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Rozbudzi zawodową kreatywno
Od kilku lat szkoły zawodowe przeżywają renesans. Rozbudowana oferta tych placówek oraz dostosowanie się do rynku pracy budzi coraz
większe zainteresowanie uczniów. O wyzwaniach i potrzebach szkolnictwa zawodowego mówi Janusz Toborowicz – Radny Rady Miasta
oraz opiekun praktyk w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju.
Czy szkoły zawodowe cieszą się popularnością?
Trudno się nie zgodzić z faktem, że zainteresowanie młodzieży
szkołami zawodowymi jest z roku na rok rośnie. Bogata oferta
tych placówek stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno uczniów oraz pracodawców. Nowe kierunki kształcenia,
wspieranie i rozwijanie już istniejących, wykorzystywanie innowacji, czy wreszcie ciekawe i zróżnicowane praktyki. Wszystko
to wpływa na uatrakcyjnienie szkolnictwa zawodowego.
W jakich kierunkach kształcicie?
Staramy się przede wszystkim kształcić uczniów w zawodach
zgodnych z bieżącymi i przyszłymi potrzebami ryku pracy. Rozwijamy indywidualne kompetencje zawodowe uczniów oraz ich
umiejętności pracy zespołowej. Jako jedna z nielicznych placówek w regionie skupiamy w swojej strukturze szkoły techniczno-branżowe. W tym roku nasza placówka obchodzi
50 lecie istnienia, z inicjatywy pani dyrektor Elżbiety Kanak
została uchwalona przez Radę Miasta zmiana Zespołu Szkół
Zawodowych na Zespół Szkół Techniczno-Branżowych.
Decyzja te rozpoczyna nowy rozdział w historii szkoły, która
jako pierwsza w regionie uruchomiła kierunki do Szkoły Branżowej II Stopnia.
II stopnia? Co to oznacza?
Oznacza to, że uczniowie kończący szkołę branżową mogą uzupełnić swoje wykształcenie techniczne i zdać maturę. Rozwiązanie to otwiera im drogę na studia związane z wybranym zawodem lub specjalizacją. Moim zdaniem jest to istotny krok
w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Mamy bardzo zdolną
młodzież, która wie czego chce, musimy tylko rozbudzić drzemiącą w nich kreatywność, czego najlepszych przykładem są
Fachamny.
„Fachamny”?
Szkolny Klub Inicjatyw Lokalnych – Fachmany, który powstał
w Zespole Szkół Zawodowych. W dużym skrócie stworzyliśmy
narzędzie, które pozwoli na rozwijanie przedsiębiorczości
wśród uczniów oraz w istotny sposób będzie wspierać współpracę szkoły z pracodawcami. Klub pozwoli na rozwijanie
uzdolnień artystycznych, sportowych i zawodowych uczniów.
W ramach działania „Fachmanów” chcemy zagospodarować
część terenu szkoły pod wielofunkcyjny park, który spełniałby
funkcje rekreacyjną oraz edukacyjną. Zamierzamy również
wybudować wiatę do prowadzenia zajęć w terenie. Wszelkie
tego typu inicjatywy w znaczny sposób ułatwiają rozwiązywanie trudności z jakimi boryka się szkolnictwo zawodowe. Jako
wieloletni opiekun praktyk zawodowych wiem, że kluczem do
sukcesu jest współpraca na linii uczeń-szkoła- pracodawcy.

Mógłby Pan przytoczyć przykłady takiej współpracy?
Sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwa lata
na świcie nie pozostała bez wpływ na szkolnictwo zawodowe
oraz rzemiosło. Poprzez różne działania i obustronne inicjatywy staramy się zmienić ten trend. Dlatego właśnie wspólnie
z dyrekcją szkoły zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy
m.in. z: Jastrzębską Spółką Węglową, Jastrzębską Spółką Kolejową, Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Wodzisławiu Śląskim. Wśród naszych
partnerów znaleźli się również kluczowi pracodawcy z naszego
miasta i okolic.
I co to daje?
Zajmując się szkoleniem zawodowców cały czas stawiane są
przed nami nowe wyzwania. Przy udziale pracodawców musimy im sprostać, dopasowując się do wymogów rynku pracy. Staramy się wspólnie tak szkolić młodych ludzi, by byli jak najlepiej
przygotowani do rozpoczęcia pracy zawodowej. Dlatego tak
bardzo cenię sobie współpracę z organizacjami pracodawców
z naszego regionu.
Jakieś przykłady?
Przykładem wspólnego działania na rzecz szkolnictwa zawodowego są różnego rodzaju konkursy, warsztaty i szkolenia. Ich
celem jest aktywizacja młodzieży w postaci rozwoju ich umiejętności stanowiących podstawę uczenia się przez całe życie,
w szczególności w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju przedsiębiorczości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Bez wątpienia umiejętności
te są kluczem do sukcesu oraz ułatwiają poruszanie się po rynku pracy.

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Jest to czas abym mógł podziękować wielu naszym
mieszkańcom, ludziom o wielkich sercach,
które wspierają Ukrainę na wiele różnych sposób
i proponują swoją pomoc. Dzięki Wam możemy nieść
kolejne źródła nadziei dla naszych wschodnich sąsiadów.
Życzę Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój,
radość, miłość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania jedności, solidarności i ducha!
Piotr Szereda – przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wspomniał Pan o pielęgnowaniu tradycji ?
Kształcenie ukierunkowane na rozwijanie umiejętności zawodowych to równie krzewienie pewnych postaw potrzebnych do
działania na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju osobistego.
To znaczy?
Historia Jastrzębia- Zdroju i górnictwa jest nierozłączna. Chcąc
ocalić od zapomnienia bogate dziedzictwo kulturowe braci
górniczej postanowiliśmy zaadaptować część pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych na Izbę Tradycji Górniczej. Eksponaty
do tej Izby pochodzą z darowizny oraz prywatnej kolekcji nauczyciela edukacji regionalnej w ZSZ – Rafała Masteli. Samo
miejsce i tematyka nie jest przypadkowa. Nasza Branżowa
Szkoła I Stopnia kształci w zawodach górniczych i nosi imię Porozumienia Jastrzębskiego. Będzie to pierwszy tego typu
obiekt w naszym kraju.
Pierwszy w kraju?
Oczywiście istnieją muzea związane z górnictwem skupiające
się głównie na etosie pracy, ale nasze będzie pokazywać życie
górników „od kuchni”. Chcemy pokazać wszystko to co działo
się w ich życiu po przysłowiowej szychcie. Wierzę, że ten projekt uda się zrealizować już niebawem. Już teraz serdecznie
wszystkich zapraszam w progi naszej szkoły.
A z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chciałbym życzyć Państwu aby ten czas był okazją do odpoczynku, a także
wypełnił Wasze serca nadzieją i dodawał sił, tak abyście mogli
zrealizować wszystkie swoje plany.
JN
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A może Jarmark Wielkanocny?

Test na człowieczeństwo?

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Już
w drugi weekend kwietnia miasto zaprasza na
świąteczny jarmark.
Koncerty, konkursy, warsztaty, a także możliwość odwiedzenia zagrody zwierząt gospodarskich czy przejechania się kolejką – to tylko niektóre atrakcje, jakie będą czekać na jastrzębian podczas tegorocznego Jarmarku
Wielkanocnego.
Jarmark, jak się rzekło, zaplanowano na drugi
weekend kwietnia. Tradycyjnie odbędzie się

na placu im. WOŚP:
w piątek, 8 kwietnia, 10.00-19.00,
w sobotę, 9 kwietnia, 10.00-19.00,
w niedzielę, 10 kwietnia, 10.00-18.00.
W te dni będzie można odwiedzić stoiska wystawców, sprzedających między innymi ozdoby wielkanocne czy tradycyjne wyroby regionalne. Co ważne, tegoroczny jarmark połączony jest z Festiwalem Organizacji Pozarządowych i Twórców Lokalnych.

Uchodźcy też w Domu Zdrojowym
„W obecnej chwili armia ukraińska walczy
z sowieckim agresorem, oby wytrwała, gdyż
potem może przyjść kolej na Polskę, jak przewidywał Prezydent Kaczyński na wiecu w Tbilisi w 2008 roku. Rzeczpospolita już została
zaatakowana przez Putina rękami Łukaszenki
jesienią 2021 roku. Powinniśmy działać solidarnie z innymi atakowanymi narodami” - ocenia radny Tadeusz Sławik w swojej interpelacji. I jednocześnie, wracając na „nasze podwórko”, pyta: „Pani Prezydent, jakie możliwości ma nasze miasto, jaki obiekt czy też obiekty
moglibyśmy przeznaczyć dla uchodźców

– w imię solidarności z narodem ukraińskim?”
„Na terenie miasta wyznaczono siedem punktów, gdzie będą przyjmowani uchodźcy
z Ukrainy. Sukcesywnie w zależności od napływu osób zostaną przygotowane doraźne
miejsca zakwaterowania w Ochotniczej Straży Pożarnej: Jastrzębie Górne, Szeroka, Bzie,
Moszczenica oraz w Domu Zdrojowym, Domu Soleckim w Skrzeczkowicach i Ruptawie.
Łącznie około dwieście miejsc z zapewnionym wyżywieniem, opieką socjalną i psychologiczną dla osób zakwaterowanych” – odpowiada prezydent Anna Hetman.

Przystanki w barwach Ukrainy
„Na znak solidarności z walczącą Ukrainą,
Międzygminny Związek Komunikacyjny zdecydował o zmianie kolorystyki części tablic
przystankowych. Wcześniej gminy członkowskie zrzeszone w MZK wprowadziły bezpłatną komunikację dla osób przybyłych do
nas z terenów objętych działaniami zbrojnymi” – czytamy na stronie MZK Jastrzębie.
Fot. MZK Jastrzębie

Północna już do remontu?
„W związku z nasileniem ruchu na ulicy Północnej, spowodowanym między innymi
budową ronda: al. Piłsudskiego/Krakowska/
Graniczna, znacznemu pogorszeniu uległ stan
nawierzchni ul. Północnej od skrzyżowania
z ul. Grodzką do budowanego ronda. Powstałe dziury i koleiny wpływają nie tylko na pogorszenie komfortu jazdy, ale przede wszystkim stwarzają zagrożenie w ruch drogowym”
– zauważa radny Jarosław Potępa w swojej interpelacji.
„Mając powyższe na uwadze proszę o wykonanie koniecznych napraw” – apeluje miejski
rajca.
„W nawiązaniu do Pana interpelacji dotyczącej ul. Północnej informuję, że w ramach modernizacji dróg miasto planuje zmodernizować odcinek ul. Północnej od prokuratury do

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

ul. Grodzkiej. Roboty będą mogły się rozpocząć w drugiej połowie b.r. po otwarciu wiaduktu na al. Piłsudskiego i udrożnieniu ruchu
w stronę ul. Pszczyńskiej” – pada w odpowiedzi na interpelację.
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Barwy flagi narodowej Ukrainy i Polski… To
właśnie te kolory zdominowały w sobotnie,
19 marca, popołudnie jeden z placów w centrum Jastrzębia-Zdroju. Jednak zanim miejską przestrzenią zawładnęły na dobre proporce solidarności z narodem ukraińskim, ulicami miasta odbył się przemarsz jako sprzeciw wobec bezmyślnej i brutalnej przemocy,
której areną stała się Ukraina.
Trasa przemarszu wiodła od siedziby Urzędu
Miasta Jastrzębie-Zdrój do placu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Miejskim Ośrodku Kultury. Jak mogliśmy przeczytać na stronie jastrzębskiego magistratu, pochód miał charakter wołania o pokój i był aktem solidarności – to słowo pada już po raz
drugi – z naszymi wschodnimi sąsiadami.
Mieszkańcy, którzy przybyli na niedawny
koncert, byli zgodni, że mamy moralny obowiązek (choć akurat to słowo może zabrzmieć niefortunnie w tym miejscu – przyp.
aut.), aby wyciągnąć pomocną dłoń do naszych ukraińskich przyjaciół. Jak przekonywał nas pewien straszy mężczyzna, brutalny
atak na państwo ukraińskie jest prawdziwym
papierkiem lakmusowym – na naszą empatię,
człowieczeństwo i umiejętność docenienia
tego, co posiadamy. Naszemu rozmówcy
szybko udzielił się filozoficzny ton, stwierdzając, że wojna na wschodzie, a wcześniej
pandemia koronawirusa czy naprzemienne
wizje suszy i ulewnych deszczów, otóż „architektami” tych wszystkich nieszczęść są ludzie. Mocno powiedziane…
Ale może zejdźmy na ziemię i przypomnijmy,
że tego dnia jastrzębscy muzycy zagrali charytatywny koncert, podczas którego zbierane były pieniądze na rzecz uchodźców z Ukra-

3

iny. Konto zasiliły również środki z licytacji
wielu atrakcyjnych gadżetów. Na scenie jako
pierwszy wystąpił Big Band JSW, który po mistrzowsku zmierzył się ze standardami muzyki – tej mniej lub bardziej rozrywkowej. Jednocześnie ci bardziej spostrzegawczy z naszych mieszkańców mogli dostrzec włodarzy
Jastrzębia-Zdroju, którzy rozdawali narodowe flagi Ukrainy – państwa będącego na
ustach i w sercach na wszystkich. I oby tak
zostało jak najdłużej.
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Nawet uczniowie nie pomogli…

Bijemy w sumienie Pani Prezydent

„Chodzi o zaśmiecony lasek na osiedlu VI znajdujący się przy blokach 2A, 4A i 6A – ulica Marusarzówny. Dzwoniłem w tej sprawie na
Straż Miejską, ale mnie jednoznacznie zbyto.
Wygląda to jak dzikie wysypisko. Teren należy
do miasta, więc powinno wyznaczyć się odpowiednie służby. Mam nadzieję, że zajmiecie
się tym tematem” – to głos Czytelnika, który
zainspirował nas, żeby zadać magistratowi
kilka pytań.
Pierwsze dwie kwestie nasuwały się w sposób, jak się nam wydawało, raczej naturalny…
Czy miasto i jego służby wiedzą o dzikim wysypisku przy ulicy Marusarzówny? Czy jastrzębscy urzędnicy zamierzają stawić czoła
temu problemowi?
„Teren przyległy do bloku Marusarzówny
2A-6A należy do Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Rybnik” – padło z ust Izabeli Greli,
naczelnika Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy Zagranicznej. Te słowa potraktowaliśmy jako asumpt do dalszych dociekań.
Czy miasto zwracało się już do Lasów Państwowych o uprzątnięcie „ich” śmieci na terenie Jastrzębia-Zdroju? Jaki był skutek monitów wysyłanych – w przypadku naszego
miasta – do Nadleśnictwa Rybnik?
„Dbałość o tereny należy do ustawowych
obowiązków właściciela nieruchomości. Niestety, zdarza się, że działania te nie są prowadzone na bieżąco. W takich przypadkach,
kiedy dochodzi do powzięcia informacji o zanieczyszczeniu terenu, podejmowane są
działania interwencyjne. W latach ubiegłych
również względem Nadleśnictwa Rybnik”
– przekonywała urzędniczka. Dodała także,
że Nadleśnictwo Rybnik podejmowało działanie porządkowe.

„Bijemy w sumienie Pani Prezydent i Radnych
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój i prosimy
o zmianę decyzji dotyczącej przebiegu podwójnej linii napowietrznej NN 2×400 kV
w Sołectwie Ruptawa-Cisówka” – to tylko
krótki cytat z listu otwartego, który, jak piszą
jego pomysłodawcy, jest wyrazem sprzeciwu
mieszkańców sołectwa wobec planowanej
inwestycji.
„Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
przewiduje budowę linii najwyższego napięcia i że kiedyś może dojść do takiej inwestycji.
Niestety, nie spodziewaliśmy się także, iż włodarze miasta Jastrzębie-Zdrój zezwolą na
budowę linii, przechodzącej przez tereny zamieszkane lub z planami zabudowy” – czytamy dalej w liście.
„Mówiliśmy stanowcze NIE dla tej inwestycji.
Po negocjacjach, bez zgody, ustaliliście kompromis – podwójna linia 400 kV w jednym pasie technologicznym. Fakt ten w niektórych
uderza PODWÓJNIE! Stanowczo obniża
wartość nieruchomości oraz stanowi podsta-

Niemal po miesiącu korespondowania
z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, wróciliśmy do punktu wyjścia i zapytaliśmy, czy miasto wykonało jakieś czynności zmierzające do
posprzątania wspomnianego terenu?
„Miasto nie może sprzątać terenów nie należących do niego. Nie możemy zlecać takiego
zadania żadnej firmie. Dyscyplina finansów
publicznych nam na to nie pozwala” – padło
w odpowiedzi.
No cóż, sprawdziliśmy i faktycznie – śmieci
jak zalegały w lasku, tak zalegają, ba, jest nawet jeszcze gorzej. Jak tłumaczyć taką bez
mała… beztroskę urzędników? Czy miasto
i ambicje jego włodarzy kończą się tam, gdzie
kończą się należące do niego tereny? Co ze
strażnikami miejskimi? I co, nie pomogli nawet uczniowie, którzy niedawno w spontanicznym odruchu serca posprzątali całe miasto? Tych pytań jest zdecydowanie więcej…

wę do obaw o zdrowie!” – argumentują mieszkańcy.
„Zastanawiający jest fakt, że dzielnica Ruptawa-Cisówka, z dogodnym dojazdem do centrum miasta, ma zostać za zgodą włodarzy tak
zdegradowana” – pada w pewnym momencie.
„Liczymy na szybką reakcję i prosimy jeszcze
raz o zmianę koncepcji lub znalezienie
kompromisu dobrego dla wszystkich. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zdesperowani i gotowi na walkę o swoje!” - zaznaczają
autorzy listu i podtrzymują swoje stanowisko,
aby linia NN 2×400 kV biegła wzdłuż autostrady A1.

Wkrótce światła na Warszawskiej
„Na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Poznańską i Porozumienia Jastrzębskiego zbudowana zostanie między innymi… sygnalizacja świetlna” – poinformował jastrzębski magistrat.
„Oprócz sygnalizacji, powstanie tam również
ścieżka rowerowa, chodnik, a także nowa zatoka autobusowa. Na skrzyżowaniu zostanie
wymieniona nawierzchnia. Wszystko to w celu poprawy bezpieczeństwa, zarówno pieszych, rowerzystów, jak i osób poruszających
się samochodami” – dowiadujemy się.
Prace ruszają już 4 kwietnia, jednak ich większość będzie odbywać się bez wyłączania

skrzyżowania z ruchu drogowego. Wyjątkiem będą roboty związane z wymianą nawierzchni.

W szpitalu już nie testują
„Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami od piątku, 1 kwietnia, odstępujemy od wykonywania testów w kierunku
SARS-CoV-2 przed planowanym przyjęciem
do szpitala” – poinformował Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w JastrzębiuZdroju.
„To oznacza, że wszystkie osoby, które mają
wyznaczony termin wykonania testu, przed
przyjęciem nie muszą go wykonywać. Pacjenci do przyjęcia kierują się w wyznaczonym
przez oddział terminie bezpośrednio na Szpitalną Izbę Przyjęć. Zlikwidowany zostaje

Fot. WSS Nr 2

również punkt wymazowy zlokalizowany
przy wejściu głównym” – dowiadujemy się.

Kino szczęśliwie ocalone
„W marcu 2024 roku kończy się umowa zawarta przez Miasto Jastrzębie-Zdrój z Instytucją Filmową Silesia Film w Katowicach na
najem budynku dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Do końca trwania 5-letniej umowy zostały więc jeszcze tylko 2 lata. Co dalej z siedzibą MOK-u?” – pytał niedawno radny Andrzej
Matusiak.
„Czy władze miasta mają zamiar dalej przedłużyć umowę, czy ewentualnie wykupić budynek od Silesia Film? A co w przypadku nieprzedłużenia umowy i niewykupienia budynku? Co stanie się z Miejskim Ośrodkiem Kultury i jedynym w naszym mieście kinem oraz jego pracownikami” – dociekał miejski rajca.
„Miasto Jastrzębie-Zdrój zamierza przedłużyć umowę z Instytucją Silesia Film z Katowic
dotyczącą wynajmu budynku, w którym znajduję się siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury
i kina Centrum. Jednocześnie będziemy pro-

Fot. MOK Jastrzębie-Zdrój

wadzić rozmowy w sprawie zakupu w/w nieruchomości. Naszym celem jest prowadzenie
szeroko rozumianej działalności kulturalnej
właśnie w tym miejscu” – odpowiada prezydent Anna Hetman.
Przypomnijmy, że 29 marca 2019 roku została
podpisana nowa umowa z właścicielem budynku, w którym mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury i kina „Centrum”. Czynsz
według podpisanego porozumienia wyniósł
64 499,99 zł miesięcznie.
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Raz, dwa, trzy… Zaparkuj ty!
Sprawa braku miejsc parkingowych powraca jak bumerang. Lista jastrzębskich osiedli i obiektów użyteczności publicznej, które zmagają się
z tym problemem wydłuża się z każdym dniem i coraz częściej przypomina litanię, w najlepszym wypadku – stronę z książki telefonicznej.
Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta nie stanowi tu zbytniego pocieszenia. Także tłumaczenia, że samochodów z każdym
rokiem przybywa, a parkingi nie są z gumy nie traﬁają do kierowców. Zatem, co dalej z nieśmiertelnym pytaniem: “Gdzie parkować?”
Co ciekawe, miejski „program parkingowy”
powstał w jastrzębskim magistracie pod koniec lat 90-tych. W jego ramach budowano
nowe i poszerzano istniejące już parkingi.
Oczywiście, w ramach istniejących możliwości terenowych. A możliwości rozbudowy
parkingów, zdaniem znawców tematu, w zasadzie wyczerpały się „do zera”. Poza tym,
jak przekonują, „nie można pokryć całego
miasta kostką brukową, bo w efekcie powstanie betonowo-asfaltowy sarkofag, twór
bez choćby jednego skweru z zielenią”.
Pewne sobotnie popołudnie. Skąpane
w słońcu jastrzębskie osiedla zapełniają się
powoli samochodami. To już ostatni dzwonek, żeby wygospodarować sobie miejsce
parkingowe. Z braku laku można zaparkować przy trzepaku, pojemnikach do segregacji śmieci czy w innym równie „zacisznym”,
miejscu. Można także zastawić kilka stojących pod blokiem samochodów, a potem modlić się, żeby ich właściciele nie zaczęli wcielać w życie marzenia o popołudniowej przejażdżce. Pomysłowość jastrzębian w temacie parkowania jest nieograniczona!
„Miasto nie może ponosić nakładów na nie
swoje tereny, co nie oznacza, że nie możemy
współpracować w zakresie budowy parkingów ze spółdzielniami. W praktyce ta współpraca zawsze przynosiła wymierne korzyści” – słyszymy w jastrzębskim magistracie.
A teraz coś o mentalności samych mieszkańców. „Podam jeden przykład: parking przy
ulicy Granicznej, zaraz za garażami. Docelowo zbudowany z myślą o właścicielach samochodów z pobliskich bloków. Głównie
tych z ulicy Szkolnej. Proszę zwrócić uwagę,
że cieszy się on, mówiąc delikatnie, średnim
zainteresowaniem” – relacjonowała jedna
z urzędniczek. Wedle jej opinii to, co decyduje o małej popularności tego miejsca, to jego
odległość od pobliskich bloków. I choć każdy,
kto choć pobieżnie zna topografię Jastrzębia-Zdroju, wie, że to tylko o rzut kamieniem,
tłok na wspomnianym parkingu to raczej
rzadki obrazek.
I kolejna odsłona spaceru po mieście.
W znajdującym się nieopodal supermarkecie ruch jak w ulu. Niestety, w przeciwieństwie do pszczół, jego klienci nie przylatują
tu na przeźroczystych skrzydełkach, ale korzystając z dobrodziejstw światowej motoryzacji, zasiadają za kierownicą swoich samochodów. Niektórzy czynią to tak nonszalancko, że sklepowe parkingi przypominają
do złudzenia szachownicę – każdy ruch musi
tu być po trzykroć przemyślany. Przekonuje
o tym między innymi nasza Czytelniczka,
która nagrała we wspomnianym sklepie,

dzie kolejnych godnych naśladowców. Podobnie jak strefy czasowego parkowania,
tak popularne na Zachodzie.
Na razie więc nie zanosi się na parkingową
rewolucję w naszym mieście. Mało tego, nie
ma widoków choćby na powolną ewolucję w
tym względzie. Jakkolwiek to zabrzmi, jedyna nadzieja w ubożeniu społeczeństwa. Być
może zasobność portfelów zmusi nas, abyśmy w większym stopniu niż dotychczas zaczęli korzystać z dobrodziejstw komunikacji
miejskiej?

a właściwie należącym do niego parkingu,
krótki film. Z kronikarskiego obowiązku wypada tylko nadmienić, że na przysłanym materiale widać biały „dostawczak”, na miejscu
którego zmieściłyby się trzy inne samochody. Klasyka.
A co z parkingami wielopoziomowymi? Owszem, to pobudzające wyobraźnię, czasami
wręcz jedyne realne rozwiązanie, ale, jak zauważyła nasza rozmówczyni, wszystko rozbija się tu o pieniądze. „Były kiedyś prowadzone rozmowy, nawet dosyć zaawansowane, aby takie parkingi powstały w naszym
mieście. Niestety, rachunek ekonomiczny
jest bezwzględny. Potencjalny inwestor nie
prowadzi przecież działalności charytatywnej. Każdy, kto zdecyduje się na taką inwestycję, musi wcześniej poznać listę osób mogących zapłacić za miejsce parkingowe. A do
płacenia nie jesteśmy już tacy skorzy. I tutaj
koło zamyka się” – pada w odpowiedzi.
Idąc za ciosem, nasz reporter dotarł do prawdziwego „parkingowego jądra ciemności”.
Ulica Wielkopolska to labirynt bez wyjścia.
Kierowca, który nieopatrznie zapuści się w te
niebezpieczne rejony, pozostanie tu na zawsze. Zastawione „niechcący” koperty, parkowanie „na trzeciego”, stojący „od wieków” samochód dostawczy (leżące na tylnym zderzaku opakowanie po paluszkach i zasuszone
kwiatki pozwalają domyślać się, że to „nie
wiadomo od kiedy” trwa dobrych kilka lat).
Na koniec akapit poświęcony strefom ograniczonego parkowania? Ideał w naszej sytuacji? Oczywiście, takie rozwiązanie nie
oznacza w praktyce prawa do miejsca parkingowego, ale przynajmniej zwiększa nasze
szanse na jego zdobycie. W tym kontekście
warto powołać się na kazus jednego z katowickich osiedli, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa porozumiała się prywatną firmą, da-

jąc jej prawo do usuwania nieprawnie znajdujących się po blokami samochodów. Już
pojawiają się głosy, że to rozwiązanie znaj-

Problem w tym, że polskie społeczeństwo
bogaci się „na wyścigi”, zaś na komunikację
miejską w Jastrzębiu-Zdroju powinniśmy
spuścić dyplomatyczną zasłonę milczenia.
Jak się nie obrócisz, drogi Czytelniku – plecy
z tyłu…
Damian Maj
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Dom Spokojnej Starości

Odczuwasz zmęczenie, ból, nadmierny stres lub złe samopoczucie?
Pomóż organizmowi się zregenerować! A wiosna to dobry czas na to.

Terapia tlenem Ci w tym pomoże. Najlepszym
przykładem działania tlenoterapii hiperbarycznej są nasi pacjenci, którzy przyszli z bardzo różnymi problemami zdrowotnymi:
Pan Marek (38 lat) - po przechorowaniu
COVID–19 nie potrafił dojść do siebie. Ciągłe
zmęczenie, duszności i bóle głowy utrudniały
mu codzienne funkcjonowanie. Po terapii
w komorze hiperbarycznej poczuł znaczną
różnicę: „Duszności ustąpiły, nie ma też tego
ciągłego uczucia zmęczenia, aż chce się żyć!”
– cieszy się.
Pani Halina (68 lat) – po przebytym nowotworze, chorująca na boreliozę. Dokuczał jej
ból i sztywność stawów, a to powodowało
problemy z poruszaniem się. Lekarze doradzali jej wielomiesięczną antybiotykoterapię
w walce z chorobą. W obawie przed nawrotami raka nie zdecydowała się na nią, by nie
zniszczyć swojej odporności. „Odbyłam serię
tlenoterapii - dzień po dniu bez przerw. Ból
i sztywność stawów ustąpiły jeszcze przed jej
zakończeniem. Czuję się teraz o wiele lepiej,
komfort poruszania się jest całkiem inny i to
bez tabletek!”
Pan Karol (58 lat) - po przebytej miesiąc
wcześniej operacji prostaty. Przez cały czas
skarżył się na dyskomfort oraz występujący za
każdym razem krwiomocz. Zdecydował się na
serię zabiegów w komorze hiperbarycznej.
W połowie jej trwania oznajmił, że już normalnie jest w stanie oddawać mocz, ale pierwsze
efekty osiągnął już po drugim zabieg. Nie mówił jednak o tym na głos, by nie zapeszyć.
Pani Kamila (32 lata) – praca w stresie, permanentne zmęczenie, bóle migrenowe, zaburzenia snu. „Dotychczas wracałam z pracy tak
zmęczona, że nie miałam siły na nic. Po sesjach
w komorze moje samopoczucie ogromie się
poprawiło, przesypiam noc, bóle głowy ustą-

piły, mam w sobie mnóstwo energii i siły. To dla
mnie ogromna zmiana na lepsze!”
A to tylko niektóre z przykładów skuteczności
działania zabiegów w komorze hiperbarycznej.
Przypominamy: Tlenoterapia to w pełni naturalna i nieinwazyjna metoda leczenia schorzeń polegająca na podawaniu tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia w specjalnej
komorze hiperbarycznej. Tlen dzięki temu
wnika głęboko i pobudza komórki do naturalnego wzrostu i odnowy, co wspomaga regenerację organizmu, gojenie się ran i przyspiesza leczenie wielu innych schorzeń.
Tlenoterapia diametralnie przyspiesza rekonwalescencję po zabiegach chirurgicznych,
pomaga w leczeniu trudno gojących się ran np.
przy stopie cukrzycowej, znajduje zastosowanie w postępowaniu przy chorobach układu krążenia (miażdżyca, nadciśnienie), chorobach układu nerwowego, chorobach przewlekłych skóry, grzybicy, również migreny, boreliozy i anemii. Zwalcza uciążliwe dolegliwości
wywołane radioterapią, przynosi korzyści pacjentom po udarze mózgu i urazowym uszkodzeniu mózgu, jest bardzo skuteczna przy
oparzeniach termicznych. Istotnie poprawia
funkcjonowanie pacjentów z powikłaniami po
COVID-19, co potwierdzają badania prowadzone ostatnio na całym świecie.

ZADZWOŃ, DOWIEDŹ SiĘ,
CZY TOBIE TEŻ MOŻEMY POMÓC.
NIE CZEKAJ ZE ZDROWIEM!
Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 8
tel. 737 989 535
www.tlenowakomora.pl

W ostatnich latach powstało bardzo dużo prywatnych domów seniora. Oferują one wiele
udogodnień, które mają zapewnić godną starość ich mieszkańcom. Starość może być piękna. Dla nas liczą się ludzie i atmosfera, dlatego
każdego mieszkańca otaczamy szacunkiem
i chcemy spełniać jego najwyższe oczekiwania. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze rehabilitacyjnej i relaksacyjnej umożliwiamy
Państwu utrzymanie kondycji i zdrowia na jak
najlepszym poziomie. Oferujemy mieszkańcom najwyższą jakość usług, a naszym głównym celem jest zapewnienie szczęśliwej
i spokojnej starości. Naszym priorytetem jest
dbałość o zdrowie i kondycję naszych mieszkańców przy jednoczesnym stworzeniu domowej atmosfery. Oferujemy komfortowe
i przytulne pokoje, dostosowane do potrzeb
osób starszych
Nasza oferta skierowana jest do seniorów,
którzy chcieliby spędzić „jesień” swojego życia
w profesjonalnej i troskliwej opiece senioralnej. Każda forma aktywnego odpoczynku,

która sprawia nam przyjemność jest dla nas
odpowiednia. Do tego mogą to być zajęcia muzyczne, czytanie, malowanie, rysowanie, czynności manualne jak lepienie z gliny czy to
wszystko, co może po prostu sprawiać radość
osobie starszej, aby się nie nudziła. My jako
placówka oferujemy naszym pensjonariuszom podane wyżej możliwości, stąd gorąco
i serdecznie zapraszamy do przyjazdu i korzystania z naszych możliwości. Ceny w naszej rezydencji zaczynają się już od 3400 zł za miesiąc pobytu. Można wybrać pomiędzy pobytem długoterminowym – pobyt stały, a pobytem krótkoterminowym – 3 lub 6 miesięcy.
Cena zależy od wybranej kategorii pokoju
(pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy lub
apartament) oraz od stanu zdrowia pacjenta.
Dokładne ceny za pokoje ustalane są w indywidualnej rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi osobami.
Dom Spokojnej Starości
CUDOWNY PORANEK
tel.: 516 297 048

Uwaga! Zielona woda!
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa rozpoczęła badanie
szczelności sieci ciepłowniczej, celem zmniejszenia strat wody sieciowej.

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa
S.A. zwraca szczególną uwagę na racjonalne
korzystanie z zasobów naturalnych a w szczególności na optymalne gospodarowanie wodą
do uzupełniania obiegów ciepłowniczych.
W lutym bieżącego roku został dodany do wody sieciowej specjalny preparat – uranina,
który barwi wodę na kolor zielony. Barwienie
wody w sieci ciepłowniczej jest jedną z metod
lokalizacji nieszczelności infrastruktury ciepłowniczej, dzięki której jesteśmy w stanie
bardzo szybko wykrywać i usuwać awarie.
Uranina to środek całkowicie bezpieczny dla
ludzi, zwierząt i środowiska.

Prosimy o pilny kontakt, jeżeli zauważą Państwo zieloną wodę w piwnicach, na ulicach,
chodnikach, studzienkach czy też w okolicznych rzeczkach i strumykach.
Na kontakt oczekujemy pod
całodobowym numerem telefonu
pogotowia ciepłowniczego 600 436 078
lub pod adresem email:
dystrybucja.dyspozytor@termika.pgnig.pl.
Po rejestracji takiego zdarzenia nasze służy
przystąpią niezwłocznie do identyfikacji miejsca nieszczelności oraz usunięcia awarii.
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Czy pani nie jest wstyd?
„Proszę o informacje, jaka kwota jest zabezpieczona na podwyżki dla pracowników
w budżecie miasta Jastrzębie-Zdrój” – pyta
radny Andrzej Matusiak w swojej interpelacji.
„Są pieniądze na podwyżki dla Pani Prezydent
i radnych, i to już od tamtego roku, a pracownikom mówi się, że nie ma środków. Czy w ogóle
Pani Prezydent zamierza w końcu uruchomić
podwyżki. Czy Pani nie jest wstyd w ten sposób traktować pracowników?” – pyta miejski
rajca.
„Informuję, że podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zostaną przyznane

po zakończeniu sporu zbiorowego” – to już odpowiedź prezydent Anny Hetman.
„Pragnę Panu przypomnieć, że dokonana w listopadzie 2021 roku przez Radę Miasta podwyżka diet radnych oraz mojego wynagrodzenia wynika wprost ze zmiany przepisów prawa
powszechnie obowiązującego (…) Jednocześnie zwracam Pana uwagę na to, że w roku
2018, w związku ze zmianą rozporządzenia
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, obniżono moje wynagrodzenie o kwotę 1600,00 zł/miesięcznie” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

“Kupa” roboty po piesku
Ten widok już na stałe wpisał się w jastrzębski
krajobraz. Chodniki i skwery upstrzone psimi
ekskrementami, kłótnie między właścicielami niesfornych czworonogów, pupile beztrosko baraszkujące w osiedlowych piaskownicach. Czy z tej sytuacji jest jakieś rozsądne
wyjście?
Mały obrazek rodzajowy sprzed kilku dni.
Młoda kobieta przechadzała się dostojnie
z rasowym, jakżeby inaczej, pieskiem, który
w pewnym momencie postanowił uczynić zadość swojemu metabolizmowi. Kiedy nasz
Czytelnik nie wytrzymał i spytał: „Chce pani
zostawić pamiątkę po sobie i swoim psie?”,
usłyszał tylko napuszone: Tak, chcę zostawić
pamiątkę! Jest pan zadowolony?”

Ale bohaterka tej relacji nie jest odosobniona
w swoich poglądach. Oto komentarz, który
ukazał się jakiś czas temu na naszym portalu:
„Od 6 lat jestem właścicielem psa i nigdy nie
sprzątałem po swoim psie i NIE ZAMIERZAM.
Z roku na rok, widzę coraz większy nacisk na
sprzątanie po swoim psie. Masowe stawianie
tabliczek z oznaczeniami, wywieszanie darmowych torebek i trąbienie o tym na każdym
kroku. Niedługo nie można będzie wyjść
z psem i trzeba się będzie ‘kitrać’ po lasach, by
pies mógł spokojnie załatwić swoją potrzebę.
Burdel w śmietnikach, worki leżą po ulicy,
wszelkie tereny parkowe zaśmiecone, lasy
pełne w śmieci, a oni się czepiają, że pies pójdzie na bok i zrobi, co ma zrobić… No, błagam!”

Ruszyli po paszporty
„Bardzo proszę jastrzębski magistrat, aby uruchomił jeszcze jedno stanowisko do odbioru
paszportów. W magistracie leżą paszporty do
odebrania, a nie ma szans ich odebrać, ponieważ już jest brak numerków do końca miesiąca. Ludzie pracują, przemieszczają się, a nasz
magistrat ich blokuje. Zróbcie osobne stanowisko tylko do odbioru. Pani Prezydent, proszę o interwencję w tej sprawie, by usprawnić
wydawanie ludziom paszportów!” – apelował
niedawno jeden z naszych Czytelników.
Tymczasem, jak informują miejscy urzędnicy,
terenowy punkt paszportowy w JastrzębiuZdroju obsługiwany jest nie przez miasto, lecz
przez wojewodę. Prezydent Anna Hetman
wystosowała pismo, w którym poprosiła
o przekierowanie do naszego miasta dodatkowych pracowników. Niestety – dodają zapobiegliwie włodarze naszego miasta – zdaniem
wojewody nie jest to możliwe.
„Wszystkie jednostki paszportowe pracują
w maksymalnej obsadzie, liczba stanowisk obsługi jest zależna od możliwości lokalowych,
sprzętowych i kadrowych (…) Zapewniamy, że
nasi pracownicy dokładają pełnych starań,
aby zapewnić w miarę możliwości sprawną
i szybką obsługę. Podejmujemy także dodat-

kowe działania, mające ułatwić załatwienie
spraw paszportowych, takie jak wydłużenie
czasu pracy (…) Z uwagi na wspomniane ograniczenia i maksymalne zaangażowanie pracowników organu paszportowego, nie jest
możliwe zwiększenie obsady w Punkcie Paszportowym w Jastrzębiu-Zdroju” – czytamy
w odpowiedzi na pismo.
„Aby usprawnić wydawanie paszportów,
zmieniliśmy system rezerwacji wizyt. Rozgraniczone zostały spotkania związane ze składaniem wniosków i odbiorem dokumentów.
Pozwoli to zoptymalizować obsługę” – zapewniają w jastrzębskim magistracie.
I jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie naszych
urzędników: „Z obserwacji pracowników biura paszportowego wynika, że zwiększone zainteresowanie wynika po części z sytuacji na
Ukrainie. Wojna za naszą wschodnią granicą
spowodowała, iż wiele osób wyrabia paszporty, by zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa w obliczu wojny. W tej grupie dużą część
zajmują osoby po 60-tym roku życia, które do
tej pory nie korzystały z paszportów. Drugim
powodem zwiększonego zainteresowania
paszportami jest zbliżający się sezon wakacyjny”.

Муніципальний Центр Культури в Ястшембе-Здрою
запрошує на заняття
SALSATION
для підлітків від 16 років та дорослих,
Понеділок та середа з 19.30 до 20.30
ТАЙ ЧІ
для дорослих, Четвер з 16.00 до 17.30
Активна Аеробіка
для підлітків від 15 років і дорослих, вівторок з 19.00 до 20.00,
П'ятниця з 17.30 до 18.30
Заняття з живопису та графіки
для підлітків від 15 років і дорослих,
Понеділок з 16.30 до 19.30
Муніципальний Центр Культури, Ал. Пілсуцького 27,
Ястшембе-Здруй
Інформація за номером 32 4731012
Ірландський танець
для дітей від 7 років, Вівторок і четвер з 17:00 до 18:00.
Мистецькі заняття
Четвер І група 16.30 - 17.30 7 - 12 років,
Четвер 2 група 17.30 - 18.30 від 13 років
Курс танцю для дорослих - Тао Інь
Четвер 16:30-17:30
Дом Здройовий, вул. Вітчака 2, Ястшембе-Здруй
Інформація за номером 324763151
Курс танцю для дорослих - Тао Інь
Середа 17:00-18:00
Курс танцю для дорослих - танець живота
Середа з 18.00 до 19.00
Клуб «Кактус», вул. Катовіцька 23, Ястшембе-Здруй
Інформація за номером 324712353

Кінотеатр „Centrum” запрошує
дітей на безкоштовні сеанси
з українським дубляжем
Енканто: Світ магії
Nasze Magiczne Encanto
Дата: 23.04.2022
Година: 13.00
Години роботи каси 13:00-20:30
Тел.: 324717924 (внутр.12)
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Pamiętajcie,
dobro wraca!
Mieszkańcy GSM oﬁarnie angażują się w pomoc dla uciekinierów z Ukrainy. Dziękuję Wam
wszystkim naszym. Pamiętajcie, dobro wraca!
Pamiętajmy jednak, wojna trwa, nasi goście
nie wrócą do swoich domów za tydzień. Wytrwajmy w pozytywnych postawach. GSM nie
ma możliwości strukturalnej pomocy dla
uchodźców, ale pracownicy już mogą pomóc.
Tak też się dzieje, my, pracownicy zaopiekowaliśmy się na dzień dzisiejszy 4 rodzinami z Ukrainy. Kilku pracowników przyjęło Ukraińców do
swoich domów. Jestem z nich dumny. Jestem
też dumny z pracowników GSM, za to, że zaangażowali się w pomoc uchodźcom, każdy na
miarę swoich możliwości.
Gerard Weychert
Prezes GSM

„Króliczoki” kontra domki?

Rzecz dzieje się latem. Jest już dobrze po
północy. Samochód z przyczepą ma wyłączone światła. Jedzie powoli wzdłuż bloku.
W pewnym momencie zatrzymuje się. Kierowca ruchem szybkim jak błyskawica zdejmuje z przyczepy pokaźnych rozmiarów foliowe worki i wrzuca je do kontenera na
śmieci. Nie włączając świateł oddala się
w tylko sobie znanym kierunku…
„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 padają jako pierwsze nie bez powodu. Słuchając ich, tudzież czytając wpisy na
naszym portalu, można bowiem odnieść wrażenie, że „stanowcze nie dla trucicieli z domków” (określenie jednego z komentujących
– przyp.aut.) po raz kolejny stawia mieszkańców bloków w opozycji do swoich sąsiadów
z samodzielnej zabudowy. A doniesienia tych
pierwszych z frontu walki brzmiały 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”. 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”?
Ale na tym nie koniec tej „wojny podjazdowej”. Wróćmy do początku naszego artykułu… „Jestem mieszkańcem jednego z większych osiedli w naszym mieście. Od pewnego
czasu, co najmniej kilkakrotnie, udało mi się
zauważyć pewne zjawisko, które nie wiem,
jak nazwać. Chodzi o podrzucanie śmieci do
naszych blokowych kontenerów przez mieszkańców domków jednorodzinnych. Widziałem już kilkakrotnie, gdy pod śmietnik podjeżdżały (zawsze po zmroku) samochody
(z wyższej półki cenowej) wypakowane workami ze śmieciami, kierowca w pośpiechu
otwierał bagażnik i przy zapalonym silniku
opróżniał jego zawartość”. Tak rozpoczynał
się list wysłany na adres naszej redakcji jakiś
czas temu. Jego autor opisuje w nim szczegółowo nie tylko sam proceder. Podaje także
szczegóły, które w tym kontekście mogą wydawać się szczególnie kontrowersyjne.
Zresztą, ten scenariusz powtarza się również,
gdy scenografia zmienia się na bardziej, pozwólmy sobie na małą metaforę, sielankową.
Oburzony Czytelnik dał upust swojej irytacji,
opisując to, co dzieje się w Lesie Kyndra: „Jak
można dopuścić do tego nieopisanego bałaganu – i to w miejscu tak chętnie odwiedzanym przez jastrzębian?! Dlaczego odpowie-

dzialne służby nic nie robią w tej sprawie?
Przejdźcie się choćby główną alejką w lesie!
To zobaczycie! Na własne oczy!” I kolejny
wpis internauty, który doznał „szoku estetycznego”, spacerując po jednym z jastrzębskich lasów: „To musiała być ‘regularna’ impreza. Resztki jedzenia, nad którymi unosiły
się roje much, butelki po wódce, plastikowe
talerzyki i sztućce, koc, a nawet grill ogrodowy. Jednak najgorszy w tym wszystkim był
kontekst – scenografię dla kilku (kilkunastu?)
godzin spędzonych w miłym towarzystwie
stanowił… Las Kyndra”.
Oddajmy ponownie głos mieszkańcom. Kiedy
jakiś czas temu na łamach naszego portalu
pojawił news pod wymownym tytułem
„Mieszkańcy gorsi i lepsi”, w komentarzach
zawrzało. I nic dziwnego, bo pytanie, jakie
postawił jeden z internautów, brzmiało nader
prowokacyjnie. Kto powinien płacić więcej za
śmieci: mieszkańcy domów jednorodzinnych
czy bloków? Jako pierwsza głos w sprawie zabrała „Basia”: „Co do śmieci to my z domków
jednorodzinnych powinniśmy płacić mniej,
bo resztki z obiadu rzucamy kurkom, puszki
po konserwach wozimy na złom, kupy pieska
i odpadki z jedzenia + trawa do kompostownika – a Wy, gorole, lepsi, wszystko do jednego kosza na śmieci, a biedne panie na sortowni muszą w waszych śmieciach grzebać by
je posegregować. Dodam, że My na domkach
od paru lat segregujemy śmieci do specjalnych worków”.
Komentarz „Basi” szybko doczekał się godnej
riposty. Jej adwersarz, ukrywający się pod
nickiem „do Basia”, argumentował z humorem: „Tak segregujecie, ale chyba tylko to,
co nie idzie spalić w piecu. No chyba że teraz
taki węgiel wydobywają o posmaku plastiku.
Dla twojej wiadomości to na osiedlach również są kosze do segregacji i bardzo szybko się
zapełniają, więc to dowód na to, że ludzie segregują. Napisz mi jeszcze, że koszt opróżnienia 100 koszów na domkach jest taki sam
jak jednego kosza zbiorczego ze 100 mieszkań. No i miło było się dowiedzieć, że w każdym jastrzębskim domu są kury”.
A może chodzi o coś zupełnie innego, wracając do poruszonego już wątku? O edukowanie tych, którzy palą w swoich piecach
czym popadnie – i to w imię przewrotnie rozumianej oszczędności? Może to oni powinni
zostać adresatami słów Marii Pilarskiej, ówczesnego naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, która jakiś czas
temu zwróciła się do mieszkańców Jastrzębia-Górnego tymi oto słowy: „Drodzy państwo, ja wam chemii wykładać nie będę. Na
pewno nie palimy gumiaków, opon, pełnych
pampersów oraz tak zwanych petów, czyli
plastikowych butelek. Zrozumcie, że w ten
sposób sami siebie trujemy. Zresztą, postąpicie tak, jak uznacie za słuszne”.
Czy ten apel odniósł zamierzony skutek? No
cóż, chyba tylko połowicznie. Bo mieszkańcy
wykład z chemii grzecznie wysłuchali, ale do
serca, zdaje się, wzięli sobie ostatnie wypowiedziane przez urzędniczkę zdanie. I postąpili tak, jak uznali za stosowne…
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I gdzie tu sprawiedliwość...

Nie obronimy mistrzostwa...

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla mogą mówić
o wielkim pechu. W lutym i marcu podopieczni Andrei Gardiniego kontynuowali serię ligowych zwycięstw, dzięki czemu zdołali dopaść
prowadzącą w PlusLidze Zaksę KędzierzynKoźle, aby 3 kwietnia w roli lidera przyjąć ją
w Hali Widowiskowo-Sportowej. Również
w Lidze Mistrzów jastrzębianom wiodło się
wybornie. Po komplecie punktów w fazie grupowej nasz zespół odprawił w ćwierćfinale
mistrza Włoch Cucine Lube Civitanova (3:0
- wyjazd; 3:2 - dom), meldując się w czołowej
czwórce Europy. Tu los ponownie skojarzył
JW z Zaksą, która w 1/4 finału odpoczywała
po wyrzuceniu Dynama Moskwa. Mecze o finał CEV Champions League zaplanowano na
30 marca i 7 kwietnia...
Kibice volley'a w całej Polsce ostrzyli sobie
zęby na "jastrzębsko-kędzierzyński tryptyk",
ale - niestety - okazało się, że w sporcie nie ma
nic pewnego. Najpierw z kadry wypadł Jurij
Gladyr, który nie dość, że naderwał mięsień
łydki, to na dodatek musi martwić się o los
matki w Połtawie. Następnie z dnia na dzień
w szatni Jastrzębskiego pojawiła się wiosenna infekcja, wykluczająca z poważnego grania

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie walczą aktualnie z GKS Tychy o brązowy medal, a zatem
wiemy już, iż podopieczni Roberta Kalabera
nie obronią mistrzowskiego tytułu sprzed roku. Jeśli ekipie z Jastora nie uda się pokonać
tyszan, wówczas jedyną zdobyczą 2021/22
pozostanie Superpuchar Polski.
W fazie zasadniczej PHL nasz zespół zajął
trzecie miejsce, co skazało go na rywalizację
z szóstą Energą Toruń. Siedem pojedynków
(5:1, 1:2 d., 3:2 d., 1:2, 6:3, 1:2, 4:3), dwie dalekie podróże na północ i emocje do ostatniej
tercji, na początku której to rywale byli bliżej
awansu... Nie tylko kibice spodziewali się łatwiejszej przeprawy. - Liczyłem oczywiście na
nasze zwycięstwo, ale nie w siedmiu spotkaniach - przyznał Kalaber. Zarazem szkoleniowiec uspokajał, że drużyna wytrzyma kondycyjnie play-off.
Niestety, w półfinale z Unią Oświęcim problemem okazał się stan zdrowotny zawodników.
Przed każdym z pojedynków Kalaberowi

Fot. jastrzebskiwegiel.pl

Jakuba Popiwczaka, Łukasza Wiśniewskiego
i Trevora Clevenot.
Efekt był taki, że pojedynki kolejno "europejski" i "ligowy" w Hali Widowiskowo-Sportowej zakończyły się triumfami Zaksy (w setach: -20, -14, -19 i -20, -16, -15), która bez litości wykorzystała fakt, że w naszych szeregach
pojawili się zawodnicy z I-ligowym doświadczeniem. Gdy zamykaliśmy ten numer gazety,
JW miał przed sobą rewanż w Kędzierzynie.
Czy nasi siatkarze zdołali doprowadzić do
"złotego seta" i wygrać go? Czytający te słowa na pewno zna wynik. Jeśli tak się stało, to
jest to prawdziwy siatkarski cud.

Śląsk już nasz, teraz Polska!
Siatkarze Akademii Talentów Jastrzębskiego
Węgla pewnie awansowali do grona najlepszych polskich drużyn w kategoriach wiekowych juniorów (u-19), juniorów młodszych
(u-17) oraz młodzików (u-15). Nasze zespoły
najpierw wygrały rywalizację na Śląsku, zdobywając potrójną koronę (!) mistrzów regionu,
po czym przebrnęły ćwierćfinały i półfinały
zmagań ogólnokrajowych. Dodajmy, że Akademia ugościła cztery turnieje na tych etapach.
Prowadzona przez Dariusza Luksa ekipa juniorów odniosła w drodze do finału komplet
zwycięstw, tracąc w siedmiu meczach zaledwie trzy sety. Wyczyn docenił selekcjoner

młodzieżowej reprezentacji Polski Michał
Bąkiewicz, powołując do kadry na eliminacje
do Euro u-20 Dominika Czernego, Kubę Hawryluka, Jakuba Gawła, Kajetana Kubickiego
i Mateusza Kufkę.
Jeszcze lepszy bilans zanotowali juniorzy
młodsi, którzy w 1/4 i 1/2 finału mistrzostw
Polski stracili zaledwie... jedną partię, którą
zdołała urwać im Sparta AGH Kraków. Nieco
mniej okazale poszło natomiast naszym młodzikom - ci z kolei w czołowej polskiej ósemce
u-15 znaleźli się po pięciu wygranych i dwóch
porażkach. O medale nasi siatkarze zagrają
pod koniec kwietnia i w maju.

Dobry, lepszy... Kamil Glik!
W ostatnich tygodniach Kamil Glik był na
ustach piłkarskiej Polski. Najpierw wespół
z Robertem Lewandowskim doprowadził do
ogłoszenia przez naszą reprezentację bojkotu meczu eliminacji do Mundialu 2022 z Rosją. PZPN dołączył do akcji, a następnie zażądał od FIFA wyrzucenia agresora z rozgrywek. Gdy stało się to faktem, biało-czerwoni
otrzymali walkowera, po czym w finale baraży pokonali Szwecję 2:0 (0:0) i dzięki temu
pojadą do Kataru. Jastrzębianin przez całe to
spotkanie dyrygował defensywą mimo doznanego na początku urazu mięśnia.
To jednak nie wszystko. Tragedia Ukrainy poruszyła wielu Polaków i nie inaczej było z Glikiem, który wraz z żoną Martą zakupił... specjalistyczną karetkę do transportu z Ukrainy
najciężej chorych dzieci! Kamil Glik nie chwalił się gestem, jednak wiadomość szybko wy-

z powodów chorobowych wypadali kluczowi
gracze. Co gorsza, JKH GKS pechowo rozpoczął rywalizację, przegrywając trzy pierwsze
mecze (2:3 d., 2:4, 2:3 d.). W premierowym
starciu w Oświęcimiu jastrzębianie prowadzili 2:0 na... 34 sekundy przed końcem (!),
a mimo to zeszli z tafli pokonani. Potem z kolei
"dzień konia" miał rezerwowy bramkarz Unii
Robert Kowalówka.
Niefart opuścił nas w czwartym (4:3 d.) i piątym (3:2 k.) spotkaniu, których bohaterem
okazał się strzelec decydujących goli Roman
Rac. Niestety, przed szóstym pojedynkiem
(1:4) Słowaka dopadła infekcja i tym samym
dołączył on do również chorego Kamila Górnego, a także kontuzjowanych Macieja Urbanowicza i Marisa Jassa. Takiej plagi nie dało
się przewidzieć.
Niezależnie od wyniku starć o brąz jeszcze
w kwietniu na Jastorze powinny zapaść pierwsze decyzje odnośnie składu na nowy sezon.
Rewolucja czy ewolucja? Okaże się niebawem.

Rośnie nam złote pokolenie!
Hokeiści Akademii JKH GKS Jastrzębie wywalczyli mistrzostwo Polski młodzików
(u-16), pokonując w finale w Tychach ekipę
Niedźwiadków Sanok 5:4! Podopieczni Mariusza Bernackiego trzykrotnie skutecznie
gonili rywali (na 1:1, 2:2 i 4:4), aby dokończyć
dzieła złotym golem Mikołaja Osiadłego
w 3. minucie dogrywki.
Droga do sukcesu nie była jednak "usłana różami". Jastrzębianie awansowali do turnieju
po zdobyciu wicemistrzostwa Śląska, gdzie
musieli uznać wyższość MOSM Tychy. Następnie w rozegranej na Jastorze fazie grupowej nasz zespół odprawił Unię Oświęcim
(8:2), Sokoły Toruń (16:2) i... Niedźwiadki
(6:4), dzięki czemu znalazł się w rywalizującej
w Tychach strefie medalowej. W półfinale
młodziki JKH GKS rozbiły Podhale Nowy
Targ (8:0), po czym w meczu o złoto ponownie
pokonały Sanok, który wcześniej wyeliminował faworyzowanych gospodarzy. W annałach zapiszemy złotą kadrę: Futryk, Michalski
- Tymcio, Onak, Pasoń, Poręba, Leszko, Len-

Mistrzowie Polski u-16 2022. Fot. Rafał Mączyński

kovskij, Wojciechowski, Zając, Osiadły, Śnieżek, Feltsirowicz, Bagiński, Mysłowski, Chrobociński, Czyż, Misiak, Gołofit.
Dodajmy, że na podium mistrzostw Polski
stanęły także nasze żaki starsze (u-14), które
wywalczyły brąz w Oświęcimiu. Hokeiści
Marka Chrabańskiego w dramatycznym półfinale przegrali 4:6 z Tychami, prowadząc
w 45. minucie 4:3. Tę porażkę powetowali sobie w meczu o brąz pogromem sprawionym
Legii Warszawa (10:2).

Powiew Dalekiego Wschodu

Kamil Glik z żoną i córką. Fot. Facebook / Glik Oﬃcial

płynęła w środowisku dziennikarskim, a potwierdził ją PZPN. Dopiero wówczas obrońca
rodem z Przyjaźni przyznał, że taka sytuacja
miała miejsce. - To pomysł mojej Żony. Spodobał mi się natychmiast. Nie możemy patrzeć
na to, co się dzieje za wschodnia granicą. Jak
mogę tak pomogę, nie można patrzeć na cierpienie i strach w oczach tych dzieci - wyjaśnił
Glik na swoim profilu na Facebooku.

Odpływa nam pierwsza liga...
Piłkarze GKS Jastrzębie mają przed sobą półmetek rundy wiosennej. Wprawdzie podopieczni Grzegorza Kurdziela dają pewne powody do optymizmu (1:1 z ŁKS Łódź, 0:0 z Podbeskidziem, 3:0 ze Stomilem Olsztyn), jednak
rywale także nie próżnują i w efekcie ekipa
z Harcerskiej zajmuje obecnie ostatnie miejsce
w Fortuna I Lidze ze stratą aż 8 pkt. do bezpiecznej lokaty. Do końca sezonu pozostało
osiem spotkań, w których jastrzębianie - jeśli
chcą marzyć o utrzymaniu - musieliby zdobyć
ok. 20 pkt.
Taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że czekają
nas jeszcze pojedynki m.in. z Widzewem Łódź,
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Chrobrym Głogów, GKS Tychy i Arką Gdynia.
Wiele zatem wskazuje na to, że latem zarząd
GKS Jastrzębie stanie przed wyzwaniem budowy składu na bezpieczne lądowanie w II lidze. Po wyjazdowej porażce z Zagłębiem Sosnowiec (1:2) trener Kurdziel wygłosił memento wskazujące, że w klubie wszyscy zdają
sobie z tego sprawę. - Teraz każdy powie, że Jastrzębie spadło z I ligi, ponieważ straty punktowe są spore. Niemniej, jesteśmy profesjonalistami. Liczy się to, jak zareagujemy na tę trudną sytuację. Zapewniam, że jako sztab dołożymy wszystko, aby zawodnicy walczyli do
końca o każdy metr boiska - powiedział szkoleniowiec.

2 kwietnia Hala Widowiskowo-Sportowa
ugościła 49. Mistrzostwa Polski Seniorów
w Karate Kyokushin. O medale w dziesięciu
kategoriach walczyło niemal stu zawodników
z 46 klubów. Zawody były niezwykle wyrównane, w efekcie czego tylko trzem ekipom
udało się zdobyć po trzy medale. Wśród nich
byli gospodarze turnieju - Jastrzębski KKK
Kumite.
Klasyfikację medalową wygrali ex-aequo
karatecy z Wrocławia i Krakowa z dorobkiem
złota, srebra i brązu. Natomiast podopieczni
shihana Janusza Piórkowskiego zdobyli srebro (Maria Franek; +65 kg) i dwa brązy (Łukasz Janczukowicz, Rafał Stano; obaj +90 kg).
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw wybrany został Kamil Mastaj z Jasła (90 kg), zaś

Shihan J. Piórkowski z medalistami. Fot. S. Żurek

wśród pań wyróżniono Darię DobkowskąSzefer z Siemianowic (55 kg).
Sędzią głównym zawodów był shihan Andrzej
Drewniak (9 dan), dawny uczeń twórcy kyokushin Masutatsu Oyamy.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Boks: Damian Gąsior (Pietrzyk Boxing Team) zdobył w Rajczy mistrzostwo Śląska juniorów
w kat. do 57 kg. *** Hokej: Białe Jastrzębie zakończyły sezon na 9. miejscu w PLHK. Wcześniej
nasze hokeistki zdołały awansować do ćwierćfinału play-off. *** Lekkoatletyka: Kamil Przybyła (TL Athletics) wywalczył w Rzeszowie brąz Halowych Mistrzostw Polski u-18 w biegu na
600 m. *** Lekkoatletyka: Sebastian Bartnik zajął z czasem 1:19:56 znakomite 27. miejsce
w Półmaratonie Marzanny w Krakowie z udziałem 2,5 tys. biegaczy. *** Piłka nożna: W wieku
84 lat zmarł były piłkarz i trener GKS Jastrzębie Bronisław Majcherek. *** Pływanie w płetwach: KS Nautilus zdobył 23 medale i zajął 4. miejsce w 1. rundzie Klubowego Pucharu Polski
w Chodzieży. Trzy złota wypływał Andrzej Bukowski. *** Siatkówka: JKS SMS Jastrzębie zajął
5. miejsce w ćwierćfinałowym turnieju Mistrzostw Polski Juniorek w Świdniku. Wcześniej
uczennice ZSMS wywalczyły 4. lokatę Mistrzostw Śląska. *** Tenis stołowy: Jastrzębianka
Anna Kubiak (ZKS Zielona Góra) zdobyła wraz z Aleksandrą Michalak (KTS Tarnobrzeg) brąz
gry podwójnej Mistrzostw Polski Seniorów w Częstochowie.

10

kwiecień 2022

publicystyka

www.jasnet.pl

SM „JAS-MOS” w obliczu wojny
„Jeżeli nie wiesz jak się zachować, to zachowaj się porządnie. I teraz staramy się robić, co w naszej mocy, żeby zapewnić schronienie
dla rodzin z Ukrainy” – mówi prezes Zarządu Piotr Szereda. Spółdzielcy SM „JAS-MOS” ruszyli z pomocą.
Już ponad 40 dni za naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy
straszne. Wielu ludzi dobrej woli ruszyło z pomocą. Czy społeczność SM „JAS-MOS” podjęła też jakieś kroki?
Już w kilka dni po ataku Rosji na Ukrainę Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy naszej Spółdzielni podjęliśmy wspólne stanowisko, o realnym wsparciu dla uchodźców. Oczywiście wiemy,
że w obliczu wojny na Ukrainie same słowa wsparcia nie wystarczą i dlatego przeszliśmy do czynów
W jaki sposób?
Po przeprowadzeniu rozmów i konsultacji chcieliśmy, aby rodziny, które trafią do Jastrzębia otrzymały u nas „dach nad głową”. Rozpoczęliśmy w naszych zasobach od wyszukania wolnych lokali mieszkalnych lub nadających się do zamieszkania
lokali użytkowych. Wdrożyliśmy też swoje procedury w celu
wyłonienia lokali i podjęliśmy niezbędne prace, aby w dość
szybki sposób przygotować je rodzinom z Ukrainy. Razem
z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju włączyliśmy się
również w cykliczną akcję zbierania żywności, artykułów
higienicznych, które dostarczane są przez wolontariuszy raz w
tygodniu busami na terytorium Ukrainy w okolice Czernichowa. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc w jak
najszerszym zakresie.
My to znaczy kto?
Mogę powiedzieć, że wszyscy pracownicy, Rada Nadzorcza
oraz Zarząd i oczywiście nasi lokatorzy oraz UKS Pionier, część
Radnych Miasta. Każdy z nas ruszył z pomocą. Każdy daje tyle,
ile może podarować, służy swoją pracą, pomocą rzeczową
i finansową. W naszym biuletynie „Nasze Mieszkanie” przedstawiliśmy zasady zbiórki otrzymane od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W naszych administracjach
pracownicy zbierają dary i przekazują potrzebującym.

A co z zakwaterowaniem uchodźców?
W pierwszej fazie pomocy dla tych osób, nasi mieszkańcy
stanęli na wysokości zadania i w miarę możliwości przyjęli te
osoby pod swój dach. Część z nich trafiła do hotelu (który też
w bardzo istotny sposób wsparł nasze działania – za co serdeczne podziękowania). W tym czasie przygotowaliśmy mieszkania dla oczekujących uchodźców. Zorganizowaliśmy dla tych
rodzin pomoc kompleksową, tzn. zakwaterowanie do mieszkań
w pełni wyposażonych - od sztućców, talerzy, naczyń poprzez
meble i niezbędny sprzęt AGD, a także oczywiście artykuły spożywcze. Dlatego tak ważna okazała się o pomoc naszych pracowników i lokatorów, którzy swoimi darami serca zabezpieczyli tym rodzinom podstawowe rzeczy do normalnego funkcjonowania. Chcemy aby ta pomoc była kompleksowa i służyła
tym osobom przez długi okres.
Ile lokali przygotowaliście?
„Uzbieraliśmy” w sumie 7 lokali ( w tym trzy lokale mieszkalne
z naszych zasobów, dwa od lokatorów i dwa lokale użytkowe).
Do sześciu lokali udało nam się już zakwaterować rodziny
- cztery lokale spółdzielcze, dwa lokale stanowiące własność
prywatną naszych mieszkańców, a nasza Spółdzielnia starła się
pomóc przygotować te lokale do zamieszkania. Opłaty za te lokale, za pierwsze trzy miesiące, będą ponosić członkowie UKS
Pionier. Jeszcze jedno mieszkanie jest w trakcie remontu, na
które czeka już rodzina obecnie zakwaterowana w hotelu. Zaznaczam, że rodziny, to matki z dziećmi, natomiast ich mężowie,
ojcowie, bracia zostali bronić swojej ojczyzny. I nasza pomoc
jest kierowana do tych najsłabszych: dzieci, kobiet i seniorów.
Jak jeszcze pomagacie?
Oczywiście zapewniamy pomoc w miarę naszych możliwości
lokalowych, ale uważamy, że inaczej nie można się było zachować w tej sytuacji. Natomiast zbiórkę rzeczową robimy wśród
pracowników i naszych mieszkańców. Działamy wielotorowo.
Członkowie naszej Rady Nadzorczej: pan Bartłomiej i pan Krzysztof wraz z działaczami UKS Pionier na drugi dzień po posiedzeniu Rady Nadzorczej, od razu ruszyli w kierunku granicy, aby

przywieźć rodzinyuchodźców z granicy. Pojechali tam z pomocą rzeczową i rozwozili ludzi pod wskazane adresy. Należy
zwrócić uwagę, że oni tam pod granicą w pierwszych dniach
wojny, po stronie ukraińskiej oczekiwali przez kilka dni.
Co po odebraniu rodzin z granicy?
W pierwszej kolejności członkowie UKS Pionier zadbali o to,
aby po ciężkiej długotrwałej podróży rodziny mogły wypocząć,
oporządzić się, tak żeby udać się w kierunku naszego miasta.
Potem udzielili im schronienia we własnych domach. My w tym
czasie staraliśmy się w ekspresowym tempie przygotować im
lokale do zamieszkania.
Wystosowaliśmy też list do pani prezydent naszego miasta, aby
Urząd Miasta podjął się koordynacji tych działań i włączył w tą
akcję wiele podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w naszym mieście, i które moim zdaniem mogą skutecznie wspierać
akcję tworzenia nowych miejsc gotowych do zamieszkania.
Warto wykorzystać szanse i poszerzyć bazę mieszkaniową
w naszym mieście. Ale to już jest osobny temat.
To naprawdę duża pomoc ze strony waszych spółdzielców
Pragnę podziękować wielu ludziom o wielkich sercach, które
wspierają naszą pomoc dla rodzin z Ukrainy. Ta pomoc udzielana przez Was, na wiele różnych sposobów, daje nadzieję. Tak,
jak nadzieję dają nadchodzące Święta Wielkanocne. Dzięki
Waszej bezinteresownej pomocy możemy nieść kolejne źródła
nadziei dla naszych wschodnich sąsiadów. Dziękujemy każdej
osobie, która przyniosła dary rzeczowe zbierane w administracjach oraz w budynku Zarządu. Chciałbym też podziękować
Członkom Rady Nadzorczej, działaczom UKS Pionier, członkom Rady Miasta, za ich zaangażowanie i nieocenioną pomoc
przy zakwaterowaniu uchodźców z Ukrainy. Dziękuję pracownikom za zaangażowanie, poświecenie swojego wolnego
czasu, za „dar z serca”. Dzięki Wam pierwsze ukraińskie rodziny,
którym pomagamy, znalazły swój kąt, swoje miejsce w Jastrzębiu-Zdroju. Zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek
naszej wspólnej pomocy. Wiem, że wspólnie z Wami zrobimy
wiele dobrego dla ludzi, którzy przeżywają tak trudny czas.
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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

PRACA

Sprzedam działkę przy ulicy
Korfantego zagospodarowaną
/woda przemysłowa, prąd, altana,
ogrodzona/. Cena do uzgodnienia.
Tel: 601 531 733

Szukam opiekunki do osoby
starszej (chodzącej) z możliwością
zamieszkania, na terenie JastrzębiaZdroju. Szczegółowe informacje
przez telefon. Tel. 536 638 662

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
Do wynajęcia 1 miejsce w pokoju
2-osobowym. Dom w dzielnicy
Zdrój. Cena: 500 zł/m-c.
Tel. 513 447 611

BUDUJESZ? REMONTUJESZ?
WYPOŻYCZ NARZĘDZIA
Wypożyczalnia elektronarzędzi
budowlanych:
młoty wyburzeniowe, odkurzacze
budowlane, szliﬁerki do gładzi,
agregaty do malowania,
bruzdownice, osuszacze,
nagrzewnice itp.
Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1c
Pn-pt. 7:00-17:00, śr. 7:00-13:00
514 070 013
Kupię za gotówkę Twoje M,
rozwiąże problem, szybka
transakcja. Tel. 794 583 825

Pilnie zatrudnimy kierownika
dyskontu odzieżowego.
Tel. 511222 248
Szukam pracownika budowlanego
lub pomocnika, mogą być z
Ukrainy. Tel. 508 216 592
e-mail: sulkowska0@o2.pl
Przyjmę do pracy fachowców
ogólnobudowlanych, którzy
specjalizują się przede wszystkim
w wykonywaniu suchej zabudowy,
szpachlowaniu, malowaniu
i suﬁtów systemowych. Praca stała,
w dobrych warunkach i przyjaznej
atmosferze. Tel. 576 804 517
Zatrudnię pracownika do prac:
koszenie traw, oczyszczanie
i odbudowa rowów przydrożnych.
Praca na terenie Jastrzębia- Zdroju.
Tel. 501 087 062
Przyjmę do prac wykończeniowych.
Malowanie, szpachlowanie, sucha
zabudowa, suﬁty podwieszane.
Tel. 507 100 380
Zatrudnię pracowników
budowlanych. Zakres prac:
płyta fundamentowa, stawianie
ścian z paneli SIP, więźba dachowa,
pokrycia dachu, montaż okien,
elewacja zewnętrzna. Wymagana
samodzielność, doświadczenie,
chęci do pracy, rzetelność.

Praca na terenie śląska.
Wypłata 4000-6000 zł na rękę.
Tel. 512 118 024
Zatrudnię na stanowisku
Kasjer-sprzedawca na 1/2 etatu.
Praca w Jastrzębiu od zaraz.
Tel. 509 227 228
Szukam pracy przy wykończeniu
wnętrz. Posiadam duże
doświadczenie w takich pracach
jak: kafelkowanie, malowanie,
tapetowanie, panele, płyty gk,
gładzie, tynki i inne. Solidny.
Tel. 663 177 790

BINIOSZEK-TYNKI
Oferujemy profesjonalne
wykonanie tynków gipsowych
oraz cementowo-wapiennych
metodą maszynową.
Wycena inwestycji gratis.
Możliwość obejrzenia naszych
realizacji na miejscu obecnie
wykonywanej budowy.
Zapraszamy do kontaktu.
792 793 450
Szukam pracy przy wykończeniu
wnętrz, malowanie, tapetowanie,
panele podłogowe, usługi
budowlane. Tel. 513 156 769
Zatrudnię pomocników
budowlanych – praca przy dachach
Tel. 669 847 268
Szukam pracy w sklepie
spożywczym, z odzieżą, bądź
w drogerii. Wszystkie oferty
pracy są dla mnie cenne.
Tel. 661 765 096

Skuteczne zabiegi!

INNE
Maltańczyki. Zapraszam do
rezerwacji piesków. 3 suczki i pieski.
Do odbioru po 16 kwietnia.
Tel: 791 600 891
Sprzedam lodówkę Indesit
Lodówka jest 100% sprawna
chodzi i mrozi Wysokość lodówki
185 cm Szerokość ma 60 cm.
W środku czysta i zadbana.
Cena 200 zł. do negocjacji.
Tel: 504 113 013

Sprzedam używane łóżko
do masażu. Sprawne,
stan dobry. Cena 1500 zł.
Odbiór osobisty.
Tel. 667 555 004

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI

Sprzedam łyżwy ﬁgurówki rozm 37,
białe, stan bardzo dobry. Cena
70,00 zł. Tel. 507 387 247
Sprzedam łyżwy męskie Bauer
Pantera, damskie Botas.
Tel. 608 233 269

Pożyczki na oświadczenie

USŁUGI OGRODOWE

Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ

Pielęgnacja ogrodów, koszenie
traw, przycinka, wycinka drzew

509 637 097

504 726 124
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

Nowa strategia JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa zaprezentowała nową Strategię z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej do 2030 roku. Spółka chce umocnić
swoją pozycję lidera na rynku sprzedaży węgla koksowego i koksu w Europie. Chce zwiększyć wydobycie, wydajność, a przy tym wszystkim mocno stawia na
ochronę środowiska. Grupa chce utrzymać status wiodącego dostawcy strategicznego surowca, niezbędnego w procesie produkcji stali, będącej
fundamentem zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.
– Znowelizowana strategia jest inna niż prezentowane dotąd strategie. Na czym polega jej wyjątkowość? Otóż po raz pierwszy część
biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał spójny
dokument, wprost świadczący o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW – powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA.
Zgodnie z założonymi celami strategicznymi dla obszaru działalności wydobywczej, Grupa JSW będzie dążyć do zwiększenia rocznego wydobycia węgla kamiennego z poziomu około
13,8 mln ton w 2021 roku do poziomu ok. 16,1 mln ton w roku
2030. JSW dąży także do zwiększenia uzysku węgla koksowego w strukturze wydobycia do poziomu powyżej 90 proc, co
przyczyni się do wzrostu rentowności wydobycia. GK JSW
zakłada również zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży
koksu na stabilnym poziomie ok 3,6 mln ton średniorocznie.
– Największy nacisk podczas planowania eksploatacji położyliśmy
na ocenę ryzyk, które nieodłącznie towarzyszą działalności wydobywczej prowadzonej przez zakłady górnicze. Czujemy respekt
przed naturą, która w przeszłości nie raz pokrzyżowała górnicze
plany. W Strategii wyznaczyliśmy cele, które są do osiągnięcia, a nie
cele, które możemy osiągnąć, jak nam dopisze szczęście. Strategia
JSW na lata 2022-2030 to dokument, który wyznacza nam kierunki i zadania. Jeśli będziemy realizować jej założenia, to jestem
spokojny o przyszłość JSW – podkreślił prezes Cudny.
W celu zwiększenia poziomu produkcji węgla do ok.16,1 mln
ton rocznie niezbędne jest również uzyskanie dostępu do pokładów zalegających coraz głębiej. W tym celu zaplanowano
pogłębianie istniejących szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych. Aby zrealizować założenia wydobywcze, niezbędne jest m.in. wykonanie odpowiedniej ilości robót
chodnikowych i korytarzowych. W kopalniach Spółki do roku
2030 - łącznie wykonywanych będzie średniorocznie około
77 tys. mb wyrobisk.
Większa efektywność i inwestycje
JSW chce również zwiększyć efektywność produkcji. Aktualnie wydajność na jednego górnika w spółce (JSW +SiG) wynos-

iła ok. 620 ton węgla. W 2030 r. ma ona zwiększyć się do ok.
790 ton. Jednocześnie Strategia zakłada optymalizację przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych ok. 30 tys. etatów
do ok. 29 tys. etatów w 2030 roku.
Strategia na lata 2022-2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości ok. 22,4 mld
PLN. Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym
stanowić będzie ok. 80 proc. łącznych nakładów GK JSW.
Bufor finansowy i fundusz stabilizacyjny
Spółka zaplanowała zapewnienie stabilnego finansowania,
przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc.
udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także
pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi. Podstawowym finansowym założeniem strategii jest uzyskanie
średniej marży EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie co
najmniej 25 proc. Ponadto Spółka chce zwiększyć bufor gotówkowy dla zapewnienia realizacji kluczowych zobowiązań,
w tym zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, wobec budżetu i wobec kontrahentów. Bufor będzie wykorzystywany w okresach
potencjalnego drastycznego spadku wpływów ze sprzedaży.
Bezpiecznikiem, który w czasach dekoniunktury na rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę przed utratą płynności finansowej
jest fundusz stabilizacyjny FIZ. W Strategii pokreślono również dążenie do pozyskania dedykowanych środków na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długo i krótkoterminowych instrumentów do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej.
Strategia Środowiskowa
Niezwykle istotnym elementem Strategii Grupy JSW jest
ochrona środowiska. W dokumencie przyjęto redukcję śladu
węglowego o 30 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej w roku 2050. Założone cele mają zostać osiągnięte,
głownie poprzez zmniejszenie emisji metanu, którego udział
w śladzie węglowym JSW wynosi 74 proc. GK JSW prowadzi
od 2018 roku program „Gospodarcze Wykorzystanie Metanu”, mający na celu ograniczenie emisji metanu do atmosfery

i jego wykorzystanie do produkcji energii. Drugim planowanym programem w zakresie zmniejszenia emisji metanu jest
„Redukcja Emisji Metanu”, mający na celu zwiększenie ujęcia metanu do 50 proc. i jego zagospodarowania do 95 proc.
Zwiększona ilość ujętego metanu trafi do nowo zainstalowanych kogeneracyjnych silników gazowych opalanych gazem
kopalnianym (metanem) i zwiększy produkcje prądu do
60 MWe od 2025 r. Również w JSW KOKS prowadzona jest
inwestycja, która w znaczący sposób ograniczy emisję gazu
koksowniczego. W Koksowni Radlin trwa budowa kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy 28 MWe. W Strategii zapisano również budowę
farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp do roku
2028. Dodatkowo jako priorytety ochrony środowiska w GK
JSW kontynuowane będą działania z zakresu ochrony zasobów wodnych, gospodarowania odpadami i ochrony bioróżnorodności, przy uwzględnieniu potrzeb interesariuszy oraz lokalnej społeczności.

Niemal miliard złotych zysku Grupy Kapitałowej JSW
W 2021 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej osiągnęła zysk netto w wysokości prawie 953 mln zł. Konsekwentna i skuteczna polityka
handlowa, wsparta wzrostami cen węgla koksowego i koksu, oraz ustabilizowanie wydobycia i poprawa jego efektywności, pozwoliły Spółce osiągnąć
bardzo dobre wyniki finansowe.
EBITDA Grupy Kapitałowej JSW w 2021 roku (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 2,9 mld zł. Z kolei przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 10,6 mld zł i były wyższe o 53,2 proc. niż
uzyskane w 2020 roku.
– Trzy pierwsze kwartały 2021 roku były dla nas rzeczywiście
trudne. Natomiast doskonale wykorzystaliśmy szanse, jakie
pojawiły się na rynku. W pierwszym półroczu wsparciem dla Grupy
był segment koksowy, natomiast wzrost notowań węgli koksowych
pozwolił wynegocjować wyższe ceny dla JSW w czwartym
kwartale – ocenia Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. I dodaje: – Wysokie ceny surowców realnie
przełożyły się na poziom przychodów ze sprzedaży naszych
produktów. Cieszy nas, że ta wysoka koniunktura utrzymuje się też
w pierwszym kwartale tego roku.
Warto podkreślić, że średnia cena sprzedaży koksu w 2021
roku wyniosła 1 266 zł za tonę, a więc była o 62,8 proc. wyższa
od uzyskanej w 2020 roku. Korzystna była również średnia
cena węgla koksowego, która w omawianym okresie sięgnęła
620 zł za tonę, tj. o 41,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
W 2021 roku zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitałowej

JSW wyprodukowały 13,8 mln ton węgla ogółem oraz 3,7 mln
ton koksu. Produkcja węgla koksowego i węgla do celów
energetycznych wyniosły odpowiednio 80 proc. i 20 proc.
Przychody Grupy ze sprzedaży węgla do odbiorców
zewnętrznych były wyższe o 42,9 proc. niż w roku ubiegłym i
wyniosły ponad 5 mld zł, natomiast przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych były
wyższe o 69,1 proc. i również osiągnęły ponad 5 mld zł.
– Nasza Grupa udowodniła, że jesteśmy niekwestionowanym,
strategicznym dostawcą węgla koksowego oraz koksu na rynki
europejskie i zamorskie. Efektem naszych działań są wieloletnie
umowy zawierane z kluczowymi partnerami, które potwierdzają,
iż pomimo toczących się dyskusji i prac nad nowymi technologiami
wytopu stali zarówno węgiel koksowy, jak i koks pozostaną w
najbliższych latach podstawowym surowcem niezbędnym w
procesie transformacji środowiskowej – mówi prezes Tomasz
Cudny.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego ty-

pu hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej.
Grupa od lat zajmuje kluczową pozycję na polskim i europejskim rynku węgla koksowego dzięki produkcji wysokiej jakości
węgla koksowego i koksu, jak również z uwagi na usytuowanie
działalności w sąsiedztwie jej głównych odbiorców.
Węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście surowców krytycznych, czyli surowców o strategicznym znaczeniu gospodarczym przy jednoczesnej ograniczonej dostępności lokalnej
i wysokim ryzyku dostaw spoza UE.

