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Jastrzębie-Zdrój potrzebuje nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Rozwój terenów inwestycyjnych, przyciągnięcie
i zatrzymanie dużych inwestorów to zadanie dla samorządu na najbliższe lata

Miasto potrzebuje
nowych miejsc pracy
Praca odgrywa ważną rolę w życiu człowieka.
To dzięki niej zaspokaja się potrzeby, rozwija
i realizuje zamierzenia. Nie wszyscy jednak
mają możliwość zatrudnienia. Z problemem
bezrobocia walczą kolejne rządy. Nie jest on
obcy jastrzębskiemu samorządowi. W powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych
jest ponad 3500 osób, z czego 60 proc. stanowią kobiety. Sytuacja pań na rynku jest
trudna głównie z racji tego, że miasto „górnictwem stoi” i gros ofert związanych jest
z pracą w tej branży. A i o pracę w kopalni
coraz trudniej. Sytuację ratują powstające
markety, ale to wciąż za mało.

– Dziś jesteśmy 89-tysięcznym miastem.
Mieszkańców ciągle ubywa. Młodzi, bardzo
często dobrze wykształceni ludzie opuszczają miasto, bo nie znajdują zatrudnienia.
Jeśli tak nadal będzie, za kilka lat Jastrzębie
będzie liczyło 50 tys. mieszkańców. Trzeba
stworzyć warunki do tego, by powstawały
nowe miejsca pracy poza górnictwem, by pokolenia mogły godnie żyć – mówi Ryszard

Piechoczek, wiceprzewodniczący Rady Miasta
w Jastrzębiu-Zdroju.
Największym pracodawcą w mieście,
od jego powstania, są kopalnie należące
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potrzeby kadrowe firmy z roku na rok są coraz
mniejsze. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną Spółka ogranicza zatrudnienie
i wprowadza rozwiązania poprawiające kondycję finansową, które uderzają w portfel
pracowników. Mimo tego zainteresowanie
zatrudnieniem w JSW jest wciąż ogromne.
Podania o pracę w spółce JSW Szkolenie
i Górnictwo do października tego roku złożyły 6322 osoby.
– Liczba podań dobitnie świadczy o sytuacji na rynku pracy. Młodzi ludzie chcą
pracować i otrzymywać godziwe pensje. Jastrzębskie kopalnie są w nie najgorszej sytuacji. Powiedzmy, że w najbliższych 20 latach
utrzymane będą miejsca pracy. Ale co później?
Problem w tym, że nie mamy alternatywnego
zakładu pracy, który zatrudniłby 3–4 tys. ludzi
– mówi Ryszard Piechoczek.
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SIEĆ OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH
I HOTELI W POLSCE

Radny szansę na rozwój miasta i walkę
z bezrobociem upatruje w tworzeniu i rozwoju
terenów inwestycyjnych.
– Trzeba konstruktywnie myśleć i aktywnie działać, by przyciągać inwestorów.
W naszym mieście powinny powstać nowe
zakłady pracy. Musimy stworzyć warunki
do rozwoju przedsiębiorczości. Trzeba szukać również kapitału zagranicznego. Tereny
przeznaczone na rozwój przemysłu i usług
powinny być konkurencyjne. Jeżeli maszyny górnicze produkuje się 500, 300 km stąd,
to co stoi na przeszkodzie, by takie urządzenia powstawały w Jastrzębiu-Zdroju? Myślę,
że podstawową rolą prezydenta i przyszłej
rady powinno być pozyskanie inwestorów –
podkreśla radny.
Jak przyciągnąć kapitał do miasta? Ryszard Piechoczek nie ukrywa, że nie będzie
to łatwe zadanie. Przede wszystkim stawia
na dogodne warunki terenowe, komunikacyjne i podatkowe.
– Nie wydaje się, by punkt komunikacyjny
miasta był zły czy gorszy od np. pobliskich

Żor. Mamy w pobliżu autostradę, mamy Drogę
Główną Południową. Ważną sprawą jest również kontynuacja budowy uzbrojenia terenu
KWK Moszczenica, promocja terenów w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Trzeba wykorzystać nasze atuty i wyróżnić
się od konkurencji innych miast.
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