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pod

filarem
rzucam
Doswoją
cegieł-

kę do ogólnopolskiej dyskusji na
temat służby zdrowia.
Problem, z którym boryka się jedna z bliskich
mi osób nie jest specjalnie poważny, ale dokuczliwy. Chodzi o dolegliwości z zatokami. Męczący kaszel powoduje u tej
osoby problemy ze snem
i generalnie psuje humor
jej, a przy okazji najbliższym. Chora postanowiła rozwiązać problem.
Odwiedziła kilku specjalistów. Każdy mówił coś
innego. Jeden radził, aby
wyrzucić z domu koty,
inny chciał faszerować
antybiotykami. Aż trafił
się naprawdę dobry fachowiec. Zajrzał wziernikiem do nosa, zrobił prześwietlenie i już
wiedział. Przegroda nosowa się przekrzywiła,
a w drugiej dziurce narosła błona blokująca swobodny przepływ powietrza. Można to bezboleśnie usunąć zabiegiem
laserowym, przy okazji
prostując krzywiznę. Pacjentka pracuje od dawna. Zawsze odprowadzała składki. Jest wzorowym obywatelem i dobrym klientem Narodowego Funduszu Zdrowia,
bo jak dotychczas - odpukać - chorowała mało.
Zapytała pana doktora,
czy taki zabieg refunduje NFZ? Oczywiście odparł lekarz. Mogę się
zapisać? - ciągnęła wątek. Poproszę asystentkę o sprawdzenie wolnego terminu - lekarz
był wyjątkowo uprzejmy. Asystentka uwinęła się w mig. Najbliższy
termin wypadał za dwa
lata. Zdesperowana pacjentka zapytała, czy jest
możliwość komercyjnego wykonania tego zabiegu? Zależy Pani, aby
zabieg odbył się jeszcze
przed Świętami Wielkanocnymi? - profesjonalnie zapytał lekarz. Decyzja jeszcze nie zapadła.
Na przeszkodzie stoi pewien drobiazg. Zabieg
kosztuje 5 tys. zł.
filar
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Mieszkańcy (na razie)

nie na sprzedaż

W

racamy do tematu bloku nr 5 przy
ul. Jana Pawła II. Mieszkańcy na razie
mogą spać spokojnie. Kto nie chce, ten
nie musi wykupywać mieszkania, a właściciel
czyli Urząd Marszałkowski, nie zamierza sprzedać budynku. Problem trzeba jednak rozwiązać. Nie da się tego zrobić bez udziału miasta.
Pisaliśmy o tej sprawie
w grudniu ubiegłego roku.
Mieszkańcy bloku nr 5 przy
ul. Jana Pawła II dostali
„prezent” na gwiazdkę
od właściciela budynku.
Śląski Urząd Marszałkowski poinformował, że
planuje sprzedać budynek. Dotychczasowi lokatorzy zachowaliby prawo
pierwokupu, ale większości z nich nie stać na
wydatek kilkudziesięciu
tysięcy złotych. Z obawy,
że zostaną wyrzuceni
na bruk, zdesperowani
mieszkańcy pisali także
do naszej redakcji z prośbą o nagłośnienie ich
dramatycznej sytuacji. Na
szczęście, sprawa ruszyła i to w dobrym kierunku.
22 stycznia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
odbyło się spotkanie mieszkańców bloku z przedstawicie-

lami właściciela, czyli Śląskim
Zarządem Nieruchomości. Zaproszono też na nie Annę Het-

man, ale prezydent miasta nie
przyszła. Samorząd reprezentował jedynie radny Szymon

Klimczak. Już na początku spotkania ze strony Zarządu Nieruchomości padła zaskakująca
deklaracja: „my byśmy chętnie
oddali blok miastu”. Radny dopytał o szczegóły. Okazało się,
że właściciel budynku składał
już miastu propozycję przekazania nieruchomości, ale
ze strony magistratu nie było
zainteresowania. To zaskakująca sytuacja. Przecież zgodnie z ustawą
o samorządzie, gmina
odpowiada za politykę
mieszkań socjalnych.
Przedstawiciel Zarządu
Nieruchomości zadeklarował, że mieszkańcy, którzy nie zdecydują się na wykup, mogą
mieszkać na dotychczasowych zasadach.
Trzeba docenić ten
gest, choć nie oznacza
on całkowitego rozwiązania problemu bloku.
Budynek nie ma gospodarza z prawdziwego
zdarzenia. Nikt nie dba
o jego stan techniczny, nie naprawia niszczejącej elewacji. Problemy
mieszkańców skończyłyby się,
gdyby budynek przejęło mia-
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LEKARZ

Arkadiusz Forajter
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Gabinet USG

Jastrzębie-Zdrój, ul. S. Wyspiańskiego 8
badania USG:
n tarczycy n USG piersi n jamy brzusznej
n żył i tętnic metodą kolorowego Dopplera

Rejestracja nr. tel. 691 419 176
sto albo jedna z jastrzębskich
spółdzielni mieszkaniowych.
Radni Szymon Klimczak i Piotr
Szereda zgłosili w tej sprawie

interpelację, która z nieznanych powodów nie pojawiła
się - choć powinna - na stronie
internetowej miasta. 
(fil)

Radny Szymon Klimczak, pyta w swojej interpelacji:
1) Czy Pani Prezydent wie o możliwości nieodpłatnego
przekazania nieruchomości położonej przy al. Jana Pawła II 5?
2) Czy Pani Prezydent zabiegała o przejęcie nieruchomości? Jeśli tak, to w jaki konkretnie sposób?
3) Czy w związku z powyższym miasto Jastrzębie wystąpi o darowanie od Marszałka
Województwa Śląskiego nieruchomości przy
al. Jana Pawła II nr 5?

Szukanie oszczędności dla miasta radni postanowili zacząć od siebie i połączyli cztery
komisje w dwie. Decyzja w tej sprawie nie zapadła jednomyślnie i nie obyło się bez protestów

Komisje się łączą, a radni dzielą

Z

czterech
dotychczasowych komisji utworzono
dwie. Połączono komisje
Edukacji oraz Polityki Społecznej. Podobny zabieg przeprowadzono na komisjach Gospodarki
Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej. Decyzja zapadła podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta. O połączenie komisji
wnioskowali radni Prawa i Sprawiedliwości,
Samorządnego
Jastrzębia oraz dwoje ze Wspólnoty Samorządowej. Motywowali koniecznością szukania
oszczędności dla miasta oraz
racjonalizacją pracy Rady. Brzmi
to logicznie. Organizacja posiedzeń komisji kosztuje. Dzięki
połączeniu,
administracyjna
obsługa dotychczasowych czterech komisji, zmaleje o połowę.
Druga sprawa to zakres pracy.

Komisje Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zajmowały
się podobnymi zagadnieniami, a dotychczasowy rozdział
kompetencji utrudniał, zamiast
ułatwiać rozwiązywanie spraw.
Więcej kontrowersji wzbudził
pomysł łączenia Komisji Edukacji i Polityki Społecznej. Dotych-

czasowa szefowa drugiej z nich,
Bernadeta Magiera, sugerowała, że u podstaw tej decyzji leżą
rozgrywki personalne. Zaproponowała nawet, aby zamiast
łączyć komisje, zdymisjonować
ją z funkcji przewodniczącej.
Był to pomysł trochę zaskakujący, jak na radną z tak dużym do-

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji:
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaguje zespół.

świadczeniem. Mianować i odwoływać szefów mogą tylko
członkowie komisji, a nie cała
Rada Miejska. Stawiano także
inne zarzuty. Sugerowano, że
w świetle planowanej przez rząd
reformy edukacji oraz wchodzącego w życie programu „Rodzina 500+”, radni jednej komisji
mogą sobie nie poradzić z nadmiarem zadań. Wnioskodawcy
widzą ten problem inaczej. Ich
zdaniem, problemy edukacji
i polityki społecznej, właśnie
w kontekście zapowiadanych
reform, znajdą wiele wspólnych
obszarów. A całościowa wiedza,
pomoże radnym w rozwiązywaniu konkretnych, jastrzębskich
problemów. Wniosek o łączeniu komisji poparło 13 radnych,
5 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu. 
(jerry)

Łukasz Kasza,
przewodniczący Rady Miasta
Intencje łączenia komisji są
oczywiste. Nasze miasto boryka
się z dużymi problemami finansowymi. Rada Miasta na swojej pracy nie wygeneruje milionowych
oszczędności, ale chcemy dać
dobry przykład, że zaciskać pasa
można w każdej dziedzinie. Pragnę też rozwiać obawy dotyczące
jakości pracy radnych. Scalanie
komisji nie było zabiegiem przypadkowym. Dzięki połączeniu, na
wiele problemów miasta będziemy mogli spojrzeć w sposób całościowy i komplementarny.

Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Biuro ogłoszeń: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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Poseł z energią

G

rzegorz Matusiak, poseł Prawa i Sprawiedliwości z JastrzębiaZdroju, został przewodniczącym
Parlamentarnego
Zespołu do spraw Energetyki. Zespół w sumie liczy 24
członków - 17 posłów i 7 senatorów. W pierwszym pół-

roczu parlamentarzyści chcą
skupić się na problematyce
energetyki opartej o węgiel
kamienny i brunatny.
Zadania zespołów parlamentarnych
zasadniczo różnią się od prac w komisjach. W tych drugich, posłowie i senatorowie koncentrują się na tak zwanej

„bieżączce”, czyli projektach ustaw,
kierowanych aktualnie pod głosowania. W zespołach praca jest bardziej
koncepcyjna, skupiona na konkretnych, najważniejszych problemach,
przed jakimi staje Polska. Zespół do
spraw energetyki należy do kluczowych, z perspektywy strategicznych
interesów państwa.

Nie ma
innej drogi
Rozmowa

z Grzegorzem Matusiakiem,
przewodniczącym
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki
Energetyka
nie
sprowadza się jedynie
do węgla, ale właśnie
temu surowcowi chcecie poświęcić najbliższe posiedzenia i prace
zespołu.
- O energetyce można dyskutować w szerokim kontekście, poruszając sprawy
energii odnawialnej, gazu,
technologii jądrowych
i innych. To są ważne
i potrzebne debaty,
ale nasz zespół
musi koncentrować się na

Musieli strzelać?

P

rokuratura Apelacyjna w Katowicach nakazała
podjęcie na nowo śledztwa w sprawie strzelaniny przed siedzibą
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w czasie strajku
i manifestacji ulicznych
w lutym ubiegłego roku.

Pod koniec ubiegłego roku Prokuratura Okręgowa
umorzyła śledztwo w sprawie
interwencji policji pod siedzibą JSW. Jastrzębianie nie
kryli rozczarowania i oburzenia tą decyzją, dopatrując się
w tym próby zamiecenia pod
dywan sprawy niewygodnej
dla lokalnej policji. Wszyscy pamiętamy, co działo się
w lutym ubiegłego roku na

ulicach naszego miasta, a niektórzy do dziś boleśnie odczuwają skuteczność policyjnej
broni. Przypomnijmy, że do
rozproszenia protestujących
górników,
funkcjonariusze
użyli broni gładkolufowej. Widok pokrwawionych, sinych
i spuchniętych od trafień gumowymi kulami mężczyzn,
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obiegł lokalne, krajowe, a nawet światowe media. Od decyzji Prokuratury Okręgowej
wniesiono odwołanie. Prokuratura Apelacyjna w Katowicach podzieliła te wątpliwości.
- Umorzenie postępowania
oparte zostało na niepełnym,
wymagającym uzupełnienia
i pogłębienia materiale dowo-

kwestiach kluczowych. Jeżeli
chcemy poważnie dyskutować o bezpieczeństwie energetycznym Polski, to musimy
mówić o węglu.
- Nie szukacie innej
drogi?
- Nie ma innej drogi. Dyskutowanie o przyszłości polskiej energetyki z perspektywy
bieżących problemów spółek
węglowych, upraszcza i spłyca
problem. Żyjemy w trudnych
i niebezpiecznych czasach. Surowce stają się nie tylko kartą
przetargową, ale wręcz orężem
w realizacji międzynarodowych interesów. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji,

KWIATY
WYRAŻAJĄ
UCZUCIA

8 MARCA

DZIEŃ KOBIET

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, UL. PSZCZYŃSKA 6

WWW.KWIACIARNIADEKOR.PL
że dzięki węglowi mamy na
wiele pokoleń zagwarantowaną
niezależność energetyczną. To
jest prawie tak samo ważne, jak
niepodległość.
- Unia Europejska
i część polskich elit nie
podzielają Pańskiego
optymizmu i widzą węgiel w czarnych barwach.
- Od tego jest także nasz zespół, aby odróżniać prawdziwe
zagrożenia od medialno-biznesowej gry interesów. Chyba
nikt rozsądny nie sądzi, że atak
na nasz węgiel wynika jedynie
z troski o środowisko naturalne. Broniąc węgla wchodzimy
w paradę globalnym grupom
interesów, które mają wpływ
nie tylko na gospodarkę, ale
także politykę, w tym także na
decyzje Unii Europejskiej.
- Nie zmienia to faktu,
że powinniśmy podno-

sić standardy wydobycia i produkcji węgla.
- To oczywista sprawa. Dlatego z ogromną nadzieją przyjąłem plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jest
w nim mowa, między innymi
o konieczności reindustrializacji Polski i budowie naszej międzynarodowej marki w oparciu o innowacyjne
technologie. To jest szansa dla
górnictwa, aby stało się nowoczesne, ekologiczne i konkurencyjne na światowych
rynkach. Branża wydobywcza przez lata nie mogła się
doprosić zainteresowania ze
strony władz. Podejmowano
fatalne w skutkach decyzje,
których ofiarą padła także Jastrzębska Spółka Węglowa.
Zanim ruszymy z górnictwem
do przodu, musimy posprzątać najpierw po poprzednikach. Ale damy radę.
Rozmawiała:
Beata Leśniewska
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dowym (…) Przeprowadzone
dotąd dowody nie pozwalają
także na dokonanie wyważonej oceny, czy sposób działania zwartych oddziałów Policji
był w analizowanych przypadkach prawidłowy, to jest zgodny z zasadami taktyki policyjnej, adekwatny do zaistniałej
sytuacji i proporcjonalny.
Dotyczy to w szczególności
zasadności i sposobu użycia
pocisków niepenetracyjnych
- czytamy w uzasadnieniu Prokuratury Apelacyjnej o skierowanie sprawy do ponownego
rozpatrzenia.
Tym samym śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień
lub niedopełnienia obowiązków
służbowych przez funkcjonariuszy Policji podczas manifestacji
przed siedzibą JSW zostanie
wznowione. Przypomnijmy, że
Prokuratura wszczęła postępowanie na wniosek posłów Grzegorza Matusiaka i Piotra Chmielewskiego. 
(bl)

F.H.U. LIGNUM
Adrianna Bielawska

Salon sprzedaży Jastrzębie Zdrój:

Podziemny Pasaż Handlowy
- Pod Rondem Centralnym,
wejście od ul. Śląskiej

tel. 698 281 918, 500 050 221
e-mail: drew.salon@gmail.com

Polecamy:

n drzwi zewnętrzne, wewnętrzne:
• drewniane, stalowe,
• aluminiowe, PCV
n okna drewniane „Sokółka”
n aluminiowe PCV „eko okna”
n parapety wewnętrzne:
• drewniane, PCV
n parapety zewnętrzne:
• aluminiowe, stalowe, okleinowane
n meble na wymiar:
• szafy, komody, zabudowy
n deska podłogowa i tarasowa
n deska kompozytowa tarasowa i elewacyjna
n bramy garażowe i przemysłowe „BIGTOR”.

4 JAK MINĄŁ MIESIĄC
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Jastrzębie-Zdrój, Mazowiecka 2
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10-17
wtorek - piątek 9-16
www.jastrzebiezdroj.speedpak.net
e-mail: jastrzebiezdroj@speedpak.net

Pomóżmy Magdzie!

P

ani Magdalena
Gembalczyk
od 6 lat
zmaga się z chorobą nowotworową, miesiąc temu
podczas
badań
kontrolnych dowiedziała się, że nowotwór
kolejny raz zaatakował, tym
razem węzły chłonne. Lek, który może jej pomóc nazywa się
T-DM1, lecz miesięczny koszt leczenia nim to 20 tysięcy złotych.
Rodzina Magdy nie jest w stanie
zebrać kwoty potrzebnej na rok
leczenia. Lekarze zaznaczyli,
że być może kuracja będzie
musiała trwać dwa lata, a może
i dłużej.
Do tej pory chora starała się
radzić sama z chorobą, ale w tej
sytuacji zmuszona jest poprosić
o pomoc. Walczy z całych sił
i nie podda się dla swojej córki,
rodziny, przyjaciół. W związku
z zaistniałą sytuacją, dyrektor Państwowego Przedszkola
nr 21 pani Marzanna Nizińska,
do którego uczęszcza córka
pani Magdy, podjęła wspólnie
z pracownikami placówki decyzję o zorganizowaniu spektaklu
charytatywnego „Zdążymy pomóc Magdzie”. Spektakl ten jest
organizowany pod honorowym
patronatem prezydent miasta
oraz Ks. Biskupa Marka Szkudło.
Impreza odbędzie się 12 marca 2016r., w sali kina „Centrum”
w Jastrzębiu-Zdroju. Ale organizatorzy proszą jastrzębian, by

przyłączyli się do akcji poprzez udział
w imprezie oraz
ofiarowanie
wszelkich artykułów mogących
stanowić przedmiot
licytacji. Dary można
przesłać lub przekazać
bezpośrednio w przedszkolu
przy ulicy Opolskiej 5, a także
można poinformować organizatorów o możliwości ich odbioru ze
wskazanego miejsca.
Osoby, które chcą przyłączyć
się do projektu, proszone są
o przekazanie tej informacji do
29 lutego. Kontakt pod numerem tel. 324714239 lub e-mail:
ppnr21jastrzebiezdroj@poczta.
onet.eu. Można również przekazać darowiznę bezpośrednio
na konto fundacji, która opiekuje
się panią Magdą. Liczy się każda złotówka, a nawet grosz.
Co w programie przygotowanym na 12 marca w sali kina
Centrum?
- spektakl „Królowa Śniegu”
grupy teatralnej „Złota Gęś”
- występ chóru Nova Et Vetera, pod dyrekcją Katarzyny
Wierzbińskiej
- występ tancerzy Studia Tańca „Dance Passion”
- licytacja szmacianych laleczek i niespodzianka!
- występ wokalistki Laury Velasquez
- kiermasz Wielkanocny
Bilety „cegiełki” na Spektakl
Charytatywny w cenie 10zł.
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Pamięci tamtych dni

„Porozumienie Jastrzębskie i stan wojenny na
terenie miasta oraz
regionu” były tematem
przewodnim pierwszego
Miejskiego Konkursu
Wiedzy o Regionie, organizowanego przez Zespół
Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego
w Jastrzębiu-Zdroju.
Właśnie poznaliśmy jego
laureatów.

C

elem wspomnianego już
konkursu było przybliżenie historii naszego miasta i regionu z końca XX w.
A młodzież biorąca udział w konkursie
mogła wykazać się nie tylko wiedzą,
ale też umiejętnościami plastycznymi
oraz tworzenia prac multimedialnych,
ponieważ konkurs podzielony był na

trzy kategorie: wiedzy, plastyczną oraz
multimedialną.
Ostatecznie w dwuetapowym konkursie zwyciężyła Aleksandra Gibes z Gimnazjum nr 4 w ZS 3. Drugie miejsce zajęła
Dominika Świderek z Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w ZS 2, a trzeci był Dawid Wójcikowski z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w ZS 3.

Podczas uroczystości wręczania nagród
wystąpili młodzi artyści, którzy zaprezentowali utwory związane z tamtymi wydarzeniami, m.in. ,,Mury”, ,,Nasza klasa”
J. Kaczmarskiego, utwory na skrzypce i fortepian oraz ,,Dziwny jest ten świat”. W gali
uczestniczyli także uczestnicy strajków
w jastrzębskich zakładach, którzy opowiadali o wydarzeniach tamtych dni.

By pomóc wykluczonym
W

Jastrzębiu-Zdroju,
przy ul. Wrzosowej
powstał Klub Integracji Społecznej. To miejsce przeznaczone dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, m.in. z powodu
słabego wykształcenia, a także osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych
czy matek samotnie wychowujących dzieci. Głównym
zadaniem Klubu jest udzielenie pomocy potrzebującym
i ich rodzinom w odbudowywaniu oraz podtrzymywaniu
umiejętności
uczestnictwa
w życiu społeczności lokalnej,
w powrocie do pełnienia ról
społecznych i w podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych jako
wartości na rynku pracy. KIS
działa na rzecz integrowania
się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Z oferty klubu może
korzystać każdy.

- KIS to takie miejsce, którego u nas na terenie naszego miasta jeszcze do tej pory
nie było. Chcemy rozpocząć
działania, których jeszcze
w mieście nikt nie próbował
- mówi pani dyrektor OPS Teresa Jachimowska.

Klub powstał dzięki środkom z dotacji unijnej i miejskiej. Koordynatorem projektu
„O krok do przodu” jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, a partnerem
Jastrzębskie Stowarzyszenie
„Otwarte drzwi”. Program ma

Książka w internecie
M

iejska
Biblioteka
Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza
do korzystania z Internetowej
biblioteki
profesjonalnych
eBooków NASBI. Aby rozpo-

cząć pracę z NASBI, należy
założyć indywidualne konto
na stronie http://nasbi.pl/rejestracja.html. Po aktywowaniu
konta można już korzystać
z zasobów internetowej bazy

w Bibliotece Głównej oraz
w Filiach.
W przypadku korzystania
z NASBI z komputerów znajdujących się poza siecią biblioteczną
konieczna jest autoryzacja za
pomocą kodu dostępu. Kod aktywacyjny może otrzymać każdy
czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Kody można pobrać osobiście bądź
zamówić mailowo we wszystkich
placówkach Biblioteki.

Nadal śmiecą

K

ilka dni temu patrol Straży Miejskiej udał się na
Al. Jana Pawła II, gdzie
według zgłoszenia mieszkań-

ca, na terenach zielonych graniczących z pawilonem „Jantar” zgromadzone zostały odpady budowlane i inne śmieci.

być realizowany do grudnia
2017 roku. Dla uczestników
projektu przewidziano zajęcia z psychologiem, warsztaty
z elementami wizażu i stylizacji, a także treningi autoprezentacji oraz wyrażania emocji
i radzenia sobie z nimi.

Czas przybycia na miejsce
mundurowych okazał się jak
najbardziej trafiony, bowiem
na gorącym uczynku zostali złapani mężczyźni, którzy
wyrzucali z samochodu worki
z odpadami.
Sprawcy wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi
w maksymalnej dopuszczalnej
wysokości. Dodatkowo przeprowadzono czynności wyjaśniające, na podstawie których
wobec właściciela terenu zostanie wszczęte postępowanie
administracyjne zmierzające do
uprzątnięcia terenu.
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To ostatnia oaza przyrody w centrum miasta i jak mówią dokumenty Urzędu Miasta,
teren bardzo ważny dla ekosystemu Jastrzębia-Zdroju oraz ostoja zieleni i ptaków.

Zielone czy betonowe centrum?
P
isaliśmy już w poprzednim
numerze gazety, iż inwestor
nie zważając na niedokończone postępowanie administracyjne dotyczące zezwolenia na
budowę galerii handlowej i wielkiego
betonowego parkingu dla kilkuset samochodów, już wniósł o zezwolenie na
wycinkę drzew. To niedokończone postępowanie, budziło szereg zastrzeżeń
organizacji społecznych, jak i prokuratury. Krzysztof Mączka, przedstawiciel
Wydziału Ochrony Środowiska, 31 marca 2015 poinformował organizacje zainteresowane udziałem w postępowaniu,
iż UM nie jest w stanie podać daty jego
zakończenia. Okazało się jednak, że zamknięto je dokładnie następnego dnia,
czyli 1 kwietnia 2015 wydając kontrowersyjną i niezgodną z opinią Sanepidu
decyzję o braku potrzeby wykonania
oceny oddziaływania na środowisko
planowanej inwestycji.

Obecnie historia
się powtarza.
Urząd robi co
może, by wykluczyć
mieszkańców
z udziału
w postępowaniu
dotyczącym wycinki
drzew

W tej sprawie toczą się trzy postępowania. Jedno z nich odbywa się w Żorach. Jastrzębski magistrat miał prawo
zlecić postępowanie innemu miastu.
Co ciekawe, kilka dni po wysłaniu zapytania o przewidywany czas zakończenia postępowania, udzielono wymijającej informacji, iż trudno to określić.
Gdy organizacja ekologiczna wystąpiła

dostępu do udziału na prawach strony
powołując się m.in. na: „... sprzeczność
udziału tych organizacji z uchwałą Rady
Miasta dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego”!
Jakim cudem udział organizacji ekologicznej w postępowaniu może być
sprzeczny z uchwałami Rady Miasta?
Czy naprawdę ktoś próbuje wmówić

kich, którzy mogą wnieść do sprawy argumenty, niekoniecznie odpowiadające planom urzędu lub raczej inwestora?

w tej sytuacji o zgodę na udział w postępowaniu okazało się, że… żorskie
postępowanie już zakończono.
Co do dwóch pozostałych postępowań toczących się w Jastrzębiu organizacjom społecznym odmówiono

mieszkańcom, że stoją one ponad
konstytucją i polskim prawem? Ponad
podstawami demokracji obywatelskiej?
Mamy nadzieję, że logika władzy miasta nie jest taka, że skoro magistrat coś
ustanowił, to należy negować wszyst-

Organizacjom reprezentującym kilka tysięcy mieszkańców wmawia się,
że mają partykularne interesy. Urząd
nie chce być w tej sprawie obiektywny, nie chce rozmawiać z mieszkańcami, nie szuka kompromisowych

Trudno oprzeć się
wrażeniu, że obecna
władza reprezentuje
w tej sprawie tylko
i wyłącznie inwestora

rozwiązań. Nie słucha głosu mieszkańców i traktuje ich bez najmniejszej
dozy szacunku.
„Własność prywatna jest rzeczą
świętą!”- krzyczała przedstawicielka
władz na jedynym otwartym spotkaniu z inwestorem w UM (gdzie oczywiście GTP nie zaproszono!). Czy to
jest „religia i filozofia” urzędników, to
jest ich definicja interesu społecznego? Czy to właśnie dlatego urzędnik
miasta odmawia dopuszczenia do
udziału w postępowaniu dotyczącym
wycinki drzew Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego, pisząc
wprost: „... GTP nie przedstawiło
żadnych dowodów na to, że wycinka
drzew odbije się w sposób negatywny na ekosystemie i zdrowiu mieszkańców…”?
Czyżby w UM naprawdę była choć
jedna osoba, która wierzy w to, że wycinka tysięcy drzew w centrum miasta
i zalanie tego terenu betonem może
mieć pozytywny wpływ dla ekosystemu i zdrowia mieszkańców miasta
otoczonego wielkimi kopalniami i elektrowniami, miasta w którym występuje
alarmowe zanieczyszczenie powietrza?
Które to już władze, które wiedzą lepiej
co jest dla nas dobre?
Inicjatywa Obywatelska
dla Zielonego Centrum

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Zdrowe stopy - poradnik podologa. Stopy niosą człowieka przez całe życie. Są jak lustro mówiące o jego zdrowiu
i stylu życia. Wiele schorzeń od stóp się zaczyna albo się na nich kończy. Dbajmy o nasze stopy - one na to zasługują!

Wrastające paznokcie - opis choroby, zabieg i profilaktyka

Jan Cyrulik
specjalista ds. podologii

O

tym jak bardzo potrafi dokuczyć wrastający paznokieć, przekonał się już nie
jeden mężczyzna i nie jedna kobieta.
Są dwa powody wrastających paznokci. Pierwszy dotyczy paznokci rosnących samoistnie w dół wbijając się
w wał paznokciowy - może to być również
przypadłość genetyczna. A drugi powód
dotyczy paznokci wrastających ze względu na uraz mechaniczny. Bardzo częstym
powodem takich urazów jest chodzenie
w ciasnych, zwężanych i mało wygodnych
butach. Innym powodem jest zbyt krótkie
lub nieprawidłowe obcinanie paznokci
stóp. Dodatkowym czynnikiem jest także
specyficzna praca zawodowa lub przeciążenie stóp podczas treningów (dotyczy
sportowców).
Stopy z haluksami także w istotny sposób mają wpływ na paznokcie. Deformacja
stopy z haluksem sprawia, że największy

palec stopy, czyli „paluch” naciska lub ściera
się z sąsiednim palcem, a to z kolei przyczynia się do powstawania modzeli, odcisków,
stanu zapalnego i wrastania paznokcia.
Wrastający paznokieć może na początku mniej boleć, ale nawet mały ból jest
sygnałem, aby jak najszybciej pojawić się
u podologa. Zaniechanie tego prowadzi
do zaczerwienienia tkanki skórnej, potem
pojawia się wydzielina ropna i tzw. „dzikie
mięso”, czyli hipergranulacja. Ostatnia faza
jest niezmiernie bolesna i dużo trudniejsza
do opanowania. Dochodzi do tego, że
chory nie tylko mocno utyka, ale powoli
przestaje całkowicie chodzić. W skrajnych
wypadkach może dojść do zatrucia organizmu, a w konsekwencji nawet do zgonu.
Zabieg chirurgiczny
czy zabieg podologiczny
Wielu pacjentów kierowanych jest lub
kieruje się ze swoimi dolegliwościami do
chirurga. Ten najczęściej usuwa część albo

całą płytkę paznokciową. Niestety, mimo
iż jest to zazwyczaj bolesny zabieg, to
problemu wrastającego paznokcia nie
rozwiązuje. Płytka paznokciowa powoli
będzie odrastała, lecz kierunku wzrostu
nowego paznokcia nie zmieni. Tak dzieje
się u co najmniej 70% chorych.
W podologii spotyka się wiele rodzajów i stanów palców z wrastającym paznokciem. Jeden paznokieć wrasta płytko,
a inny ma swoje szpiczaste zakończenie
głęboko w tkance skórnej. W zależności
od danego przypadku podolog obiera
odpowiednią terapię. Najczęściej jest to
usunięcie wrastającej części paznokcia
i założenie klamry ortonyksyjnej. Czynności te przeprowadzone są zazwyczaj podczas pierwszego zabiegu. Klamra z odpowiednią aktywacją ukierunkowuje płytkę
paznokciową tak, aby paznokieć mógł
rosnąć w odpowiednim kierunku nie dając
przy tym dolegliwości. Efekty widoczne są
już nawet po pierwszym tygodniu od zakończenia zabiegu, a dolegliwości bólowe
ustępują często zaraz po zabiegu.
Klamrę na paznokciu nosi się w zależności od przypadku od ok. miesiąca do kilkunastu miesięcy. W tym celu wymagana
jest co jakiś czas kontrola u podologa. Podolog na wizycie kontrolnej może dokonać ewentualnej korekty naciągu klamry
lub sprawdzi stan i postęp terapii.

W trudniejszych przypadkach, gdzie
wrastający paznokieć wrósł się zbyt
głęboko i w dodatku widoczna jest już
hipergranulacja czyli tzw. „dzikie mięso”,

podolog zastosuje najpierw specjalny
opatrunek. A kiedy już hipergranulacja
będzie wysuszona rozpocznie regulowanie wzrostu paznokcia za pomocą klamry
ortonyksyjnej.
Ta nieinwazyjna terapia jest bardzo
popularna w rozwiniętych krajach zachodnich. W Polsce coraz więcej pacjentów korzysta z usług podologicznych.
Inne metody, jak stosowanie kostki
i widełek oraz dłut do podnoszenia wrastających części paznokcia, wbrew zapewnieniom jej twórców o bezbolesności jest
mitem, co potwierdziło już wielu specjalistów i ich pacjentów.
Natomiast chirurgiczne wycinanie lub
zrywanie całej płytki paznokcia powinno być ostatecznością. Jestem skłonny
powiedzieć, że do takich zabiegów nie

powinno dochodzić, ponieważ prawie
wszystkie przypadki wrastających paznokci można wyprowadzić klamrami
ortonyksyjnymi.
I nie chodzi tu o jakiekolwiek negowanie kompetencji chirurga, lecz o sposób
i metodę leczenia. Krótko mówiąc: chirurg
korzysta ze skalpela i kleszczy, a podolog
z klamer ortonyksyjnych. To, która metoda jest lepsza w przypadku wrastających
paznokci, zależy od świadomości lekarzy,
a przede wszystkim od dotkniętych tą
przykrą dolegliwością chorych.
Podolog nie jest sam. W razie potrzeby i w ekstremalnych przypadkach
kieruje pacjenta do chirurga. Współpraca
podologa z chirurgiem i odwrotnie jest
potrzebna, a czasami konieczna. Wszystko po to, by dobrać odpowiednią terapię
dla pacjenta. Moim zdaniem prostowanie
krzywo rosnących, wrastających paznokci
powinno odbywać się pod okiem specjalisty podologa. Taka procedura odbywa się
w krajach Europy Zachodniej.
Jak można zapobiegać
wrastaniu paznokci?
• Unikaj ciasnego, zawężającego się i niewygodnego obuwia.
• Prawidłowo skracaj paznokcie. Zawsze
prosto lub delikatnym łukiem, z lek-

kim zaokrągleniem bocznych krawędzi. Nigdy nie obcinaj ich zbyt krótko
i nie zostawiaj szpiczastych zakończeń
paznokci.
• Nie używaj ostrych narzędzi metalowych podczas samodzielnego robienia
pedicure. W szczególności dotyczy to
miejsc przy wale paznokciowym.
• Należy korygować deformacje palców
i stóp. Najlepiej pod okiem podologa,
który w razie potrzeby założy odpowiednie odciążenie lub ortozy.
• W przypadku pojawienia się pierwszych
dolegliwości związanych z wrastaniem
paznokcia udaj się do podologa. Wczesna profilaktyka jest mniej bolesna
i mniej kosztowna.

Jeśli masz na stopach coś, co Cię niepokoi lub chcesz upewnić się co do stanu
zdrowia swoich stóp, to zgłoś się do
gabinetu podologicznego na darmową
konsultację.
Zapraszam

Gabinet Podologiczny Jan Cyrulik | Żory, ul. Handlowa 1 | www.gabinet.podologiczny.pl/wrastajace-paznokcie/
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TV TCL

1299,-

Lodówka AMICA

1299,rata 40,-

1399,-

999,-

40”, Full HD, 100 Hz

NAJNIŻSZE
CENY

185 cm, klasa A+
kolor INOX

5 LETNIE
GWARANCJE
GRATIS

TRANSPORT
DO 30 KM
GRATIS

169,-

799,rata 25,899,-

RATY
NA DOWÓD

119,-

Moc 2200 W

32”, LED HD, 1366x768
USB, HDMI, klasa A+

Kuchnia
gazowo-elektryczna

899,rata 28,999,-

Laptop HP

1199,rata 37,1499,-

WiFi, Bluetooth,
500 GB, Intel Celeron

Pralka BEKO

Mądrze kochać dzieci
Rozmowa z dr Lidią Wollman

Żelazko Bosch

TV LED

„Kulturalne Piątki”, cykliczna impreza organizowana przez
Kompleks Dąbrówka, urasta do rangi jednego z najciekawszych
wydarzeń towarzyskich w Jastrzębiu-Zdroju. Gościem lutowego
„piątku” była dr Lidia Wollman, wspaniały pedagog, wykładowca
i naukowiec z wielkim doświadczeniem. Spotkanie nosiło tytuł
„Dzieci należy kochać. Mądrze kochać” i było adresowane do
rodziców oraz młodych osób, które chcą mądrze wychowywać
swoje pociechy.

A++, termoobieg,
zapalarka, zabezp.

799,rata 25,-

899,-

klasa A+
1000 obr./min.

Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 25
tel. 32 47 62 822, raczekjastrzebie.pl
W marcu rozpoczną się rozgrywki Drużynowej Jastrzębskiej Ligi Osiedli i Sołectw.
Turniej potrwa do października.
Rozgrywki odbywać się będą co miesiąc, z wyjątkiem wakacji.

Podczas
spotkania wspominała Pani
o „wychowywaniu kwantowym” dzieci. Czy to
oznacza nowe czasy?
- To Pan użył tego sformułowania „wychowanie kwantowe”,
ale kto wie czy fizyka kwantowa
nie będzie miała wpływu na to,
jak myślimy o rozwoju i wychowaniu dziecka? Interesuję się
fizyką i mechaniką kwantową
oraz psychologią, także neuropsychologią. Łączenie tych dziedzin może nam pomóc w szukaniu rozwiązań, jak najlepiej wychowywać dzisiaj dzieci. W jaki
sposób zdobywać wiedzę na
temat niesienia im pomocy, by
mogły rozwijać się w pełni, i jak
pomagać, aby nie zaszkodzić.
- Na propagowanie
swoich poglądów nie wybrała Pani katedry akademickiej i studentów
pedagogiki, lecz wygodną kanapę w Dąbrówce.
Audytorium
stanowili
rodzice. Czy takimi me-

todami można osiągnąć
swój cel?
- Tak. Jeśli zbierają się ludzie,
którym można coś dać i którzy
czegoś potrzebują, dzielą się
wiedzą i doświadczeniami. Jak
najbardziej taka wymiana jest
potrzebna.
- Chciałbym poznać
zdanie Pani profesor
na temat wychowywania dzieci i aktywności
zawodowej kobiet. Czy
nie uważa Pani, że moż-

Wielkie
szachowanie

Imprezę organizują:
Uczniowski Klub Sportowy Pionier, Zarząd Osiedla Stasica,
Szkoła Podstawowa nr 19 oraz KRS TKKF Pionier.
Stawka zawodów jest wysoka, bo zwycięzcy turnieju awansują do pierwszej ligi.
Rozgrywki zostaną zorganizowane w każdy drugi poniedziałek miesiąca
(z wyjątkiem lipca i sierpnia) w siedzibie UKS Pionier, przy SP nr 19. Prawo startu
mają drużyny zgłoszone w siedzibach swoich zarządów osiedli i sołectw. Można
zgłosić do rozgrywek więcej niż jeden zespół. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny.
Patronat honorowy nad zawodami objęli:
Łukasz Kasza Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Andrzej Matusiak Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta,
Mirosław Dobrowolski właściciel firmy „Gwarant”,
Mirosław Kolb Przewodniczący Zarządu Osiedla „Staszica”.
Drużyny można zgłaszać:
do 5 marca na adres e-mailowy sędziego głównego:k.orzechowski73@gmail.com

liwość przejścia kobiet
w wieku 50-55 lat na
emeryturę, rozwiązałby
znacznie problem pomocy w sprawowaniu opieki
nad wnukami, jak i nad
swoimi rodzicami? W pewien sposób byłby to powrót do rodzin wielopokoleniowych.
- Uważam, że byłoby to dobre
rozwiązanie, pod warunkiem,
że kobieta sama podejmowałaby decyzję. Nie każda kobieta
w wieku 55 lat chce spocząć
na laurach. Wiele z nich chce
się spełniać zawodowo. Ale są
również takie, które z przyjemnością skorzystałyby z takiej
propozycji. To dobre rozwiązanie dla tych kobiet, dla których
praca zawodowa nie jest pracą
życia, i którą wykonują tylko dla
zabezpieczenia finansowego.
Dla nich z pewnością o wiele
lepszym rozwiązaniem byłaby
działalność na rzecz wsparcia
rodziny, wnuków lub rodziców.
Rozmawiał Jan Ostoja

Fioletowy rajd do Zakopanego
KRS TKKF „Pionier” we
współpracy z zarządem
osiedla Pionierów organizuje wyjazd do Zakopanego na „Fioletowy
rajd”. Impreza odbędzie się 23-24 kwietnia.
Pierwszego dnia planowane jest przejście doliną Chochołowską, przejazd autokarem na zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. Drugiego
dnia organizatorzy zapewniają
śniadanie, kąpiele w wodach
termalnych w Bukowinie Ta-

trzańskiej. Zapisy chętnych do
wyjazdu przyjmowane będą
w siedzibie zarządu osiedla
Pionierów przy ul. Mazurskiej
2 od 22 lutego (od poniedział-

ku do piątku w godz. 17.30
-18.00). Koszt wycieczki to 88
zł za osobę (w tym: ubezpieczenie, przejazd, obiadokolacja, nocleg, śniadanie).

Bliższych informacji udzielają:
Mirosław Lęga - tel. 697 824 424 oraz Wiesława Kosowska - tel. 537 356 789,
www.facebook.com/zarzadosiedlapionierow.
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Współpracujemy
z Zarządami Osiedli
Rozmowa z Piotrem Szeredą, prezesem Zarządu SM „JAS-MOS” w Jastrzębiu-Zdroju.

- Panie prezesie, spotkał się Pan
z przedstawicielami jednostek pomocniczych miasta, czyli z zarządami osiedli: A. Bożka, Pionierów, Złote Łany,
Przyjaźń. Czy to znaczy, że Zarząd SM
otwiera się na taką współpracę?
- Taka była intencja Zarządu i Rady Nadzorczej. Oczywiście, w ramach spółdzielni mogliśmy
powołać Rady Osiedlowe, jako dodatkowe ciało
pomocnicze w samej spółdzielni. Ale zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z jednostkami
pomocniczymi miasta, które przecież są wybrane
przez mieszkańców, zarządami osiedli.
- Ale skąd taki pomysł?
- Narodził się z inicjatywy lokatorów i członków spółdzielni, którzy sygnalizowali potrzebę
zwiększenia liczby spotkań, na których mogliby
sygnalizować konkretne problemy W zarządach
osiedli przecież pracują społecznie jastrzębianie
i jednocześnie członkowie spółdzielni, więc nie

ścią społeczną. W tym kontekście bardzo ważnym
tematem poruszanym przez Zarząd była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje i programy społecznościowe dla mieszkańców. Spółdzielnie mogą korzystać z programów,
służących, m.in. realizacji różnorodnych inicjatyw.
Zaczynamy od programu „Zielona Ławeczka”
z Banku Ochrony Środowiska i Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich - „Śląskie Lokalnie”, które będą
kierowane do mieszkańców. Wskazane programy
mają pobudzić inicjatywę społeczną jastrzębian.
Mają sprzyjać zwiększaniu zainteresowania planami dotyczącymi wydatków na cele remontowe czy
modernizacyjne, poprzez zwiększenie uczestnictwa w kolejnych zebraniach osiedlowych.

- Temat często podnoszony jest na zebraniach
z mieszkańcami oraz w trakcie bezpośrednich
interwencji w mieszkaniach naszych spółdzielców. Dotyczy to zwłaszcza seniorów, osób z niepełnosprawnością i samotnych. Gdy następuje
w mieszkaniu awaria elektryczna, wodno-kanalizacyjna czy gazowa, to często lokatorzy w pierwszej
kolejności dzwonią do administracji. Po przyjściu
technika, zgłoszona awaria związana jest z wymianą wyeksploatowanych elementów czy urządzania, co nie wchodzi w przedmiot zakresu usług.
Rozpatrujemy różne rozwiązania, jednak takich
usług za odpłatnością nie możemy świadczyć.
W gazetce spółdzielczej podajemy szereg numerów kontaktowych do firm i fachowców.

- Przedstawiciele zarządów osiedli
wnioskowali o sprzątanie klatek schodowych powyżej parteru…
- Wiemy, że w innych spółdzielniach Zarządy
podjęły już takie decyzje. Sprawy były już poruszane w trakcie spotkań remontowych przez
mieszkańców w listopadzie ubiegłego roku. Podczas indywidualnych spotkań w terenie, wiele
osób zwraca mi uwagę również na te problemy,
stąd też razem z Radą Nadzorczą pracujemy nad
optymalnym rozwiązaniem. Obecnie 45% klatek
schodowych, na wniosek lokatorów, jest już sprzątanych. Co miesiąc mamy klika nowych wniosków
w tym zakresie. Wynika to z tego, że nasi mieszkańcy są coraz starsi. Niejednokrotnie zdrowie im nie
pozwala na sprzątnie schodów, a młodzi są zapracowani i brak im czasu.

- Ale czy spółdzielnia nie przewiduje
zatrudnienia takich fachowców i wykonywania tych usług?
- Obecnie regulacje prawne nie pozwalają na takie rozwiązania. Lokator odpowiada za urządzenia
w mieszkaniu. Natomiast wprowadzenie i utrzymania takiej brygady fachowców kosztuje, co dodatkowo podniosłoby czynsz o kolejne kilkanaście
złotych. Pod rozwagę są brane różne rozwiązania,
które mogłyby służyć mieszkańcom. Innym rozwiązaniem dla mieszkańców może być ubezpieczenie,

- Jaki koszt ponoszą mieszkańcy?
- To zależy od nieruchomości i od zakresu
pracy. Średnio od 6,5 złotego do 12,76 na mieszkanie. Chcę zaznaczyć, że dla tych osób jest to
dodatkowa praca na umowę zlecenie. Obecnie zatrudniamy 21 pań, które dbają o czystość

W spółdzielni nie ma rozdawnictwa
pieniędzy, ale chęć wsparcia działań naszych
mieszkańców w inicjatywach społecznych.
ma potrzeby ich dublować. W naszej działalności spółdzielczej musimy współpracować z władzami miasta, bowiem niejednokrotnie problemy
mieszkańców są tożsame z problemami naszych
lokatorów.
- O czym rozmawialiście na ostatnim
spotkaniu?
- O sposobach badania potrzeb mieszkańców,
utrzymaniu czystości w klatkach schodowych
powyżej pierwszego piętra, wprowadzeniu stref
bezpieczeństwa w blokach oraz o nowoczesnych
systemach monitoringu czy zagospodarowaniu terenów zielonych itd.
- Czy Spółdzielnia otwiera się też na
inicjatywy lokalne mieszkańców?
- W spółdzielni nie ma rozdawnictwa pieniędzy,
ale chęć wsparcia działań naszych mieszkańców
w inicjatywach społecznych. Sami przewodniczący zarządów z entuzjazmem odnieśli się do propozycji partycypacji Spółdzielni Mieszkaniowej „JasMos” w różnych kosztach związanych z działalno-

w naszych zasobach i otrzymują wynagrodzenie
w minimalnej wysokości. Ponadto zatrudniamy
firmę zewnętrzną, która też wykonuje te obowiązki, ale zatrudnia pracowników na tzw. „umowy
śmieciowe”. Podnoszę te sprawy, ponieważ nasi
lokatorzy, zwracali mi uwagę, że te panie z firmy
pracują za 600 złotych na miesiąc. Niestety, spółdzielnia nie ma wpływu na wynagrodzenie tych
pań. Ale Zarząd pracuje nad tym tematem, pracownicy administracji dokonali obmiarów wszystkich terenów oraz klatek schodowych. Ponowie
obliczamy koszty i skierujemy wniosek do Rady
Nadzorczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przetargu na sprzątanie terenów wewnętrznych i zewnętrznych. Mieszkańcy też zwracają
nam uwagę na zmiany związane z pogodą, m.in.
na opady śniegu, odśnieżanie itp. Stąd też potrzeba wypracowania optymalnego systemu, gdy nie
ma przez dłuży okres opadów śniegu, aby usunąć
piach z naszych ulic i parkingów.
- A co z grupą remontową wspomagającą usuwanie awarii w mieszkaniach?

np.: dom assistance. W ramach takiego ubezpieczenia, awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, alarmowej lub centralnego ogrzewania,
wynikające z przyczyn wewnętrznych pochodzenia
mechanicznego, hydraulicznego lub elektrycznego, podlegają ochronie ubezpieczeniowej, o ile nie
jest ona objęta odpowiedzialnością administracji
budynku lub służb miejskich. Awarie w mieszkaniu
wymagają interwencji różnych fachowców, m.in.
hydraulika, elektryka, gazownika, a te najpoważniejsze czasem i zakwaterowania w hotelu oraz pomocy
medycznej. Dlatego warto zastanowić się nad takim
ubezpieczeniem, które zawiera najemca z ubezpieczycielem. Nie wykluczamy, iż w przypadku większego zainteresowania naszych mieszkańców wskazanym rozwiązaniem, Zarząd może podjąć działania
służące wsparciu naszych spółdzielców na rzecz
rozwiązywania sytuacji awaryjnych. Chcę podkreślić, że Rada Nadzorcza i Zarząd SM „Jas-Mos” winne realizować wnioski naszych spółdzielców, którzy
decydują o kierunkach rozwoju spółdzielni. Jestem
wraz z pracownikami po to, aby ułatwić mieszkańcom życie w naszych zasobach mieszkaniowych.
Wiele tematów, które poruszaliśmy wynika ze zgłaszanych potrzeb przez naszych lokatorów, cennych
uwag i trafnych sugestii, za co serdecznie dziękuję.
Rozmawiał: Jan Ostoja

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny
przetarg nieograniczony na ustanowienie i zbycie odrębnej
własności lokali mieszkalnych położonych przy:
n ul. Górnicza 40/41, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 36,00m2,
cena wywoławcza 48 000 zł, wadium 4 800 zł,
n ul. Zielona 42/10, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 47,05m2,
cena wywoławcza 78 500 zł, wadium 7 850 zł,
n ul. Konopnickiej 10/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 27,89m2,
cena wywoławcza 42 000 zł, wadium 4 200 zł,
n ul. Wiejska 19d/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,91m2,
cena wywoławcza 60 100 zł, wadium 6 010 zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie,
n ul. Warmińska 18/11, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 25,90m2,
cena wywoławcza 48 700 zł, wadium 4 870 zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie,
n ul. Ofiar Faszyzmu 9/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,18m2,
cena wywoławcza 56 500 zł, wadium 5 650 zł,
w lokalu zameldowane są 4 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie.
Wystawione do przetargu mieszkania można oglądać w dniach 7 i 8 marca 2016r., po wcześniejszym zgłoszeniu
się w administracji osiedla przy:
- ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324761255 (ul. Górnicza, Konopnickiej, Wiejska, Of. Faszyzmu),
- ul. Zielona 5 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324718170 (ul. Zielona),
- ul. Kaszubka 3 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 324730169 (ul. Warmińska).
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu 16.03.2016r., o godzinie 1300.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 15.03.2016r.,do godziny 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem
na ustanowienie i zbycie odrębnej własności…” obowiązującym w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu,
a następnie wpłacą wymagane wadium.
Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny mieszkania, a pozostałym osobom zwrócone w terminie
do 3 dni na podany numer konta bankowego. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: wpłaty wpisowego i udziału do Spółdzielni, poniesienia kosztów
ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu
notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii
notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 2 lub telefonicznie pod
numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.
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Państwowa Inspekcja Pracy uznała za niezgodne z prawem z
ukarał za to prezesa GSM grzywną w wysokości tysiąca zło
jakiej od kilku miesięcy z coraz większym zażenowaniem
śledczej i kontrolnej, która nie zajmowałaby s

„Studio nag

W

październiku ubiegłego roku
w spółdzielni gruchnęła wieść, że
z roboty wyleciał szef grupy wykonawstwa własnego. Na pierwszej stronie spółdzielczego biuletynu wydano
i wykonano na nim wyrok. Z pracownika o nieposzlakowanej opinii i wieloletnim stażu, w dodatku szefa związku zawodowego, zrobiono pospolitego złodzieja. Poszło o rusztowania, a dokładnie o ich elementy: poręcze, kotwy, łączniki itp. Są dwie wersje wydarzeń. Według władz
GSM, grupa nieuczciwych pracowników ukradła
rusztowania, aby uzupełnić niedobory w ewidencji spółdzielni. Zrobili skok stulecia. Sprawa wyszła przy inwentaryzacji spółdzielczego majątku,
kiedy okazało się, że elementów rusztowań jest…
za dużo. Według drugiej wersji sprawa wyglądała inaczej. W 2010 roku jedna z zewnętrznych firm
nie dokończyła prac przy budynku na Opolskiej
2-12. Roboty przerwano, ponieważ podwykonawca nie płacił ukraińskim pracownikom. Prace dokończyła inna firma, ale rusztowania trzeba było
zdemontować. Na budowie panował - delikatnie
mówiąc - lekki chaos. Rusztowania zwieziono do
magazynów spółdzielni. Miały służyć za ewentualne zabezpieczenie przy rozliczeniach z wykonawcą. Firma dogadała się z GSM i zabrała elementy rusztowania, ale nie wszystkie. Część pozostawiono w magazynach spółdzielni. Leżały tam przez pięć lat. Kolejne inwentaryzacje nie
wykazywały nadmiaru sprzętu aż do ubiegłego
roku, kiedy elementy rusztowania zostały wciągnięte w ewidencję spółdzielni.

Na razie nie wiadomo, jak
w sprawie dodatkowych
elementów rusztowań
było naprawdę.
Zagadkę usiłuje rozwikłać jastrzębska prokuratura. Śledztwo nie jest prowadzone przeciwko
komuś, ale w sprawie. Władze GSM nie czekając na wynik dochodzenia wydały swój wyrok.
Ta nadgorliwość nie spodobała się Państwowej
Inspekcji Pracy. PIP uznał postępowanie Gerarda Weycherta, prezesa GSM, wobec pracownika za niezgodne z prawem i skierował przeciwko niemu sprawę do sądu. Niedawno zapadł
wyrok. Wydział karny jastrzębskiego sądu skazał prezesa Weycherta na tysiąc złotych grzywny i koszty procesowe. Jednocześnie PIP nakazał przywrócić do pracy zwolnioną osobę. Sprawa jest teraz w sądzie pracy. Jeżeli utrzymane
zostaną w mocy zalecenia PIP, spółdzielnia będzie musiała zapłacić przywróconemu pracownikowi zaległe wynagrodzenia oraz inne roszczenia odszkodowawcze. Nie mówimy o małych pieniądzach.

Za wyrzuconym
pracownikiem wstawił się
także Andrzej Matusiak,
członek Rady Nadzorczej
GSM. I też odczuł na
własnej skórze karzące
ramię sprawiedliwości
spółdzielczych władz.

Zbigniew Podmagórski, przewodniczący Rady
Nadzorczej GSM zawiesił Matusiaka w prawach
członka. Z formalnego i prawnego punktu widzenia była to decyzja ryzykowna. Członka Rady Nadzorczej GSM, zgodnie z wewnętrznym statutem,
można zawiesić tylko w przypadku złamania zakazu konkurencji. Tego Matusiakowi raczej nie można zarzucić. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego
w Gliwicach. Już podczas pierwszej rozprawy,
na początku lutego, zapadła ważna decyzja. Sąd
uznał, że Matusiak dostatecznie uprawdopodobnił swoje roszczenia i udzielił mu tzw. zabezpieczenia. To znaczy, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy i wydania wyroku, decyzja o zawieszeniu w prawach członka jest nieważna. Co zrobił
w tej sytuacji przewodniczący Zbigniew Podmagórski? Zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady
Nadzorczej, podczas którego uchwalono przywrócenie Matusiakowi praw członkowskich i podjęto
uchwałę… o jego ponownym zawieszeniu, na podstawie innych argumentów prawnych.

Ciekawe, jak zareaguje
na to sąd, ale generalnie
robienie sobie jaj z wymiaru
sprawiedliwości jeszcze
nikomu nie wyszło na dobre.
To nie jedyny problem prawny przewodniczącego. O możliwości popełnienia przestępstwa
przez Zbigniewa Podmagórskiego poinformował prokuraturę w lutym tego roku Jan Mittelstadt,
były członek Rady Nadzorczej GSM. Sprawa sięga lipca 2012 roku. Wtedy Mittelstadt wniósł przeciwko Podmagórskiemu prywatny akt oskarżenia.
W sprawie zeznawało wielu świadków, ale ich ze-

znania - zdaniem skarżącego - mijały
się z prawdą.
Według Mittelstadta, oskarżony instruował świadków. Jako dowód, prokuraturze zostały dostarczone wydruki korespondencji mailowej między Zbigniewem Podmagórskim a jedną
z ówczesnych pracownic GSM.
Ale to jest dopiero rozgrzewka przed zasadniczym wątkiem tej historii. Okazało się,
że zarzuty przeciwko wyrzuconemu pracownikowi oraz Andrzejowi Matusiakowi, władze spółdzielni opierają, m.in. na podsłuchiwanych nielegalnie rozmowach. Okazało się, że prezes Gerard
Weychert zorganizował w swoim gabinecie „studio nagrań”. Założono również podsłuch w biurze
pracownika. Z racji pełnionej przez niego funkcji przez to pomieszczenie przewijało się wiele
osób, członków spółdzielni, pracowników, ludzi z zewnątrz. Nikt nie był świadom, że jest nagrywany. Nagrania, jak również robione z nich
stenogramy były rozpowszechniane, m.in. na
posiedzeniach rady nadzorczej. Suchej nitki nie
pozostawiła na tych praktykach Państwowa Inspekcja Pracy.
- Potajemne nagrywanie pracowników może
być potraktowane jako naruszenie prawa w zakresie dóbr osobistych - napisał inspektor PIP
w piśmie do wyrzuconego pracownika.

Sprawą nielegalnego
nagrywania rozmów
zajmuje się także
jastrzębska policja
i prokuratura.
Budzi ona również ogromną konsternację
wśród samych pracowników, mieszkańców
i kontrahentów spółdzielni. Nie wiadomo, kto,
gdzie i w jakich okolicznościach był nagrywany. Taka sytuacja raczej nie budzi atmosfery zaufania.
Bezprawne wyrzucenie pracownika, bezpodstawne zawieszenie Andrzeja Matusiaka
oraz nielegalne nagrywanie rozmów to nie jedyne zajęcia, jakich ostatnio dostarcza GSM
wymiarowi sprawiedliwości. Niedawno zapadł
kolejny, też niekorzystny dla prezesa Weycherta
wyrok sądowy w sprawie karnej. Dotyczyła ona
odmowy udzielenia informacji członkom spółdzielni.

Grupa mieszkańców
chciała się dowiedzieć,
w jaki sposób
wydatkowane
są ich pieniądze.
Poprosili, m.in. o informacje dotyczące umowy z generalnym wykonawcą termomodernizacji 19 budynków. Chcieli także poznać przy-
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zwolnienie jednego z pracowników Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Sąd
otych. Ale to jest zaledwie odprysk wielowątkowej i wielowarstwowej tragifarsy,
m przyglądają się nie tylko mieszkańcy spółdzielni. Nie ma w mieście instytucji
się sprawami GSM. Wisienką na tym torcie jest „studio nagrań” prezesa.

grań” w GSM
czyny dla których zdemontowano ocieplone już
szczyty budynków. W grę wchodzą grube miliony złotych, a spółdzielnia mieszkaniowa nie jest
prywatnym biznesem. Tak jak mieszkańcy mają
prawo rozliczać władze miasta, lokatorom należy się informacja, w jaki sposób prezesi gospodarują spółdzielczymi funduszami. Nie wszędzie
te zasady obowiązują. Prezes GSM i jego zastępca odprawili lokatorów z kwitkiem i nie odpowiedzieli na pytania. Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gliwicach ukarał ich za to grzywną. Na tym
nie koniec przygody z wymiarem sprawiedliwości. Nie można wykluczyć, że doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez GSM
przestępstwa ściganego z urzędu, złoży jeden
z jastrzębskich przedsiębiorców. Chodzi o przetarg, zorganizowany - jego zdaniem - niezgodnie
z wymogami ustalonej procedury oraz dopuszczenie się dyskryminacji spółki. W styczniu ubiegłego roku GSM ogłosiła przetarg na dostawę mate-

riałów instalacyjnych. Jastrzębska firma nie wygrała i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Sprzeciw
wzbudził natomiast sposób, w jaki został potraktowany oferent. Zarzuca on władzom spółdzielni złamanie procedur, jakie obowiązują przy organizowaniu przetargów. W tle tych prawno-obyczajowych zawirowań przewija się jeszcze jeden
ciekawy wątek, działalności gospodarczej prominentnych członków władz Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Sami zainteresowani reagują dosyć nerwowo na wszelkie wzmianki na ten temat.
Po naszej publikacji z grudnia ubiegłego roku, autora artykułu zaszczycił telefonem sam prezes Gerard Weychert.

Niestety, nie nagraliśmy tej
pogawędki, bo jeszcze nie
dojrzeliśmy do standardów
obowiązujących obecnie
w spółdzielni.

W każdym razie legalna działalność gospodarcza należy do sfery publicznej, a dane
z Krajowego Rejestru Sądowego nie są poufne. W Skrzyszowie mieści się siedziba spółki o nazwie Multibiuro DGD. Wśród wspólników oraz członków Rady Nadzorczej i Zarządu pojawiają się znane nazwiska: prezesa spółdzielni, radcy prawnego oraz jednego
z kierowników, ostatnio także redaktora naczelnego spółdzielczego biuletynu. Nie
wchodząc w szczegóły, kluczowe stanowiska
zajmują oni sami lub ich bliscy krewni. Ciekawy jest nie tylko skład spółki, ale także zakres jej działalności. Firma zajmuje się prawie wszystkim, w tym także usługami związanymi z administrowaniem nieruchomościami.
Oczywiście, zawiązanie takiej działalności gospodarczej nie jest żadnym zarzutem, dopóki nie pojawi się podejrzenie, że spółka czerpie korzyści ze współpracy z GSM. Pod na-

porem krytycznych sytuacji, spółdzielnia postanowiła ostatnio poprawić swój wizerunek.
Sztandarowym orężem stał się biuletyn, którego lektura wprowadza w przyjemny nastrój
lat 70 ubiegłego wieku, kiedy wszyscy uczciwi Polacy pracowali na rzecz socjalistycznej
ojczyzny, ale wróg czaił się wszędzie i spędzał z oczu sen zatroskanym przywódcom narodu. W maju albo czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków GSM. Jakie decyzje podejmą mieszkańcy? Na razie czują
się lekko zmęczeni i zażenowani zainteresowaniem, jakie towarzyszy ich spółdzielni. Jeżeli podczas walnego pokażą czerwoną kartkę obecnym władzom, członkowie Zarządu
i Rady Nadzorczej mogą mieć kłopot z rozwojem kariery zawodowej. Sława o ich niekonwencjonalnych metodach pracy daleko przekroczyła granice Jastrzębia-Zdroju.
Jerzy Filar
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POLSKA SIEĆ SKLEPÓW

FIRANY
ZASŁONY

szycie & modelowanie

sklep firmowy

Jastrzębie Zdrój, ul. Warszawska 5a

32 474 49 86

(wejście do sklepu z tyłu budynku)

pn-pt 9-17, sob 9-13
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Na zaproszenie Krzysztofa Janickiego, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jastrzębiu-Zdroju, do naszego miasta przyjechała Anna Zalewska, minister Edukacji Narodowej. Spotkanie ze
związkowcami odbyło się w Biurze Terenowym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Jastrzębiu-Zdroju.
Podczas spotkania Anna Zalewska przedstawiła plan swoich działań na najbliższe miesiące. Ważnym punktem w kalendarzu
pani minister są konsultacje i debaty z lokalnymi środowiskami zainteresowanymi zmianami w oświacie.

Oświata musi być ciągła i elastyczna
Rozmowa z Anną Zalewską, minister Edukacji Narodowej

- Mówi się wiele o konieczności
zmian w edukacji, ale jak one będą
wyglądały konkretnie?
- W jaki sposób zmienimy edukację, dowiemy się wspólnie pod koniec czerwca, ponieważ
do tego czasu potrwa ogólnonarodowa debata
na temat dobrych reform w edukacji. Wiemy
na pewno, że ten system trzeba zmienić. Niezadowoleni są uczniowie, rodzice, nauczyciele.
Denerwują się także samorządowcy, bo nie potrafią właściwie policzyć pieniędzy. Generalnie,
każdy ma jakieś pretensje. Musimy wrócić do
kształcenia ogólnego, między innymi do czteroletniego liceum. Od tego uzależniony jest cały
system. Wysłuchuję wielu krytycznych uwag,
także podczas debat z nauczycielami i samorządowcami. Chcę się od nich dowiedzieć, co
jest nie tak w obecnym systemie edukacji, aby
popełnić jak najmniej błędów.
- Najwięcej emocji budzi zapowiedź
likwidacji gimnazjów.
- Kiedy wprowadzano gimnazja nikt nikogo
nie pytał o zdanie. Po prostu tak postanowiono.
Opinii publicznej wmówiono, że tak jest na zachodzie i u nas też tak musi być. Ale to nieprawda. Nie jesteśmy w tej kwestii związani żadnymi
umowami i traktatami. Możemy sami decydo-

6 do 19 lat. Każdy etap edukacji rządzi się swoimi prawami i własnym systemem. Do współpracy z ministerstwem zgłosiło się około 1400
ekspertów, którzy społecznie będą analizować
dotychczasowe podstawy programowe i ustalać nowe. Chcemy, aby edukacja była elastyczna i ciągła. Aby odnosiła się bardziej do wieku,
niż etapu kształcenia. Nasi eksperci pracują
w takim systemie, gdzie nauczyciele klas 1-3
rozmawiają ze swoimi kolegami uczącymi
w liceach. Wszystko po to, aby dowiedzieć się,
jakie są potrzeby i możliwości uczniów na poszczególnych etapach kształcenia.

wać. Od 20 lat, nikt w Europie nie dyskutował
tak szeroko na temat planowanych zmian w narodowej oświacie.
- Obecny system edukacji jest zły?
- Obecny system programowy ma wiele
wad. Nauczyciele narzekają na podstawy programowe i są zirytowani powierzchownością

edukacji. Rodzice muszą od najmłodszych klas
odrabiać lekcje z dziećmi, ponieważ w pracach domowych nieprecyzyjnie i niefortunnie
stawiane są pytania. Jednocześnie w podstawy
programowe ingerują i dyktują warunki wydawnictwa odpowiedzialne za podręczniki szkolne.
Największa wada podstawy programowej polega na tym, że nie widzi człowieka w wieku od

- Rodzice dalej mogą liczyć na darmowe podręczniki?
- Nic się nie zmienia w tym zakresie. Rodziców i uczniów trzeba wspierać w każdej
formie. Musimy natomiast rozwiązać jeden
problem związany z podręcznikami. Ministerstwo edukacji zaczęło pełnić rolę wydawnictwa, a przecież nie taka jest jego rola. Musimy
usprawnić współpracę z wydawnictwami zajmującymi się podręcznikami. One nie mogą
tworzyć podstaw programowych, lecz muszą
się do nich dostosować.
Cała rozmowa na stronie
www.jas24info.pl
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Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych

„Cztery Łapy”

44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Wyzwolenia 124
tel. 507 118 960
NIP 633 216 58 46, REGON 240776418
Konto: ING Bank Śląski
70 1050 1605 1000 0023 4086 1638

Tak wiele za tak niewiele i podaruj zwierzakowi,
a nie fiskusowi 1% swojego podatku!

KRS 0000291970
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego!

www.czterylapy.scalak.net

Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawnione do pozyskiwania środków finansowych, między innymi w ramach
1% podatku. Głównymi celami naszej działalności jest pomaganie zwierzętom w potrzebie, edukacja społeczeństwa, podnoszenie wrażliwości
i troski o zwierzęta, które czują ból, strach , głód tak samo jak ludzie.
Zwierzę nie jest rzeczą i zasługuje na szacunek.

Szkubią,

aż pierze leci

Po

polsku szkubanie znaczy darcie pierza. Gdzie
kultywowany jest ten niezwykły zwyczaj, bardzo
mocno osadzony w historii,
obyczajowości i kulturze
polskiej wsi? Na rubieżach
województwach podlaskiego albo na głębokiej kielecczyźnie? Nie. Prawdziwe
sztubaczki można spotkać
w górniczym Jastrzębiu-

Zdroju, a konkretnie w sołectwie Ruptawa. Szkubią
panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Szkubanie polega na wydzieraniu
pierza. Kto nigdy nie spał pod kołdrą
wypełnioną pierzem, ten nie wie,
jak ważną rolę dla zdrowia i komfortu życia pełniło szkubanie. To
cały rytuał. Pozyskanie pierza jest jego ważnym, ale
nie jedynym elementem.

Liczy się także dobra zabawa. Szkubie
się zawsze zimą. Latem, na wsi wszyscy mają pełne ręce roboty. Zimowe
wieczory nadają się w sam raz do tego, aby zasiąść z koleżankami, plotkować, pośpiewać, raczyć się ciastem,
kawą, a może nawet czymś
mocniejszym i… szkubać.
Tematów do rozmów
nigdy nie brakuje.
Podczas szkuba-

nia można się
dowiedzieć
wszystkiego
o życiu towarzyskim
wsi.
Który kawaler do
jakiej panny chodzi
„na zolyty”. Który
mąż nie lubi wylewać za kołnierz, a któ-

remu „rosną rogi”.
Szkubanie
to
jeden
z najbardziej
widowiskowych wiejskich
rytuałów i chwała
gospodyniom z Ruptawy,
że chcą go ocalić od zapomnienia.
www.jas24.pl

Podczas „Szkubaczek” spotkaliśmy

Damiana Gałuszkę,
wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
- Skąd pana obecność w tym miejscu?
- Dla samorządowca i mieszkańca Ruptawy to ważne wydarzenie. Panie mówią,
że to ostanie Szkubaczki, ale mam nadzieję, że to nieprawda. Pamiętam ten zwyczaj jeszcze z młodości
i smutno byłoby, gdyby się to skończyło. Oprócz praktycznego znaczenia ma to również wymiar etnograficzny i kulturowy. Dlatego
myślę, że za rok również się spotkamy na Szkubaczkach, do czego
będę bardzo Panie zachęcał.
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SPA dla
kota i psa

Jastrzębie Zdrój, ul. Mazowiecka 2 (obok Hawany)

tel. 530 014 061

godz. otwarcia: pn-pt 9-17, sob. 10-15

l strzyżenie
l pielęgnacja
uszu
l obcinanie
pazurów
l trymowanie
l rozczesywanie
l kąpiel lecznicza,
pielęgnacyjna,
samoobsługowa

Nowość!!!
Jedyna
w regionie
BIEŻNIA
WODNA
- hydroterapia

WSKAZANIA DO REHABILITACJI
NA BIEŻNI WODNEJ:
l zwyrodnienia stawów kończyn i kręgosłupa
l leczenie zachowawcze dysplazji
l ograniczenia ruchowe, osłabienia i zaniki mięśni
l problemy wieku podeszłego i bezpieczne leczenie otyłości
l trening i poprawa wydolności psów
l rehabilitacja po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych

samoobsługowa MYJNIA DLA PSÓW
Przyprowadź swojego psa do naszej myjni i umyj go sam. Ty decydujesz kiedy i za ile. Twój pies pokocha
bezstresowe kąpiele, a Ty docenisz wygodę mycia w specjalnie przystosowanych dla Was warunkach .

Rehabilitacja
Zwierząt
l laseroterapia
l magnetoterapia
l elektroterapia
l ultradźwięki
l jonoforeza
l terapia ciepłem
i zimnem
l masaż leczniczy
l fonoforeza
l kinezyterapia
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Parlament przegłosował, a prezydent
podpisał tzw. ustawę 500 +. Od 1 kwietnia
każda rodzina, bez względu na dochody,
otrzyma 500 zł na drugie i kolejne dziecko.
O świadczenie mogą ubiegać się także
rodzice jedynaków, o ile rodzina spełni
kryterium dochodowe, czyli 800 zł netto
na osobę lub 1200 zł w przypadku dziecka
niepełnosprawnego.

500+

Z

godnie z założeniami
około 2,7 mln polskich
rodzin otrzyma świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł na dziecko.
I choć sam projekt budzi spore
kontrowersje, to już co do jego
pozytywnego wpływu na społeczeństwo wątpliwości nie
ma nikt. Zdaniem Crédit Agri-

madką dzieci w wieku szkolnym. Celem ustawodawcy jest
wsparcie rodziny w długim
terminie i zwiększenie liczby
urodzeń. Czy to jest możliwe?
Raczej nikt nie zdecydowałby
się na drugie dziecko licząc na
6000 zł przez rok. Gdyby jednak, program miał gwarancje
wieloletniej realizacji, liczba

pieniędzy jak podatki od obywateli, którzy te pieniądze zarobią
samodzielnie (…). Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze, są tylko pieniądze podatników.” Warto o tym pamiętać.
Tym razem niezadowolone będą
z pewnością banki i hipermarkety, bo to one w główniej mierze mają „złożyć się” na reali-
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odwiedź
nas na

Zabawki z naturalnych materiałów

Ogródki warzywne
Przestronne sale

urodzeń na pewno wzrośnie. Nie
bez znaczenia
jest również pomijana w mediach kwestia likwidacji ubóstwa. Wielu rodzinom te pieniądze pozwolą stanąć na nogi, tak zwyczajnie bez stresu zapłacić rachunek w aptece, kupić dzieciom
nowe buty na zimę lub spłacić
„chwilówkę” wziętą na święta.

Skąd na to
weźmiemy?
Margaret Thatcher powiedziała w 1983 roku: „Jedna z najważniejszych debat naszych
czasów jest na temat tego, jak
dużo Twoich pieniędzy powinno
być wydawane przez Państwo,
a ile Ty powinieneś zatrzymać
i wydać na swoją rodzinę (…).
Państwo nie ma innego źródła

zację programu. To tu będą
potrzebne tytułowe miliardy. To,
czy uda im się przerzucić koszty na klientów i kto faktycznie poniesie koszty programu Rodzina 500 Plus, to już zupełnie inna
sprawa. Tym niemniej, jak dają
- trzeba brać!

CzY nas
przybędzie?
Pomysłodawcy tego programu żywią głębokie przekonanie, że w przeciągu najbliższej dekady, na świecie pojawi się dodatkowo 278 000 dzieci. Pomysł inwestowania w politykę prorodzinną jest dobry. Do tej pory nasze państwo

Ekologiczna żywność

Najtańsze przedszkole w mieście

Rodzinna atmosfera

Duży ogród do zabawy

Zajęcia adaptacyjne co środę godz. 16:30

ul. Korfantego 14, Jastrzębie-Zdrój
(okolice KWK „Zofiówka”)
tel. 513 022 555, tel. 693 177 491
www.przedszkolepodtecza.pl
przeznaczało na ten cel 2 proc.
PKB - poniżej średniej dla
krajów OECD, która wynosi
2,5 proc. Teraz będziemy wydawać 3 proc. PKB, co przesunie
nas na bliską czołówce pozycję.
(liderzy wydają 4 procent).
Ale nie kryjmy, że pieniądze to nie wszystko. Potrzebne są żłobki, przedszkola, szkoły, dobrze funkcjonujący system ochrony zdrowia i przede
wszystkim mieszkania, w których te dzieci będzie można
wychować.

A co jak dzieci
dorosną?

cole nowe świadczenie wychowawcze zwiększy PKB w
2016 roku nawet o 0,5%. Marek
Belka (prezes NBP) zauważył
w jednym z wywiadów, iż program spowoduje „pewne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego”.
Trudno się z tym nie zgodzić.
Niech każdy z nas wyobrazi sobie, co zrobiłby z otrzymanymi
pieniędzmi. Większość ruszy
na zakupy i wcale nie koniecznie po wódkę. Pieniądze zostawimy w lokalnej księgarni, piekarni, kwiaciarni, pewnie część
w zagranicznym markecie.
Nie należy mieć wątpliwości, to jak ocenimy „Rodzinę 500 +” zależy od naszej indywidualnej sytuacji rodzinnej. Inaczej oceni ten projekt
samotny rodzic wychowujący osiemnastolatka, inaczej
wieloosobowa rodzina z gro-

Przyjmujemy dzieci przez cały rok!

Własna kuchnia

Program 500 plus, mimo dążenia do szczytnego celu, jakim
jest zwiększenie liczby dzieci, może przy okazji wyrządzić
sporo szkód. Pierwszą z nich
jest zniechęcenie kobiet do aktywności zawodowej. Logicznie myśląc, która z matek wychowująca powiedzmy trójkę dzieci, będzie pracowała za
najniższą krajową? Czy nie będzie bardziej opłacalne pozostanie w domu i planowanie kolejnego potomka? Niejeden powie:
o to właśnie chodziło! Fakt.
Trzeba zwiększać dzietność,
ale nie kosztem aktywności kobiet. A co będzie z naszymi paniami, sumiennie realizującymi założenia programu, w momencie, gdy ich dzieci wkroczą
w dorosłość, a one pozostaną bez środków do życia? Czy
będzie kontynuacja programu
pt. 500 plus - emerytura? Pytają wątpiący w sukces programu.
Ponadto eksperci twierdzą,
że oferowane rodzinom pieniądze powinny być przeznaczane na zapewnienie darmowych
przedszkoli i żłobków, bezpłatnych posiłków dla dzieci i zapewnienie im pełnej opieki,
wraz z opieką medyczną(dentystyczną!) w szkole oraz refundowanie podręczników i wyposażenia szkolnego. Inni natomiast

obawiają się, że pieniądze trafią w ręce osób, które zamiast na
dzieci przeznaczą je na alkohol,
a wychowaniem dzieci i tak będzie musiało zająć się państwo.

Zatem plus
czy minus?
Czas pokaże. Najważniejszą
zasadą ekonomiczną i prorodzinną jest zapewnienie rodzi-

nom poczucia bezpieczeństwa.
Jeżeli młodzi będą mieli stabilną pracę, własne mieszkanie,
którego nie będą musieli spłacać przez większą część swojego życia, odpowiednią opiekę zdrowotną i dobrze funkcjonujący system szkolnictwa, to
sami zdecydują, że warto mieć
w rodzinie 2-3, a może i 6 dzieci.
I tego sobie życzymy.
(opr. bl)
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W kwietniu Warbus przejmie komunikację w Jastrzębiu-Zdroju

Autobusy
już montują

F

irma Warbus intensywnie przygotowuje się do przejęcia w całości komunikacji miejskiej w JastrzębiuZdroju oraz gminach ościennych.
Do godziny zero, czyli 1 kwietnia pozostało niespełna 1,5 miesiąca. To dużo i zarazem

mało, biorąc pod uwagę zakres działań z tym
związanych.
- Mamy wstępne uzgodnienia z PKM Jastrzębie Zdrój w sprawie zasad współpracy, obejmujące wynajem pomieszczeń
technicznych i biurowych, a także określo-

ny zakres obsługi technicznej oraz administracyjnej, ale przed nami jeszcze ustalenia kwestii rozliczeń finansowych. Chcemy te sprawy zakończyć do końca lutego,
aby marzec poświęcić już na bezpośrednie przygotowania rozruchu kadrowo-technicznego - wyjaśniają przedstawiciele firmy Warbus.

Wizyta
na PRODUKCJI
Drugim ważnym obszarem zainteresowania firmy Warbus jest kwestia związana z terminowym dostarczeniem przez producentów nowych autobusów. Zarówno firma Scandia, jak i Solaris wywiązują się ze swoich zobowiązań bez zarzutu. Postęp prac produkcyjnych jest satysfakcjonujący, gwarantujący dostawę pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. 25 lutego na zaproszenie Scanii odbędzie się wizyta w fabryce w Słupsku,
gdzie przedstawiciele firmy Warbus na miejscu sprawdzą stan zaawansowania prac.

Rekrutacja
kierowców trwa

Firma Warbus nadal prowadzi rekrutację kierowców. Po początkowym, bardzo
szybkim wzroście liczby zawartych umów
o pracę, teraz przyjęcia nieco zwolniły.
Przedstawiciele firmy mają nadzieję, że
stan kadr na 1 kwietnia osiągnie poziom
umożliwiający normalną pracę przewozową i to bez potrzeby kapitałochłonnych
szkoleń kierowców. Jednakże nadal podtrzymują zaproszenie i gwarantują zatrudnienie dla wszystkich chętnych z kategorią
prawa jazdy kat. D.
W tym celu został otwarty punkt rekrutacyjno-informacyjny, w siedzibie PKM Jastrzębie, gdzie w każdy
dzień roboczy w godz. 10:00 - 14:00
dyżuruje pracownik firmy Warbus (dyrektor oddziału), załatwiając wszystkie
sprawy związane z podpisaniem umowy
i służący wszelkimi wyjaśnieniami dotyczącymi pracy.

Podanie o pracę oraz CV można również wysłać na adres firmy:

Warbus sp. z o.o., ul. Chabrowa 4, 05-080 Mościska
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Najlepsi

Foto: jastrzebskiwegiel.pl

na Stadionie Narodowym

Drużyna Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla
zdobyła tytuł mistrza Śląska w kategorii juniorów.

Na

Stadionie Narodowym w Warszawie
odbył się II Ogólnopolski Turniej Mini Hokeja (II Czerkawski Cup). Na tej
najbardziej prestiżowej arenie sportowej w Polsce, najmłodsi jastrzębscy hokeiści
nie mieli sobie równych.

sza drużyna wygrała również półfinałowy mecz z Toruniem 6:1. Finałowa walka z MOSM Tychy także zakończyła
się wielkim sukcesem jastrzębian. Do
bramki tyszan wpadły 4 gole, natomiast
bramkarz JKH nie zdołał powstrzymać
tylko jednego krążka przed umieszczeniem go w bramce przez drużynę przeciwną. Tak więc z wynikiem 4:1 dru-

Mistrzowskie Talenty
T

urniej finałowy rozegrany został w Częstochowie. Wzięły w nim
udział cztery drużyny. Oprócz
młodych siatkarzy z Jastrzębia-Zdroju wystąpiły w nim
jeszcze zespoły: Exact Systems Norwid Częstochowa,
AZS 2020 Częstochowa oraz
MKS Będzin.
W zawodach, których areną była
hala sportowa IX LO im. C.K. Norwi-

Podczas meczów eliminacyjnych
wykosili niemal wszystkie drużyny do
zera (4:0, 5:0, 1:0), tylko drużynie z Sanoka pozwolili wbić jedną bramkę. Na-

żyna JKH zakończyła finałowe starcie
podczas II Ogólnopolskiego Turnieju
Mini Hokeja i największy puchar powędrował w ich ręce.

Półfinał był o włos

Z

espół oldbojów GKS
Jastrzębie zajął bardzo dobre, piąte
miejsce podczas rozgrywanych w Zawierciu Halowych Mistrzostw Polski
w Piłce Nożnej.

W rozgrywkach grupowych nasi
nie dali szans Żyrardowiance Żyrardów, pokonując ten zespół 3:1.
Zacięty przebieg miało spotkanie
z MOZ Kielce. Piłkarze GKS okazali się lepsi wygrywając 3:2. Prawdziwy festiwal strzelecki zawodnicy GKS urządzili sobie w starciu
z RKS Radomsko. Mecz zakończył
się wynikiem 10:0. Ale to nie był rekord turnieju. W meczu z Piastem
Gliwice, jastrzębscy piłkarze wygrali 12:1. Pierwsza faza rudny finałowej też poszła dla naszych zawod-

da w Częstochowie, bezkonkurencyjni okazali się młodzi siatkarze Pomarańczowych. Wygrali oni wszystkie
trzy mecze (z MKS Będzin 3:0, z AZS
2020 Częstochowa 3:0 i z Exact Systems Norwid Częstochowa 3:1) i pewnie sięgnęli po tytuł najlepszej drużyny
w województwie. Drużyna prowadzona
przez trenera Jarosława Kubiaka wystąpiła w składzie: Jakub Kwolek, Gabriel
Gonera, Robert Lejawa, Mateusz Śnieżek, Karol Redyk, Radosław Gil, Bartłomiej Kuryło, Paweł Żeliński, Dominik

Musielak, Patryk Niemiec, Jakub Turski, Mikołaj Szewczyk, Mariusz Magnuszewski, Bartosz Makoś, Piotr Trzeciak,
Szymon Bereza, Marcin Ernastowicz,
Mateusz Kukulski.
Warto dodać, że obiekt w którym
rozgrywano finał mistrzostw Śląska jest
bardzo szczęśliwy dla Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W tej właśnie hali juniorzy tego klubu wywalczyli przed rokiem tytuł najlepszej drużyny
w kraju, którego też będą bronić w tym
sezonie.

Rekord Urbanka
U
dane okazały się dla Jastrzębia-Zdroju halowe Mistrzostwa Polski Juniorów
i Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce. Nasi zawodnicy, na
pierwszej ważnej imprezie tego
roku, ustanowili nowe rekordy życiowe. Ogromny sukces osiągnął Sebastian Urbanek, zostając
czwartym juniorem w kraju w biegu na dystansie 400 metrów i uzyskując znakomity wynik 48.93! Już
w eliminacjach poprawił swój tegoroczny rekord życiowy o 0,46
sekundy, a w finale o kolejne 0,47

sekudny. Do biegu finałowego
wszystkie starty wygrywał ze zdecydowaną przewagą. Dopiero

w decydującej rozgrywce trafił na
równych sobie i zmierzył się z krajową czołówką na tym dystansie.

Tuż przed rozpoczęciem zimowych ferii poznaliśmy najlepsze
drużyny w piłce halowej wśród reprezentacji jastrzębskich szkół.
ników gładko. Wygrali 2:0 ze Stadionem Zawiercie i 3:0 z Wartą Zawiercie. Nie przyniosło rozstrzygnięcia
bardzo zacięte spotkanie z Pogonią
Szczecin, zakończone remisem 2:2.
W meczu, który zadecydował, że
drużyna GKS nie dostała się do półfinałowej czwórki, jastrzębianie przegrali z Hutnikiem Kraków 0:1. Do półfinałów awansowali piłkarze Pogoni
Szczecin, Hutnika Kraków, Cracovii
Kraków i Zagłębia Sosnowiec. W finale drużyna ze Szczecina pokonała
Hutnik Kraków 4:0. W meczu o trzecie miejsce Zagłębie Sosnowiec wygrało z Cracovią 4:1.
GKS Jastrzębie: Gruszczyński, Stanasiuk (bramkarze) - Grabczyński,
Skóraś, Jaromin, Gremlik, Kosiba,
Brzyszkowski, Trąd, Borowski, Fizek,
Janulek, Kurzacz. Sztab szkoleniowy Jacek Mizia i Edward Kokoszka.

Najlepsi w hali

Od

poniedziałku do środy (8-10 lutego) w hali
„Omega” uczniowie jastrzębskich szkół rozgrywali turnieje finałowe dwunastej edycji mistrzostw Jastrzębia-Zdroju w piłce halowej. Rywalizację rozpoczęli uczniowie szkół podstawowych, dzień po
nich wystąpili gimnazjaliści, turniej zakończyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W każdej kategorii w finale brały
udział po cztery drużyny. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W turnieju nie było sensacji. Rozgrywki zdominowały szkoły z klasami sportowymi, do których uczęszczają zawodnicy Szkółki Piłkarskiej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W rywalizacji podstawówek najlepsi
okazali się uczniowie z SP nr 10. Rozgryw-

ki w kategorii gimnazjów okazały się wewnętrzną sprawą jednej szkoły. Gimnazjum
nr 1 wystawiło dwa zespoły i to one zdominowały turniej finałowy. Wygrała „Jedynka”, która w derbowym pojedynku pokonała „Dwójkę” 3:0. Nie było też niespodzianki
w turnieju szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj
prym wiedli młodzi piłkarze reprezentujący
Zespół Szkół nr 5. Obie drużyny tej szkoły
zajęły czołowe pozycje. Wygrała „Jedynka”,
która odniosła komplet zwycięstw. Pierwszy zespół z ZS nr 5 pokonał drugą drużynę tej szkoły 3:0, a następnie niespodziewanie przegrał z reprezentacją Zespołu Szkół
nr 2 0:4. W swoim ostatnim występie wygrał
z Zespołem Szkół nr 6 4:0. O tym, że drużyna z ZS nr 5 zdobyła mistrzostwo zadecydował ostatni mecz turnieju, w którym jej drugi
zespół wygrał z ZS nr 2 1:0.
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Horoskop
Wodnik (20.01-18.02) Można będzie odnieść wrażenie, że wszystko sprzysięgło się przeciwko Tobie. Jednak problem będzie tkwił nie
w tym, jaki świat jest zły, ale w Twojej duszy. Jedyna szansa na poprawienie losu, to spokojne przemyślenie najważniejszych dla Ciebie spraw
i uspokojenie działań. Jeśli już to uczynisz i przestaniesz wszystkich postrzegać jako potencjalnych wrogów, wówczas przekonasz się, że świat
nabiera pozytywnych kolorów. Tym bardziej, że teraz będziesz miał sporego farta.
Ryby (19.02-20.03) Okazuje się, że to, co do tej pory uważałeś za niekorzystne, wcale takie nie jest. Zauważysz, że ludzie zaczynają Cię doceniać,
a to podniesie Twoją samoocenę i wprowadzi Cię w coraz lepszy nastrój.
Jest ktoś, kto bezustannie o Tobie myśli. Ty jednak daj sobie na wstrzymanie, bo ta osoba nie jest warta Twojego zaufania. Jeszcze w lutym będziesz miał jedyną w swoim rodzaju okazję, aby ludzie dojrzeli w Tobie
coś więcej niż przeciętnego człowieka. Nie zmarnuj tej okazji, bo może
ona procentować.
Baran (20.03-20.04) Mimo że jesteś pełen wiary i energii, to jednak
mijający luty okaże się miesiącem nieco straconym. Minie niczym burza,
ale nie odegra w Twoim życiu znaczenia. Po Twojej głowie plątać się będzie wiele myśli i zamierzeń, z których żadne nie zostanie zrealizowane.
W marcu za to dużo zmian. Skutecznie zrealizujesz ważne plany, które
skutkować będą w przyszłości.
Byk (21.04-21.05) Bardzo dziwny miesiąc, podczas którego będziesz
odgrywał ważną rolę dla wielu ludzi. Twoje działania dadzą szczęście
wielu, a jednocześnie u wielu innych spowodują przykrości. Tym samym
zyskasz przyjaciół, ale i wrogów. Bardziej uważaj na tych nowych przyjaciół, bo po wrogach wiadomo, czego można się spodziewać. Jest duża
szansa, abyś zyskał poważanie u ludzi, którzy dotąd spoglądali na Ciebie
jakby z góry. Nie jest ważne, czy oni Cię zaakceptują, ważne jest to, abyś
Ty uwierzył w to, że jesteś im równy.
Bliźnięta (22.05-22.06) To będzie czas wielu taktycznych błędów czynionych przez Ciebie. Wynikać one będą nie tylko z Twojej niewiedzy, ale
po części z lenistwa i powierzchownego traktowania problemów do rozwiązania. Sam będziesz sobie winny kłopotom, jakie będą Twoim udziałem. Jedyną radą na tę zapowiedź jest to, abyś wyciągał wnioski z popełnionych błędów, naprawiał je i uczył się postępować prawidłowo.
Poza tym nie martw się za bardzo, bo wszystkie Twoje problemy to nic
wielkiego i nie ma czym tak bardzo się przejmować. Tym bardziej, że
wszystko to, co czeka Cię teraz możesz przekuć na sukces w przyszłych
miesiącach tego roku.
Rak (21.06-22.07) Nie pomyśl przypadkiem, że to co się stanie na
początku miesiąca, to koniec świata. Będzie to zwykłe nieporozumienie, które co prawda będzie kosztować Cię sporo nerwów, ale bardzo szybko się sprawa wyjaśni. Po tym nieprzyjemnym incydencie nastąpi czas, w którym wszystko będzie się dobrze układać, a Ci którzy obwiniali Cię za nie popełnione winy, będą chcieli wynagrodzić Ci
to, co Ci zrobili. Nie daj się tak łatwo przeprosić, by na przyszłość jak
ktoś usłyszy plotki na Twój temat, to dwa razy się zastanowi, czy były
prawdziwe.

Lew (23.07-22.08) Czas cierpień i wielu rozterek. Za co się nie weźmiesz, to będzie szło jak po grudzie. Każda nowa znajomość, z początku ciekawa, okaże się niewypałem. Twoje myśli będą krążyły wokół
spraw nieprzyjemnych i będziesz się zastanawiał, czy Twoje szczęście
skończyło się raz na zawsze. Odpowiadamy: Nie skończyło się! Cały
ten galimatias powoli będzie się uspokajał i niebawem zupełnie zaniknie. Stanie się tak, gdyż jak zawsze, po burzy zawsze zaczyna świecić słońce.
Panna (23.08-22.09) Ktoś, kto poznał Cię czas jakiś temu, nie może
przestać o Tobie myśleć. Niebawem znajdzie sposób na to, aby się do
Ciebie zbliżyć. Nie dawaj mu zbyt wielkiego oporu, a jednocześnie trzymaj pewien dystans. Jest to osoba, której co prawda można zaufać, ale
tylko wtedy, gdy Cię szanuje. Jak na razie krucho będzie z finansami. Będziesz miał znacznie większe wydatki niż dochody. Nie szalej jednak za
bardzo, bo takie szaleństwa mogą się negatywnie odbić na pozostałych
miesiącach roku.
Waga (23.09-23.10) Mimo że będziesz odczuwał coś w rodzaju strachu przed przyszłością, to jednak musisz sobie uzmysłowić, że nie będą
Cię spotykały jakieś spektakularne klęski. Owszem, czasami będą Cię
nękały drobne problemy, ale poradzisz sobie z nimi śpiewająco. Daj sobie więcej luzu i pamiętaj, że człowiek żyje po to, aby żyć i działać, a nie
po to, aby czekać na gwiazdkę z nieba. Nie okazuj słabości i braku pewności siebie, bo jest ktoś w Twoim bliskim otoczeniu, kto chciałby Tobą
dyrygować. Nie pozwól na to, bo jeśli się ugniesz, to potem nie dasz sobie rady z tym człowiekiem.
Skorpion (24.10-22.11) To będzie naprawdę szalony czas. Mnóstwo
nowych znajomości, mnóstwo nowych wrażeń i cała masa śmiechu i zabawy. Jednak z drugiej strony czekają Cię również chwile, gdy będziesz
popadał w melancholię i zastanawiał się, po co to wszystko, a zaraz potem jakieś problemy będą uderzać Cię prosto w potylicę. To, co przykre,
szybko będzie przemijać, a pozytywny nastrój powróci jeszcze szybciej
niż Cię opuścił. Ktoś spojrzy na Ciebie bardzo przyjaznym okiem, ale nie
będzie miał śmiałości, aby się do Ciebie zbliżyć.
Strzelec (23.11-21.12) Zapomniałeś o wielu ważnych sprawach do załatwienia na teraz, więc musisz koniecznie nadrobić wszelkie zaległości.
To jest jedyna szansa na to, aby w przyszłości nie popaść w poważne kłopoty. Zrób co masz zrobić, bo najbliższy czas jest dla Ciebie bardzo dobrym okresem do załatwienia tych spraw. Nieznani ludzie będą dla Ciebie
mili i z chęcią we wszystkim pomogą. Nie mów, że sam sobie dasz radę,
nie odrzucaj pomocy. Gdy miesiąc będzie się kończył, oczekuj jakiejś niespodzianki. Może nie będzie ona bardzo okazała, ale za to bardzo miła.
Koziorożec (22.12-19.01) Zmęczenie będzie dawało Ci się we znaki,
ale znajdziesz czas na odpoczynek, który da Ci wiele radości. Można
powiedzieć, że teraz będziesz ładował swój wewnętrzny akumulator,
by w następnych miesiącach z sukcesem realizować wszelkie ambitne zamierzenia. Nie mniej istotne jest to, że ten czas będzie okresem
wielu Twoich uniesień tak w sferze emocjonalnej, jak i uczuciowej. Nie
możesz jednak popadać w zbytnią euforię, bo to będą tylko chwilowe
uniesienia, choć bardzo miłe.

Zegarmistrz

sprzedaż-naprawa

w markowe zegarki naręczne, kieszonkowe
w zegary podłogowe, ścienne, kominkowe
w grawerowanie napisów przy zakupie zegarka - gratis
w paski, bransolety, szkła, baterie
w testy wodoszczelności przy wymianie baterii, szkieł

ul. Turystyczna 65, Jastrzębie-Zdrój
tel. 609 855 189, janusz.rzepecki@op.pl

Biuro ogłoszeń
Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
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DORABIANIE

KLUCZY

EKSPRESOWE DORABIANIE KLUCZY
SAMOCHODOWYCH
MIESZKANIOWYCH
KODOWANIE KLUCZY
Z IMMOBILIZEREM
OSTRZENIE

5
8
1
4
5
5
788
Wśród osób, które do 10 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Maria Orłowska .
Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

WARSZAWSKA 1
oraz
TARGOWISKO ARKI BOŻKA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

www.dorabianiekluczypetrykowski.pl

