad moralnych, żadnych hamulców. Nie bardzo wiedzą, co znaczy mieć szacunek
do kogoś lub czegokolwiek. Nie wiedzą, co to patriotyzm. Jak to
zmienić? Tu szkoły mają wiele do zrobienia, ale czy potrafią?”
– zastanawia się Barbara. Dość powiedzieć, że swoim wpisem
Czytelniczka otworzyła przysłowiową puszkę Pandory. Od tego momentu ciężar argumentów, na które powoływały się obie
strony, rósł w astronomicznym tempie. Zaś temperatura dyskusji na łamach naszego portalu osiągnęła poziom wrzenia.

„Szkoła?! To rodzice mają obowiązek wpoić dzieciom zasady
czy szacunek do innych. Jeśli w domu nie mają przykładu, to
szkoła nic tu nie pomoże. A patrząc teraz na te mamuśki i tatusiów, w sumie nie ma co się dziwić, że jest jak jest” – przekonuje
jeden z adwersarzy. „Szkoła nie jest od wychowywania, tylko od
tego jest dom i rodzice. Ponieważ można mówić młodym, co powinno być dobre, a co złe, ale i tak wracając do domu, będą robić,
to co widzą i to jak rodzice będą nimi kierować. I dlatego mamy,
to co mamy. Wielu rodziców nie nadaje się na bycie ojcem lub
matką” – wtóruje swojemu przedmówcy jakiś Czytelnik.
Ostatecznie, nasi rozmówcy wskazywali głównie na rodziców
jako tych, którzy powinni strzec swoich pociech i dbać o ich bezpieczeństwo. Słowo „rodzic”, odmieniane w czasie ulicznej sondy przez wszystkie możliwe przypadki, było idealną ilustracją
poglądów jastrzębian w tej kwestii. Natomiast o tym, co dzieje
się, kiedy ta opieka nie jest sprawowana prawidłowo, mówili już
jastrzębscy policjanci. W czasie debaty społecznej raz jeszcze
potwierdziła się smutna prawda, że to my, dorośli tworzymy
świat, w którym potem najmłodsi torują sobie drogę. Z trudem
i nierzadko płacąc za to wysoką cenę.
Stróże prawa opowiadają, że kiedy na komendę trafia pijany
nastolatek, o czym wkrótce dowiaduje się jeden z rodziców,
głównym adresatem pretensji matki lub ojca staje się – o zgrozo! – dzwoniący funkcjonariusz. Zresztą, te uwagi mają rożny
charakter. Od utyskiwań, że dopiero co usnęli i policja narusza
ich prawo do odpoczynku, przez prośby, żeby stróże prawa zaopiekowali się ich pociechą, po narzekania na represyjne państwo. A czasem zdarza się też tak, że głos w słuchawce należy do
osoby, która jest po prostu pijana. Jak wtedy wytłumaczyć jej,
że syn lub córka trafili na policyjny „dołek”?

Jak nietrudno się domyśleć, pozostawało tylko kwestią czasu,
kiedy internauci „wezmą na języki” matki i ojców, wydając srogi
sąd na temat ich wychowawczych kompetencji. „Obecnie rodzice nie interesują się, czym dziecko zajmuje się po szkole, jak spędza wolny czas. Rodzic nawet nie wie, jakie strony ogląda jego
dziecko. Nie zakładają filtrów na strony pornograficzne. Młodzi
oglądając takie filmy, mają wypaczony obraz miłości do kobiety.
Również popadają w różne nałogi. Rodzice cieszą się często, że
dziecko siedzi w domu, ale nie raczą zobaczyć, co on na tym
internecie robi. Później mamy, to co mamy, rozpasane seksualnie młode osoby” – pisze ktoś ukrywający się pod nickiem
„refleksja”.
W internetowej polemice dostało się także ładniejszej części
populacji, która, jak przekonują Czytelnicy, drastycznie obniżyła loty, zbliżając się do poziomu bruku. „Teraz laski to mają
przypał! Pytają się chłopaków, czy nie chcą ich rozebranych
zdjęć na komórkę. W ten sposób podrywają! A potrafią być
takie wredne, że wymyślą sobie coś, aby pogrążyć faceta. Totalne dno…! Do tego są gorsze od chłopców. Widzę, jak siedzą na
Zielonej na ławce, to takie teksty lecą, że aż uszy więdną. I nie
krępują się, że mogą dorośli usłyszeć…”
Na koniec jeszcze ważny wpis, który pojawił się jako jeden
z ostatnich, przynajmniej na chwilę, kiedy padają te słowa. Małe
memento od anonimowego Czytelnika. „Nasze życie jest często
pełne paradoksów, które zazwyczaj odziedziczamy wtedy, gdy
zaczynamy dorastać, bo brak miłości w wieku dorastania jest
często największym brakiem, jaki skutkuje naszym życiem zaplątanym w przyszłości” – pada na koniec.
Damian Maj

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
Kupię mieszkanie za GOTÓWKĘ!
Chcesz sprzedać szybko i bez
problemów i stresów? Kupię
mieszkanie w każdym stanie
ﬁzycznym i prawnym.
Tel. 513 332 505

ZAŁATWIMY WSZYSTKO!
Załatwiamy akcyzę celnoskarbową, VAT, tłumaczenia,
rejestrację auta osobom
prywatnym oraz komisom.
Terminowość, rzetelność, wiele lat
doświadczenia.
mjmarchlik@wp.pl
517 772 046
kontakt tel., również w sob., i niedz.
Sprzedam mieszkanie M-4 w
centrum Jastrzębia Zdroju, przy
ulicy Kaszubskiej Cena: 245 000 zł.
Dostępne od 23.10.2022.
Tel. 503 077 365
Kupię mieszkanie w JastrzębiuZdroju lub Żorach, może być do
remontu. Tel. 502 988 745
Kupię działkę budowlaną w okolicy
Jastrzębia-Zdroju. Tel. 607 108 313
Pilnie kupię mieszkanie M4 na
ul. Marusarzówny M4 z windą.
Tel. 733 429 870
Do wynajęcia kawalerka przy ulicy
Turystycznej, wysoki (bezpieczny)
parter. Odstępne: 600 zł. Media
i czynsz we własnym zakresie.
Kaucja: 1500 zł. Oferta ważna
od 1 lutego 2022 r. Tel: 600 903 696

Wynajmę powierzchnię handlową
na targowisku miejskim (Arki
Bożka) przy wejściu głównym
od strony placu autobusowego.
Tel. 792 317 199
Sprzedam mieszkanie na terenie
Jastrzębia-Zdroju – 62 m. kw.
Bez pośredników! Tel: 533 230 941
Do sprzedaży M-4 z wyposażaniem,
w dwuklatkowym bloku, 8 piętro.
Tel. 730 341 109
Wynajmę kawalerkę na ulicy
Kurpiowskiej. Oferta ważna od
zaraz. Tel. 667 051 143
Wynajmę mieszkanie typu M-4
z wyposażeniem, częściowym
umeblowaniem. Tel. 606 647 431
Wynajmę pokój spokojnej osobie
bez nałogów, cena 700 zł.
Tel. 500 434 908

PRACA
Przyjmę do pracy: – samodzielnych
tynkarzy (16zł/m kw.) – brygady
tynkarskie – pomocników tynkarzy.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
Zapewniamy narzędzia do pracy.
Praca od zaraz. Umowa o pracę
oraz ubezpieczenie na terenie
Czech. Tel. 509 992 810
Przyjmę do pracy w lokalu
– Pub Żywiecki. Tel. 792 317 199
Zatrudnię Panią do pracy w biurze
w Jastrzębiu-Zdroju, umowa
o pracę, od poniedziałku do piątku.
Mail: lex1@op.pl
Przyjmiemy pracowników
budowlanych o specjalizacji
ogólnobudowlanej (zbrojarz,
tynkarz, dekarz itd.). Prowadzimy
budowy od fundamentów do stanu
deweloperskiego. Tel. 512 118 024

NZOZ VITAMED-P
Gabinet Stomatologiczny
Jolanta Wiśniewska-Hołówko

Zatrudnię osobę na stanowisko
kasjer-sprzedawca do sklepu
osiedlowego. Tel. 783 988 075

ZNIŻKI NA KARTĘ SENIORA!

Sprzedam działkę budowlaną
w Jastrzębiu-Zdroju na ulicy
Pszczyńskiej. Tel: 501 093 305

Zatrudnię chętne dziewczyny do
sprzedaży owoców, wymagana
dyspozycyjność oraz uczciwość,
praca od początku marca. Proszę o
CV na adres mailowy
gwiazda919@o2.pl
Możliwość pracy również dla kobiet
z Ukrainy. Bardzo dobre zarobki.
Tel. 501 705 877

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

Nowo otwarty salon fryzjerski
Creative w Pawłowicach poszukuje
fryzjera/fryzjerki na pełen etat.
Oferujemy liczne szkolenia. System
pracy zmianowy. Tel. 732 874 946

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20
324 709 720, 324 761 248

Chcesz w szybki i prosty sposób
dorobić dobre pieniądze? Praca dla
Ciebie ! Zrywkarz, ulotkarz.
Poszukuje rzetelnych osób, wiek
bez znaczenia Tel. 513 221 505
Zatrudnimy osoby do pracy na
magazynie – praca stała,
dodatkowa lub dorywcza – graﬁk
do ustalenia. Magazyn ogrzewany,
praca lekka – liczenie, sort,
układanie i pakowanie towaru.
e-mail: kontakt@clevermet.pl

Marzena Wojewodzic
SALON FRYZJERSKI L’OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
(nad sklepem Bytom)
32 47 00 559, 600 290 801
Zatrudnimy robotnika drogowego,
brukarza, operatora koparki do
pracy przy budowie i remontach
dróg. Dobre zarobki.
Tel. 601 488 557

INNE
Komplet 3-2-1 (w tym kanapa)
w skórze, brązowy, stan idealny.
Tel. 502 113 180
Zaginęła kotka czarna, podpalana,
nie za duża. W nocy i nie wróciła
nasza trzyletnia kotka, słabo znała
teren Zaginęła na ul. Zamłynie.
Czekają na nią dzieci.
Tel. 600 887 758
Przyjmę panele z demontażu.
Tel. 604 859 134
Wyciąg budowlany, słup drewniany
i skrzynkę elektryczną budowlaną.
Tel. 669 822 731
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
Sprzedam konsole Sony PS3
w bardzo dobrym stanie,
wraz z grami. Cena 500 zł.
Tel. 660 719 095

Kupię stary motocykl lub
motorower z okresu PRL-u (np.
WSK, WFM, SHL, AWO, MZ, Jawa,
Junak) lub części. Stan obojętny,
może być do remontu.
Tel. 508 796 243

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Unikatowy komplet do gry
w kości, na drewnianym stoliczku,
jak nowy, idealny na prezent.
Tel. 606 989 764
Klatka dla psa lub innych zwierząt.
16elementow dwie pary drzwi lub
dwie mniejsze 8 elementów.
Tel. 692 795 440
Oddam za darmo. Kanapa
narożna zielona. Stan dobry,
lewostronna. Odbiór osobisty.
Tel. 503 717 161
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

Jest porozumienie płacowe
28 stycznia zostało zawarte porozumienie płacowe pomiędzy zarządem JSW SA a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
Ustalono, że od 1 stycznia 2022 roku stawki płac zasadniczych każdego z pracowników wzrosną o 10 proc.
Także od stycznia z 21 do 30 zł. wzrośnie wartość wypłat
za posiłki profilaktyczne. W skład reprezentatywnych
organizacjizwiązkowych JSW SA wchodzą: Zakładowa

OrganizacjaKoordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW
SA, Zawiązek Zawodowy „Kadra” Pracowników JSW SA
i Federacja ZZG JSW SA.
- Cieszę się, że udało się nam porozumieć. Teraz wszyscy będziemy spokojnie pracować, nie będziemy tracili energii na

niepotrzebne spory, które w przeszłości zbyt często towarzyszyły negocjacjom płacowym. Udowodniliśmy, że merytoryczne rozmowy są najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję reprezentatywnym organizacjom związkowym za konstruktywną
postawę - powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA.

Nowoczesna rozdzielnia
przygotowana na prąd z metanu
W Ruchu Szczygłowice kopalni Knurów-Szczygłowice zakończono budowę nowoczesnej rozdzielni RGEN, dzięki której kopalnię
będzie można zasilać dodatkową energią elektryczną wyprodukowaną w gazowych agregatach prądotwórczych zasilanych metanem.
Aktualnie w Ruchu Szczygłowice działają dwa agregaty
prądotwórcze zasilane metanem, a w najbliższym czasie
mają się pojawić kolejne. Gdy zostaną uruchomione
- Ruch Szczygłowice - prawie w całości będzie zaopatrywany w energią elektryczną wyprodukowaną z ujmowanego metanu.
Nowa rozdzielnia umożliwi wyprowadzenie energii
elektrycznej wyprodukowanej w agregatach do kopalnianej sieci średniego napięcia 6kV, a następnie przesłanie jej do zasilania dowolnego obiektu. W przypadku
nadwyżek wyprodukowanej energii rozdzielnia RGEN
umożliwi jej dystrybucję do innych zakładów JSW.
To główny, choć nie jedyny powód budowy nowoczesnej
rozdzielni. - Dzięki nowej inwestycji mogliśmy zlikwidować
cztery leciwe rozdzielnie, których zadania przejęła nowa
rozdzielnia RGEN. Zastąpienie dotychczas pracujących, wyeksploatowanych rozdzielni znacznie podniosło bezpieczeństwo pracy, jak również zwiększyło niezawodność zasilania przyłączonych do niej obiektów - podkreśla Krzysztof Dusza, kierownik Działu Energomechanicznego
Ruchu Szczygłowice.
Nowoczesna konstrukcja wykorzystująca niezawodne
podzespoły to ważna cecha nowej rozdzielni, która zasila newralgiczne obiekty kopalni, takie jak: powierzchniowa stacja odmetanowania, urządzenia górniczych

wyciągów szybowych szybu I, II i III, dyspozytornia
zakładowa oraz gazometryczna, centrala telefoniczna,
stacja geofizyki górniczej oraz wytwornice azotu i dwutlenku węgla. W przyszłości rozdzielnia ma zasilać jeszcze centralną klimatyzację, której budowa jest planowana.
W budynku nowej rozdzielni znajduje się klika rozdzielnic: 54 polowa 6kV, 42 odpływowa 500V, 52 odpływowa 400V ponadto układ napięcia gwarantowanego 110 V DC oraz 12 transformatorów o mocach od
400kVA do 2000kVA. Jak przystało na nowoczesną roz-

dzielnię wszystkie parametry są na bieżąco monitorowane poprzez nowoczesny system sterowania i nadzoru
sieci. - Dyżurny elektryk, siedząc przed telebimami, otrzymuje informacje o pracy całego systemu. W przypadku
ewentualnych zakłóceń, wystąpienia niepożądanych zjawisk, może szybko zareagować, wyłączając lub przełączając
zasilanie na inny element sieci - mówi Mariusz Zuber, nadsztygar elektryczny, odpowiedzialny za inwestycję.
Mimo ograniczeń związanych z pandemią covid-19 rozdzielnię udało się wybudować w zaledwie dwa lata.
Koszt inwestycji, to prawie 24 miliony złotych.

Przekazanie do Sp łki Restrukturyzacji Kopal pracownik w
i nieprodukcyjnej czę ci przedsiębiorstwa JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa nieodpłatne przekaże do SRK zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK
„Jastrzębie-Bzie”. Przekazany majątek stanowi nieprodukcyjną część przedsiębiorstwa. Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło na 31 grudnia 2021 roku.
Do spółki restrukturyzacyjnej trafi także grupa pracowników, którzy przejdą do JSW z innych spółek wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji
sektora górnictwa węgla kamiennego.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że
podjął decyzję o przejściu do JSW ok. 1400 osób zatrudnionych w innych spółkach górniczych w celu ich
dalszego przeniesienia do SRK. Odbywa się to w ramach

przekazania na rzecz SRK zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, w oparciu o tryb przewidziany w art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego z dnia 7 września 2007r. z późniejszymi zmianami.

i jednorazowych odpraw pieniężnych) finansowanego
z środków budżetowych, ich przejęcie przez JSW, a następnie przeniesienie do SRK nie generuje po stronie
JSW żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem.
Nie powoduje również po stronie Spółki oszczędności
w przyszłych okresach.

Ponieważ pracownicy ci zostali zakwalifikowani do skorzystania z programu osłonowego (urlopów górniczych

Zarząd podkreśla, że działania te są spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym.

