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„Wszyscy są zachwyceni”

www.JasNet.pl
waliśmy się około 30 tysięcy użytkowników na rok. W tym tempie uzyskamy tę liczbę w ciągu miesiąca” – cieszył się Jarosław
Piechaczek, jastrzębski oficer rowerowy.

„Wszyscy są zachwyceni. Trasa jest bardzo piękna, widowiskowa, niemal 55 kilometrów długości”
– tak o Żelaznym Szlaku Rowerowym mówiła na początku września prezydent Anna Hetman.
Potem było już tylko lepiej.

Jak się już rzekło, Żelazny Szlak Rowerowy to 55-kilometrowa
pętla przebiegająca przez teren 5 gmin: Jastrzębie-Zdrój, Godów i Zebrzydowice, a także czeską Karvinę i Petrovice u Karvine – po śladzie dawnej linii kolejowej. Dane dotyczące popularności szlaku rowerowego można na bieżąco śledzić na
stronie internetowej jastrzębskiego magistratu.

Niedawna prezentacja inwestycji w terenie była pretekstem
do podsumowań, ale także snucia planów na przyszłość. A te
ostatnie są naprawdę ambitne. Dodajmy zapobiegliwie, że
koszt całego przedsięwzięcia, które ma charakter międzynarodowy, wyniósł około 36 mln złotych (z czego 21 mln przypadło w udziale naszemu miastu). Jednocześnie prawie 50 procent tej sumy pochodzi ze środków europejskich. Budowa
trwała bagatela 14 miesięcy.

Ale na tym nie koniec niespodzianek. O tym jak wygląda oddany niedawno jastrzębski odcinek Żelaznego Szlaku Rowerowego przekonali się niedawno dziennikarze magazynu emitowanego na antenie TVP3. To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju
nakręcono ostatni odcinek „Turystyczej Jazdy", programu podróżniczego, który pokazuje ciekawe i atrakcyjne turystycznie
miejsca zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dziennikarze wsiadają na rowery, aby na własnej skórze sprawdzić, czy przejażdżka szlakiem to pierwszorzędna zabawa.

„Nie mamy kolei, ale mamy teren po kolei” – to już słowa Marii
Pilarskiej, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, która wspominała o trudnych początkach Żelaznego
Szlaku Rowerowego – „Teren był zarośnięty, podbudowa
znikała swoimi metodami, więc wybraliśmy się z maczetami na
spacer po byłym pasie kolejowym, co zabrało nam dwa dni.
Potem były rozmowy z koleją, gdzie usłyszeliśmy – ‘róbta, co
chceta’, byle był to projekt związany z komunikacją”.
Z kolei obecny na spotkaniu wiceprezydent Roman Foksowicz
podkreślił, jak ważne jest bezpieczeństwo amatorów jednośladów, potencjalnych użytkowników nowego szlaku rowerowego, wskazując, że „tak naprawdę tylko rowerzyści mogą
z niego korzystać”.

W swoim materiale autorzy pokazują nie tylko sam szlak, ale
także najciekawsze miejsca, które przy okazji rowerowej
wycieczki można zobaczyć w Jastrzębiu-Zdroju. Zwiedzają
Park Zdrojowy, pałac w Boryni i Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego. Prezentują widzom perełki architektury uzdrowiskowej, a o historii miasta rozmawiają z prezydent Anną
Hetman.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

jastrzębianin i pasjonat „dwóch kółek”, który od ponad 20 lat
ogląda świat z perspektywy rowerowego siodełka.

Na terenie Żelaznego Szlaku Rowerowego znajdują się cztery
duże punkty odpoczynkowe (i kilka mniejszych). W praktyce,
co kilkaset metrów możemy „natknąć się” na wiatę czy zespół
wiat, jest także pumptruck – na terenie dawnej stacji kolejowej
Jastrzębie Ruptawa – dla miłośników mocniejszych wrażeń.
Jak zauważył Jarosław Piechaczek, oficer rowerowy w Jastrzębiu-Zdroju, „cała trasa jest ogólnie płaska”. Wkrótce ma
zostać naniesiony na nią sygnał GPS, powstanie również
przewodnik i mapa, wreszcie – praktyczna apilkacja na telefon.
Szerokość ścieżki wynosi 2,5 metra. I jeszcze jedna ważna informacja. Wstępnie rozważa się pociągnięcie szlaku do pobliskiego Cieszyna. Jednak powodzenie tego scenariusza jest
uzależnione od pozyskania nowych środków.

Od 5 września funkcjonują na nim dwa punkty, mierzące natężenie ruchu: przy ulicy Chlebowej i Żwirowej. W momencie,
kiedy piszemy te słowa, każdy z nich zarejestrował około dwadzieścia tysięcy przejazdów – dokładnie 24 403 na Chlebowej
i 20 556 na Żwirowej.

„Wrażenia z jazdy są wspaniałe! Trasa była bardzo potrzebna
naszemu miastu!” – powiedział Wacław Mleczak, 78-letni

„Mamy około 1500 użytkowników codziennie. To jest popularność, która przekracza nasze początkowe założenia. Spodzie-

Już wkrótce życie dopisało aneks do słów pana Wacława.
„Ponad 22 tysiące rowerzystów zarejestrowały czujniki ruchu
przy ulicy Chlebowej. Oficjalnie Żelazny Szlak Rowerowy
otwarty jest dopiero od tygodnia, a już bije rekordy popularności” – donosił jastrzębski magistrat.

Jastrzębianie chętnie „rzucają mięsem”?
„Odebrałam młodszego syna ze szkoły. Wychodzimy z budynku, a za nami wybiegają gimnazjaliści i słyszę:
‘Wyp…j!!! Sk…e!!!’ Aż się zatrzymałam. Chłopak, który to powiedział, szedł dalej obok mnie. Zagotowałam
się i zapytałam go, co to ma być za słownictwo?! A on z głupkowatym uśmiechem, że nie wie o co chodzi”
Jakiś czas temu nasz Czytelnik postanowił podzielić się swoimi
przemyśleniami na temat języka, jakim posługują się jastrzębianie. Tak więc któregoś dnia rozsiadł się wygodnie na ławce
i wystawił twarz do czerwcowego słońca. W pewnym momencie do jego uszu dotarł następujący „dialog”: „Zamknij m…dę,
krzywy glucie! Wali ci z japy jak z d…py konia! Ryj masz, jakby ci
czołg wjechał do nosa! Turlaj dropsa, grzybie!” I tak dalej
– w podobnym, cokolwiek „romantycznym”, nastroju i klimacie.
Niestety, internauta nie wspomina nic o autorach tej porywającej wymiany zdań. Z drugiej strony, żeby zidentyfikować tych
ostatnich, nie trzeba być od razu profesorem Miodkiem. Takim
„narzeczem” posługują się bowiem najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta. Smutne, ale prawdziwe.
„Odebrałam młodszego syna ze szkoły. Wychodzimy z budynku, a za nami wybiegają gimnazjaliści i słyszę: ‘Wyp…j!!!
Sk…e!!!’ Aż się zatrzymałam. Chłopak, który to powiedział,
szedł dalej obok mnie. Zagotowałam się i zapytałam go, co to
ma być za słownictwo?! A on z głupkowatym uśmiechem, że nie
wie o co chodzi” – pisze „matka”. Dziwimy się zdziwieniu, tudzież spontanicznej irytacji, naszej Czytelniczki. W końcu „wiązanka”, jaką gimnazjalista uraczył swojego kolegę, należała do
żelaznego repertuaru naszych milusińskich. Tak zwany pakiet
podstawowy. Dalej są już tylko wielopiętrowe wiązanki, w których słowa na „ch” i „k” pełnią rolę znaku przystankowego. Ale
o tym za chwilę…

A może właśnie – jakby na przekór tym wszystkim akustycznym wrażeniom – widok 9-, 10-letnich chłopców, posługujących się wulgaryzmami z wprawą pensjonariuszy najcięższych
zakładów karnych, powinien być dla nas źródłem nieustannego
zdziwienia? „Na ulicy, gdzie tylko nie pójdę, słyszę to kurw*, ja
pierd*, chu*… Mówione, krzyczane do osoby obok, do słuchawki telefonu. Bez żadnego zastanowienia, zawstydzenia, czegokolwiek…” – pisze niejaka „asya”. Internautka wciąż nie może
nadziwić się światu, który na przemian fascynuje ją, ale też
przeraża.
„Albo inny obrazek. Wychodzę ze sklepu, mija mnie czterech
gówniarzy, może z 10-12 lat, i opowiadają sobie coś z kurw*mi
jako przecinkiem. Aż stanęłam, bo nie słyszałam jeszcze gówniarstwa, które tak otwarcie przeklina” – dziwi się „pięknie”
nasza Czytelniczka.
Jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Dlaczego młodzi ludzie – tak
na marginesie, nie tylko oni – „rzucają mięsem” niczym awangarda raperów z najniebezpieczniejszych nowojorskich
dzielnic? Pewne światło na tę sprawę rzuca kolejny internauta.
„Kiedyś taki widok na ulicy. Ojciec idzie ze swoim dzieckiem,
które się ociąga. Nie chce iść szybciej. W końcu odzywa się do
malucha. K…a, chodź szybciej! Co się opier…asz! O czym my tutaj mówimy?!” – pyta retorycznie „Insert”. Z kolei niejaki(a)
„Starża” uważa, że przykład idzie z góry. Ale bynajmniej nie tej

Na koniec jeszcze słowo o bezpieczeństwie rowerzystów.
Okazuje się bowiem, że miasto nie poprzestaje na budowie
Żelaznego Szlaku Rowerowego. Zanim inwestycja została
ukończona, rozpoczęły się roboty, które mają udrożnić szlaki
rowerowe, a tym samym poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.
„Poprawa infrastruktury rowerowej w Jastrzębiu-Zdroju będzie zadaniem wieloetapowym. W pierwszej kolejności na wysokości ronda przy Carrefourze przeprowadzono korektę,
dzięki której przejazd rowerem jest bezpieczniejszy. Przy ulicy
Jagiełły trwa przebudowa chodnika i budowa ciągu pieszorowerowego. Zaś na wysokości wlotu od ulicy Moszczenickiej
wykonano wcinkę umożliwiającą swobodny dojazd do ścieżki
rowerowej. Poprawiono także wjazd z ulicy Cichej na drogę dla
rowerów. Podobne roboty budowlane już niedługo rozpoczną
się przy ulicy Broniewskiego” – poinformowali magistraccy
urzędnicy.
Wspomniane inwestycje kosztowały w sumie 200 tysięcy złotych.
Damian Maj

rodzicielskiej… „Wystarczy posłuchać nagranych przez kelnerów: Belkę, prezesa NBP i ex-premiera, Sikorskiego, absolwenta Oxfordu, Sienkiewicza, potomka Noblisty. Ch…, du…pa
i kamieni kupa – oto norma językowa ludzi zdegradowanych na
własne życzenie”.
To skoro dostało się najmłodszym jastrzębianom, ich rodzicom
i bohaterom „afery podsłuchowej” – najwyższa pora na płeć
piękną. A ta w dziedzinie „piętrowych inwektyw” radzi sobie
zaskakująco dobrze. „Widzę dziewczynę, ładna, filigranowa.
Wydawać by się mogło, że uosobienie delikatności. A tu nagle,
jak nie bluzgnie! Niczym ostatnia ulicznica…” – pisze nasz Cztelnik „Rafał”. Niestety, na tym kończy się relacja zbulwersowanego internauty, który – być może z szacunku dla swojej niedoszłej rozmówczyni – nie podaje szczegółów tego osobliwego
doświadczenia językowego. Nic to jednak, bo w sukurs szybko
przychodzi mu inny Czytelnik. „Kiedyś wychodzę z dyskoteki
i słyszę rozmowę trzech dziewczyn, które szły przede mną.
‘K…a, widziałaś gdzieś Ankę? Gdzie ona, k…a, polazła? Może jedzie z Piotrkiem? Pierd…sz! Nic mi, k…a, nie mówiła! Nie znasz
jej, k…a!” Czy trzeba coś więcej dodawać?
Na koniec jeszcze jeden obrazek rodzajowy. Co wrażliwszych
Czytelników prosimy o pominięcie tej części artykułu. W każdym razie akcja „idzie” mniej więcej tak: „K…a, byłem dla niej
dobry, czuły, spełniałem jej zachcianki! Robiłem wszystko, co
chciała i jak chciała, k…a. Moje zdanie i moje sprawy były zawsze na drugim planie, k…a. Żeby tylko była zadowolona. A ona
i tak poszła z jakimś palantem, który tresuje ją jak s…kę. K…a,
a ona chodzi mu jak w zegareczku!!!”
„Jaką spuściznę pozostawimy po sobie? Mądrość czarnego
rapera z budzikiem na szyi i potrząsającym tyłkami dziwek
z plastikowym biustem?” – pyta „Rafal”. No cóż, niech każdy
sam odpowie sobie na to pytanie…
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„Likwidacja kopalń to zagrożenie”

Wiadukt znika w oczach…

„Wszystkie gminy górnicze stoją przed ogromnym wyzwaniem, które powinno być wsparte
przez rząd, bo likwidacja kopalń to zagrożenie
odpływu ludności oraz pozostawione zdegradowane i niezagospodarowane tereny” – podkreśla Anna Hetman, prezydent JastrzębiaZdroju oraz przewodnicząca Stowarzyszenia
Gmin Górniczych w Polsce.

„Wyburzenie wiaduktu na alei Piłsudskiego
budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Nie dziwi to szczególnie nikogo, ponieważ obiekt o potężnej konstrukcji znika
w błyskawicznym tempie” – zauważają magistraccy urzędnicy.

„Dla całego województwa to działania rewolucyjne, aczkolwiek wiemy, że niezbędne. Należy je przeprowadzić tak, by społecznie było
odczucie ewolucji, a nie rewolucji. Zapewnienie alternatywnych miejsc pracy oraz wcześniejsze przekwalifikowanie pracowników to
podstawa. To da gwarancję, że regiony górnicze nie staną się bezludną, zdegradowaną
wyspą” – ocenia.

Należy chyba podkreślić, że oba cytaty, teraz
kiedy w Polskiej Grupie Górniczej rozpoczęły
się protesty, brzmią co najmniej znamiennie.
Jak poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG, we wtorek, 22 września,
w godzinach porannych pod ziemią protestowało już 110 górników.
Z kolei Bogusław Hutek, przewodniczący
Górniczej „Solidarności”, zapytany, czy związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej także rozpoczną protest, odpowiedział w poniedziałek, 21 września: „Tego nie wiem. Na razie
mamy informację, że na Rudzie stają. Zaczynamy to koordynować. Zobaczymy, co się stanie jutro, jak to będzie wyglądać”.

„Nie” dla „darowanych” pieniędzy
„Mamy problemy i dajemy gwarancję, że je
przezwyciężymy. W trudnym okresie niezbędne jest wsparcie PFR w ramach tarczy
antykryzysowej. Podobna sytuacja kryzysowa wystąpiła w latach 2015–2016, a poprawiająca się sytuacja rynkowa w 2017 roku pozwoliła na spłatę zobowiązań, wykup obligacji wyemitowanych na podstawie umowy
zawartej z konsorcjum banków, a także na
utworzenie i zasilenie w kwocie 1,8 mld zł
funduszu stabilizacyjnego. W sumie, w krótkim czasie spłaciliśmy wielomiliardowe zobowiązania i corocznie realizujemy wielomiliardowe inwestycje. Jesteśmy wiarygodni,
zawsze spłacamy nasze zobowiązania, nigdy
nie korzystaliśmy z jakichkolwiek darowanych pieniędzy. Każda pożyczka dla JSW to
bardzo dobry interes dla pożyczkodawcy
i gospodarki.
“Jesteśmy wiarygodni, zawsze spłacamy nasze zobowiązania, nigdy nie korzystaliśmy

z jakichkolwiek darowanych pieniędzy. Każda pożyczka dla JSW to bardzo dobry interes dla pożyczkodawcy i gospodarki” – podkreśla Włodzimierz Hereźniak, prezes Zarządu JSW.
„Teraz radzimy sobie lepiej” – zapewnia prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej – „Bo
mamy fundusz stabilizacyjny, wypracowany
w czasie koniunktury. Nie rezygnujemy z kluczowych inwestycji, dzięki czemu żadna ze
ścian wydobywczych na przyszły rok nie jest
zagrożona. Jednak część planowanych
w 2020 roku nakładów inwestycyjnych, po
przeprowadzonej weryfikacji, zoptymalizowano lub przeniesiono na czas po ustąpieniu
efektów pandemii i poprawie sytuacji finansowej Spółki. Pracujemy nad zwiększeniem
efektywności drążeń wyrobisk górniczych.
Zakładam, że w całym roku zrobimy ponad
70 km nowych wyrobisk, to byłby bardzo dobry wynik”.

„Węgiel ma wielu przeciwników”
To najlepsza wiadomość dla przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej i pracujących
w niej górników. Węgiel koksujący, wydobywany przez Spółkę, na kolejne trzy lata utrzymał swoją pozycję na liście surowców krytycznych, a więc takich, które są kluczowe dla
rozwoju gospodarczego i technologicznego
Unii Europejskiej.
„Ta informacja trafiła do nas w doskonałym
momencie. Epidemia koronawirusa szczególnie mocno uderzyła w JSW, co odbiło się na
poważnych stratach za pierwsze półrocze tego roku. Pierwsze pozytywne efekty decyzji
Komisji Europejskiej już są widoczne. Wieści
z Brukseli od razu wywindowały akcje JSW
w górę, nawet o 24 procent. To oznacza, że
JSW stała się wiarygodna nie tylko dla inwestorów, ale także dla instytucji finansowych”
– oświadczył poseł Grzegorz Matusiak, przez
lata związany zawodowo z kopalnią Zofiówka.
„Ta decyzja Brukseli to także efekt skutecznych zabiegów śląskich eurodeputowanych,
premier Beaty Szydło i byłego wiceministra
górnictwa Grzegorza Tobiszowskiego. Na
forum europarlamentu i jego instytucji od
wielu miesięcy zabiegali o jak najszersze poparcie dla tej decyzji. Teraz mam satysfakcję,
iż tu na miejscu mogłem wspierać ich działania” – dodał poseł z Jastrzębia-Zdroju.
Komisja Europejska co trzy lata publikuje listę surowców o krytycznym znaczeniu dla
unijnej gospodarki. Węgiel koksujący trafił na
nią w 2017 roku i jego utrzymanie na tej liście
do końca nie było pewne.

„Węgiel ma wielu przeciwników w unijnych
gremiach, a słowo dekarbonizacja jest tam od
lat odmieniane przez wszystkie przypadki”
– powiedział europoseł Grzegorz Tobiszowski – „Dlatego tak ważne było dla nas wsparcie ze Śląska. Możemy tylko żałować, iż tak
niewielu parlamentarzystów poszło w ślady
posła Grzegorza Matusiaka. Uważam, że
w tak ważnych sprawach dla naszego regionu
i kraju polityczne spory powinni zejść na margines”.
Decyzja Komisji Europejskiej pozwoli na dalsze bezpieczne finansowanie działalności
JSW. Wiele instytucji finansowych nie wspiera już węgla energetycznego. Po rekomendacji Brukseli banki nie będą wycofywać się
z finansowania wydobycia węgla koksującego.
Poseł Grzegorz Matusiak, przewodniczący
Parlamentarnej Komisji ds. Energii, podkreślił, iż jest to nie tylko kwestia bezpieczeństwa finansowego Spółki czy środków na inwestycje, takie jak chociażby budowa nowej
kopalni w Jastrzębiu Bzie. To także szansa na
realizację wielu innowacyjnych projektów
– produkcji wodoru lub włókien węglowych
z produktów procesu koksowniczego.
Dodajmy, iż Jastrzębska Spółka Węglowa jest
największym producentem węgla koksującego w Unii Europejskiej, a już wkrótce będzie jedynym. Czesi, którzy też wydobywają
ten surowiec strategiczny, swoje kopalnie
zamierzają zamknąć w trakcie najbliższych
2 lat.

Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest
firma Eurovia, która równocześnie odpowiada za wybudowanie wiaduktu, jak i nowego
ronda na skrzyżowaniu ulicy Północnej, Granicznej i alei Piłsudskiego. To pozwoli skrócić
czas, w jakim mieszkańcy muszą liczyć się
z utrudnieniami w ruchu. Takie rozwiązanie
pozwala także wykonawcy na lepszą organizację pracy.
Nowy wiadukt będzie składał się z dwóch niezależnych części. Na każdej z nich powstaną
dwa pasy jezdni, po których ruch będzie odbywał się w jednym kierunku.
„Dzięki temu, gdyby z powodu jakiegoś zdarzenia zamknięto jedną z tych części, w bar-
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dzo prosty sposób możemy ustanowić na
obiekcie ruch dwukierunkowy” – wyjaśniała
Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
Podczas budowy zostanie zachowana tak
zwana skrajnia kolejowa, dająca gwarancję,
że – w przypadku przywrócenia na tej trasie
kolei – pociągi będą mogły przejeżdżać pod
nowymi wiaduktami. Wiadukt będzie przystosowany do ruchu pojazdów każdego typu
– również ciężarowych. Obie inwestycje
kosztować będą prawie 18 mln 370 tysięcy zł.

Nowy komendant
W Komendzie Miejskiej Policji w JastrzębiuZdroju odbyło się uroczyste spotkanie kadry
kierowniczej oraz pracowników służby cywilnej. W czasie zbiórki I Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji nadkom. mgr Tomasz Hynek serdecznie przywitał i przedstawił zebranym nowego Komendanta Miejskiego Policji
w Jastrzębiu-Zdroju – mł. insp. Piotra Sieleckiego, któremu Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach powierzył obowiązki na
tym stanowisku z dniem 14 września 2020
roku. Dotychczas mł. insp. Piotr Sielecki pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach.
Mł. insp. Piotr Sielecki służbę w policji rozpoczął w 1991 roku w Warszawie. Od 1993 roku pełnił służbę w Chorzowie. Przeszedł
wszystkie szczeble kariery. Od 2011 roku
kierował Wydziałem Prewencji Komendy
Miejskiej w Chorzowie. Od 17 marca 2014

fot. Śl. OO PCK

roku pełnił funkcję Komendanta Komisariatu
IV Policji w Katowicach. W dniu 1 grudnia
2016 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.
Natomiast od dnia 3 stycznia 2020 roku pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach.

Jastrzębianin prezesem
Śląskiego Oddziału
Nowym prezesem Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK został… jastrzębianin i wieloletni działacz tej organizacji Andrzej Kinasiewicz. Niedawno odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śl. OO PCK, który dokonał wyboru nowych władz.
Andrzej Kinasiewicz - pominąwszy szkolny
okres członkostwa - jest działaczem PCK od
1983 roku. Przed jego wyborem na zaszczytną funkcję, żaden jastrzębianin nie tylko nie
był prezesem Śl. OO PCK, ale nawet nie zasiadał w Zarządzie. Nowy prezes był członkiem
Komisji Rewizyjnej Śl. OO PCK i jej przewodniczącym. Ostatecznie to właśnie jego wizja
działania PCK przekonała delegatów, którzy
w większości powierzyli mu ambitne zadanie.
Zdaniem Andrzeja Kinasiewicza, przyszłość
PCK to propagowanie tej idei wśród społeczeństwa, idei, dodajmy zapobiegliwie, wciąż
aktualnej i potrzebującej szerokiego wsparcia. Przypomnijmy także, że niedawno PCK
obchodził 100-lecie swojej działalności,
wkrótce podobny jubileusz będzie fetować
„młodzieżówka” tej organizacji. I to właśnie w
młodych ludziach nowy prezes widzi przyszłość „czerwonokrzyskich” wartości, szczególnie w wykorzystaniu naturalnej skłonności młodych ludzi do pomocy innym.

Nowo wybrany szef Śl. OO PCK zdaje sobie
sprawę, że w międzyczasie organizacji
wyrosła „konkurencja”, chociażby WOŚP czy
Caritas, ale nie upatruje w niej niebezpieczeństwa, ale dopełnienie tej dziedziny dobroczynności.
„Mam pomysł na dalsze działanie PCK, na
propagowanie tej szlachetnej idei. Chciałbym
postawić głównie na młodych ludzi. Wierzę,
że przy pewnym wysiłku uda się ich zachęcić
do czynnego udziału w pracach organizacji” –
powiedział Andrzej Kinasiewicz, prezes
Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.
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Mister 2020:

„Spojrzeć sobie w twarz…”
Nazywa się Łukasz Jagła, ma 24 lata i mieszka w Jastrzębiu-Zdroju. Niedawno skończył studia na kierunku
bezpieczeństwo państwa w Raciborzu. Na co dzień jest trenerem piłki nożnej i pomaga młodym zawodnikom
zaszczepić w sobie chęć rozwijania się i szukania jakiegoś celu w życiu. A teraz postanowił jeszcze powalczyć o swoje
marzenia i zgłosił się do konkursu Mister Polski 2020. Posłuchajcie tej historii, bo jest naprawdę inspirująca…
„Dzięki pracy z młodzieżą mogę na nowo odkryć w sobie
dziecko i dostrzec, jak powinniśmy cieszyć się z małych
rzeczy, które nas otaczają. Moje życie od najmłodszych
lat kręciło się wokół sportu i piłki nożnej, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się w szkole podstawowej. Mówiąc
szczerze, nie wspominam dobrze początków gry w zespole piłkarskim. Zmiana środowiska była dla mnie bardzo ciężkim okresem, a do tego nie zostałem do końca
zaakceptowany przez nowych kolegów. Do dziś powtarzam, że to trener Robert Mościki odegrał kluczową rolę
w ukształtowaniu mojego charakteru jako sportowca.
Gdyby nasze drogi się nie skrzyżowały, być może szybko
straciłbym zapał do tego sportu. Dzięki ciężkiej pracy
i determinacji, moja przygoda w piłce seniorskiej nabrała
przysłowiowych rumieńców” – słyszymy od Łukasza.
Jednak zdecydowanie wszystko, jak podkreśla sam
bohater, zawdzięcza swojej mamie, która po dziś dzień
jest dla niego wzorem w codziennym życiu. „Ciągle
powtarzała mi, żebym robił to, co kocham, był cały czas
tą samą wesołą osobą i nigdy nie podejmował decyzji
wbrew sobie. To ostatnie wziąłem sobie dość mocno do
serca, choć nie zawsze wychodziło to na dobre. Ale każdego dnia mogłem z czystym sercem spojrzeć w lustro.
Jestem pewny, że gdyby nie jej upór i konsekwencja, nie
byłbym dzisiaj tym samym człowiekiem. Wszystko, co do
tej pory osiągnąłem, zawdzięczam tylko i wyłącznie jej
zaangażowaniu i poświęceniu. Zawsze będę jej za to
wdzięczny” – zaznacza.
Niestety, jego przygoda z piłką seniorską nie trwała zbyt
długo z powodu licznych kontuzji. Trzykrotnie doznał
poważnego urazu więzadeł w kolanie. To jednak nie
powstrzymało go w walce o marzenia. Dopiero poważna
kontuzja stawu skokowego przekreśliła plany Łukasza
związane z zawodową grą w piłkę nożną. „Był to zdecydowanie najtrudniejszy moment w moim życiu i gdyby
nie wsparcie rodziny i przyjaciół, nie wiem, jak bym sobie
z tym poradził. Cały czas mam w głowie tę dramatyczną
sytuację na boisku” – wspomina jastrzębianin i podkreśla, że to doświadczenie było niezbędne, aby mógł
otworzyć się na nowy świat, ludzi, a także emocje.
„W przeciągu ostatnich dwóch lat poznałem mnóstwo
fantastycznych ludzi, a moje życie nabrało całkiem innych kolorów” – ocenia Łukasz.
Ale może faktycznie, drodzy Czytelnicy, wrócimy do
tego, jak się to wszystko skończyło, a jednocześnie zaczęło. „Pamiętam, że przeżywałem bardzo trudny okres
po informacji, że już do końca życia będę czuł ból w tej
kostce i próba powrotu na boisko może się dla mnie skończyć dramatycznie.

Pewnego dnia, czekając w poczekalni na rehabilitację,
zacząłem rozmawiać ze starszym mężczyzną. Opowiedziałem mu swoją historię i co się dokładnie wydarzyło.
To, co wtedy usłyszałem od niego, zmieniło prawie wszystko. ‘Wiesz, ile bym oddał, by być w twoim wieku?!
Jesteś młody i możesz być kimkolwiek zechcesz. Do tego
patrzę w twoje oczy i widzę, że masz charakter prawdziwego lwa, możesz dokonać wielkich rzeczy. Pamiętaj
o tym!’ – padło z jego ust. To był dla mnie przełomowy
moment. Gdyby tylko wiedział jak jego słowa wpłynęły
na moje życie” – relacjonuje nasz bohater.
Jakiś czas później zaczął udzielać się w social mediach
i tworzyć treści do Internetu pod nazwą „Kostek”, która
miała nawiązywać do wszystkich feralnych kontuzji.
Uznał, że będzie inspirował ludzi do pracy nad własnymi
słabościami, pomagał im doceniać otaczający świat i pokazywał, jak mimo przeciwności walczyć o swoje marzenia. „Zacząłem pisać inspirujące treści na swój profil,
dzięki którym chciałem uświadomić ludziom, jak wiele
mają szczęścia w życiu. Uznałem, że to odpowiedni czas,
aby spróbować nowych rzeczy, na które nigdy nie miałem czasu, sprawdzić się na różnych płaszczyznach i podejmować nowe wyzwania” – dodaje zapobiegliwie.
Tak trafił na konkurs Mister Polski 2020, czyli najprzystojniejszego faceta. Zawsze lubił dobrze wyglądać
i dbał o swoją prezencję. Przez pewien czas myślał nawet, że to nie dla niego, ale po kilku sesjach zdjęciowych
i występach w teledyskach, uświadomił sobie, że to
świetne doświadczenie i warto spróbować sił w branży
modelingowej. Poza tym, jak powtarzał jego dziadek, nie
samym sportem człowiek żyje.
„Zgłosiłem się przez Internet na casting i pojechałem do
Krakowa. Atmosfera była niesamowita, a ja kompletnie
nie żałowałem swojej decyzji. Jurorzy odebrali mnie bardzo pozytywnie i tak znalazłem się w ćwierćfinale. Droga
do półfinału już nie była taka prosta. Poprzedzały ją
liczne wyzwania i zadania, które musieliśmy wykonywać
na naszych profilach społecznościowych. Ćwierćfinał
odbył się w Warszawie i był naprawdę wielkim wyzwaniem dla wszystkich uczestników. Ostatecznie otrzymałem świetną wiadomość, że zakwalifikowałem się do półfinału. Teraz przede mną kolejne zadania w walce o finał .
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by dojść jak najdalej.
I jestem pewny, że to dopiero początek tej niesamowitej
przygody – pada na koniec.
Łukasz, realizuj swoje marzenia!
Trzymamy kciuki!
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Morderstwo w Górach
Stołowych
Szczyt Narożnik w Górach Stołowych to miejsce szczególne. Spotykają się w nim piękno i majestat natury z dramatem, który stał się
udziałem ludzi dobrych – za sprawą człowieka złego.
Dwadzieścia trzy lata temu nie było chyba
w Jastrzębiu-Zdroju jednej osoby, która nie
słyszałaby o morderstwie dwójki studentów
w Górach Stołowych. Nic dziwnego – Anka
Kembrowska, która wtedy zginęła, była jastrzębianką studiującą we Wrocławiu. Została
zamordowana wraz ze swoim narzeczonym
– Robertem Odżgą, którego znajomi znali jako
Alberta.
W niedzielę, 16 sierpnia, dzień przed rocznicą
tej tragedii, stanęłam na Narożniku, by uczestniczyć w odsłonięciu kapliczki upamiętniającej ich śmierć. Wierząc, że ludzie istnieją, gdy
trwa pamięć o nich, wraz z kilkudziesięcioma
osobami udowadniałam, że Anka i Albert nadal
są wśród nas, trochę na przekór temu, jaki plan
miał morderca.
Zbrodnia na Narożniku porusza na kilku płaszczyznach.
Dla mnie, przede wszystkim, to osobisty dramat – z Anką przyjaźniłyśmy się od dziecka,
chodziłyśmy do jednej klasy w szkole podstawowej, a kontaktów nie osłabiły dwa różne licea, które wybrałyśmy. Z przyjaźnią przedwcześnie przerwaną jest chyba jak z miłością,
którą zakończył los – nie sposób o niej zapomnieć.
Nie bez znaczenia jest miejsce. Szczyt Narożnika oszałamia widokami. Niewymagająca
i krótka trasa od strony Karłowa pozwala doświadczyć piękna i potęgi natury. Zbrodnia popełniona w takim miejscu jest szczególnie szokująca przez kontrast między pięknem świata a
brutalnością morderstwa. Dodatkowo uśmiercenie turysty na szlaku to złamanie pewnych
niepisanych reguł. My, ludzie chodzący po górach, nadal chcemy wierzyć, że jesteśmy w nich
bezpieczni. A przynajmniej – bezpieczni od
krzywdy, którą chcą nam wyrządzić inni. Wiara
w to, że w górach spotkamy osoby pozytywnie
nastawione do świata, przy takiej okazji, jest
wystawiona na poważną próbę.
Ofiarami byli ludzie dobrzy. Wiem, że brzmi to
jak banał. Zasada „o zmarłych mówimy dobrze
lub wcale” sprawia, że możemy mieć skłonność
do idealizowania tych, co odeszli. W przypadku
Anki nie ma mowy o fałszywym powlekaniu
brązem – nawet za jej życia trudno byłoby
znaleźć kogokolwiek, kto oceniałby ją negatywnie. Niektórzy z nas potrzebują wielu lat
dojrzewania, by stać się dobrym człowiekiem.
Ona po prostu taka była – pogodna, przyjacielska, kochająca wszelkie stworzenia i całą
przyrodę. Nie zdążyłam poznać bliżej Alberta,
ale nie wątpię, że wybrała mężczyznę, który był
podobny do niej. Potwierdzają to opowieści
jego bliskich. I dwoje takich ludzi straciło życie
w wyniku jakiegoś absurdalnego splotu
okoliczności. To musi poruszać.
Jest zbrodnia, ale nie ma kary. Choć od morderstwa minęły 23 lata, jego sprawca nie został,
jak dotąd, ustalony. Pierwsze śledztwo zostało
zamknięte po 5 latach, pod wpływem nacisków
zwierzchników policjantów. Podwójne, nierozwikłane zabójstwo źle wyglądało w statystykach, zatem polecono je odłożyć do archiwum.

W śledztwie pojawiło się kilka hipotez, ale żadnej śledczym nie udało się potwierdzić. I nic
dziwnego – policja dysponowała bardzo
skromnym materiałem dowodowym. Od zbrodni do znalezienia ciał minął ponad tydzień,
podczas którego upalne dni przeplatały się
z ulewami. Nie pomogło na pewno również to,
że scena zabójstwa znajdowała się w trudnym
– górskim i lesistym – terenie. I choć przypadkowi turyści słyszeli strzały, to tak naprawdę
nie było bezpośrednich świadków.
Od dwunastu lat sprawą zajmuje się tzw. Archiwum X – najpierw wrocławskie, obecnie
– krakowskie. Wiele jednak wskazuje na to, że
nawet oni mogą sobie nie poradzić z rozwikłaniem tej zagadki. Choć bardzo chciałabym
widzieć sprawcę postawionego przed sądem,
coraz częściej myślę, że potrzeba cudu, by to
nastąpiło.
O tym wszystkim myślałam, stojąc na Narożniku, w piękny, sierpniowy dzień. Wokół mnie
stały osoby, które podobnie jak ja nie chcą zapomnieć. Znajomi, rodzina, wykładowcy i koledzy z wrocławskiej uczelni, policjant, który
musiał umorzyć pierwsze śledztwo oraz osoby,
które po prostu poruszył los zamordowanych.
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Czy Jastrzębie się rozwija?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się niedawno do
naszych Czytelników. Poniżej przytaczamy
niektóre z odpowiedzi, tudzież ich fragmenty,
zachowaliśmy także oryginalną pisownię.

jątkiem kopalń. Pusta galeria chluba naszego
miasta. Ciemne ulice bo oszczędza się na
energii a idąc na ranną zmianę czy nocna to
trzeba z latarką gonić. Porażka (...)”

Wojtek: „Miasto Jastrzębie Zdrój się raczej
zwija. Tu nie dzieje się kompletnie nic. Strefa
ekonomiczna od lat stoi pusta. Żadnych znaczących inwestycji w mieście się nie wykonuje. Fajnie że w końcu rusza temat wiaduktu
bo to ważne żeby główna droga w mieście była przejezdna. Mogliby w końcu zagospodarować ten teren z chaszczami za Mc Donaldem i coś fajnego tam zrobić (...)”

Ademir: „Chyba zwija sie w przyspieszonym
tempie... Zobaczcie na Tychy...”

Anonim: „Niestety Jastrzębie nie rozwija się.
Brak pracy dla kobiet. Zero przemysłu za wy-

Mieszkaniec: „Na pewno mamy gdzie jeździć
na rowerze. Poza tym jedna wielka sypialnia od
lat bez żadnych perspektyw poza kopalniami...”
Anonim: „Każdy widział jak wygląda Prypeć
na Ukrainie takie też będzie nasze ukochane
miasteczko Jastrzębie. Zostaną biegające psy
i może emeryci ale co tam nas już nie będzie
a inni po nas niech sie martwią (...)”

Wkrótce święto bibliotek
Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek
i czytania. Jednym słowem, ogólnopolska
akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako
najbardziej otwartych i dostępnych instytucji
kultury z ofertą dla osób w każdym wieku.
„To już szósta edycja. W naszym mieście wydarzenie odbędzie się 10 października w Bibliotece Głównej, ul. Wielkopolska 1a, oraz
transmitowane będzie na naszym profilu facebookowym. Ilość miejsc ograniczona! Darmowe wejściówki można odebrać w Wypożyczalni Literatury dla Dorosłych w Bibliotece Głównej. Wspólne świętowanie rozpocznie się od spotkania autorskiego z Anną

Cieplak. Nieco później odbędzie się koncert
'Pamiętajmy o tym, co piękne', poświęcony
utworom wielkich, polskich artystów” – informuje MBP w Jastrzębiu-Zdroju.

Reklama

Z inicjatywy ich wszystkich na szczycie pojawiła się nowa kapliczka, z figurką Matki Boskiej, tą samą, którą 23 lata temu postawił na
miejscu zbrodni ojciec Anki i dwoma krzyżami,
połączonymi łańcuszkiem. Na łańcuszku –
tabliczka z napisem: „Byli młodzi, wrażliwi, pełni radości życia, zginęli od kuli zabójcy na turystycznym szlaku w górach, które tak ukochali”.
Pierwsza kapliczka, drewniana, przez 22 lata
stała poniżej szlaku, w miejscu, gdzie znaleziono ciała. Czas nie obszedł się z nią łaskawie
i kilka miesięcy temu konieczne było poddanie
jej renowacji. Tym razem kapliczka przetrwa
dłużej – postanowiono większość elementów
drewnianych wymienić na metalowe. Znalazła
również nowe miejsce – ze względu na zmianę
przepisów dotyczących Parku Narodowego
Gór Stołowych niemożliwe było jej ustawienie
poza szlakiem, ale dyrekcja Parku pozwoliła na
jej zamontowanie na samym szczycie. Tuż obok
istniejącej od lat tablicy, przygotowanej przez
Akademię Rolniczą we Wrocławiu – uczelnię
Anki i Alberta. Dzięki temu każdy turysta, przechodzący przez Narożnik, będzie zabierał ze
sobą pamięć o studentach zamordowanych
w tym miejscu.
Janusz Bartkiewicz, dziś – emerytowany policjant, w 1997 roku był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Wałbrzychu i szefem specjalnej grupy,
stworzonej w celu schwytania zabójcy z Narożnika. Choć musiał zamknąć śledztwo, nie pogodził się z tym, że sprawa śmierci Ani i Alberta
nie została wyjaśniona. Po przejściu na emeryturę, przez pewien czas próbował, niezależnie od policji, sam rozwikłać tę zagadkę. Dziś
kończy pisać książkę, która całkowicie odsłoni
kulisy tej poruszającej zbrodni oraz przybliży
ówczesne śledztwo.
Monika Gibes
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Wznawiamy zabiegi!
§
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Jedna z najlepszych klinik w Europie

§

Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny
Korekcja wzroku gratis
Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu
Pakiet gratis o wartości ponad 100 zł:
okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny
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500 złotych za palenie liści…

Domki dla owadów!

W związku z kończącym się sezonem ogrodniczym, działkowicze oraz mieszkańcy posesji rozpoczęli porządkowanie swoich ogrodów. Niestety, zamiast pozbywać się odpadów zielonych zgodnie z obowiązującymi
przepisami, często spalają je w swoich ogródkach. Takie postępowanie jest zabronione
i zagrożone mandatem karnym w wysokości
do 500 złotych lub skierowaniem sprawy do
Sądu Rejonowego.

Na terenie naszego miasta pojawiło się
dziesięć domków dla owadów. I chociaż nie
zastąpią one w pełni zwierzętom ich naturalnych kryjówek, mogą przyczynić się do
zwiększenia szansy na przetrwanie coraz
chłodniejszych dni. Schronienia dla owadów
można zobaczyć między innymi „pod” budynkiem jastrzębskiego magistratu, wśród
posadzonych między ulicą Katowicką a aleją
Piłsudskiego liliowców ogrodowych oraz
w Parku Żeromskiego za hotelem „Dąbrówka” i na ulicy Mazowieckiej obok „Zegara”.
Koszt zakupu domków dla owadów wyniósł
1700 zł.

W sprawie spalania odpadów zabronionych
strażnicy interweniowali między innymi na
ulicach Korfantego, Libowiec czy Pszczyńskiej. Kończyły się one różnie – pouczeniem,
mandatem karnym bądź wnioskiem o ukaranie do sądu.

„Warto zaznaczyć, iż zadymianie okolicy
poprzez spalanie liści i trawy jest nie tylko
uciążliwe dla pobliskich mieszkańców i działkowców, ale też niebezpieczne dla pieszych
i kierowców korzystających z dróg położonych w pobliżu ogniska. W jaki sposób
można poz-bywać się gałęzi czy trawy? Najprostszym sposobem jest kompostowanie
odpadów na działce, pozyskany surowiec
można bowiem później ponownie wykorzystać. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na ulicy Norwida, w którym
przyjmowane są nie tylko odpady zielone, ale
również budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne” – przypominają miejscy strażnicy.

Wypadek na wysypisku
W poniedziałek, 14 września, około godziny
8.35 policjanci ruchu drogowego otrzymali
zgłoszenie o wypadku. Do zdarzenia doszło
na ulicy Dębina (rzecz jasna, w miejscu, gdzie
znajduje się wysypisko śmieci – przyp. aut.).
Mundurowi ustalili, że 58-letni kierujący
znajdował się w pojeździe, gdy podczas rozładunku samochód ciężarowy MAN wraz z naczepą przewrócił się na prawy bok. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej został przewieziony

do szpitala. Dokładne okoliczności tego wypadku będą wyjaśniane przez jastrzębskich
śledczych.

Pijany kierowca autobusu
Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 12 września, około godziny 16.30 na ulicy Pszczyńskiej. Jedna z pasażerek, zaniepokojona zachowaniem kierowcy autobusu, powiadomiła o swoich podejrzeniach męża, ten zaś
postanowił poinformować oficera dyżurnego
jastrzębskiej komendy.
Wysłany na miejsce patrol drogówki zatrzymał do kontroli kierowcę. Mundurowi od
razu wyczuli od 63-letniego mieszkańca powiatu cieszyńskiego silną woń alkoholu. Nie
było to dziełem przypadku. Badanie stanu

„JAS-MOS” po Walnym
W Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
już jest po Walnym Zgromadzeniu?
Z wielki opóźnieniem, ale udało się nam zrealizować 6 części Walnego Zgromadzenia, jeszcze Kolegium Walnego Zgromadzenia i ostatni
obowiązek spoczywający na Zarządzie i Radzie
Nadzorczej w naszej Spółdzielni za rok 2019
zostanie spełniony. WZ przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, podejmuje uchwały w tym temacie, udziela absolutorium członkom Zarządu (w naszym
przypadku jest to indywidualne tajne głosowanie) oraz została przyjęta uchwala o podziale
nadwyżki.
Przypomnijmy, Walne Zgromadzenie
miało odbyć się w czerwcu tego roku?
W związku z epidemią koronawirusa w Spółdzielni zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa. W czerwcu nie mogliśmy zorganizować Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z zapisami ustaw „antykoronawirusowych” termin
organizacji WZ można było przesunąć. Zarząd
Spółdzielni wraz Radą Nadzorczą pomimo wielu ograniczeń wykonywał swoje zadania zgodnie z terminami powszechnie obowiązującymi.
Spółdzielnia została zbadana przez biegłego
rewidenta, Rada Nadzorcza przyjęła budżet
i teraz otrzymaliśmy pozytywne skwitowanie.
Obecnie kończy swoją pracę lustrator zgodnie
z planem lustracji przewidzianym przez Katowicki Związek Rewizyjny Spółdzielczości
Mieszkaniowej.
Jak na razie nasze miasto jest
oznaczone na zielono, ale nadal
obowiązują pewne ograniczenia?
W budynku siedziby Zarządu przy ul. Słonecznej oraz na administracjach osiedlowych przyjmujemy tylko lokatorów w bardzo ważnych
sprawach po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem SM, a których nie można załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Zgłaszanie usterek, awarii odbywa się tylko
telefonicznie lub drogą mailową. Oczywiście
występują ograniczenia spowodowane zachowaniem podstaw bezpieczeństwa lokatorów,
ale także pracowników. Konserwatorzy wykonują roboty remontowe oraz usuwają wszelkie
awarie. Dokonywane są przeglądy budynków,
przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej
w mieszkaniach lokatorów z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
Nowe zadania oraz nowe zasady bezpieczeństw
to też nowe nieplanowane koszty?
Tak, oczywiście, jak w każdej firmie powstały
nowe pozycje kosztowe związane z zabezpieczeniem przed COVID-19. Jednocześnie
w naszej Spółdzielnie podjęliśmy kroki oszczędnościowe, tak aby zabezpieczyć pieniądze na
walkę z COVID-19.
Duża część oszczędności zostaje
realizowana kosztem świadczeń
finansowych pracowników?
Tak, nasi pracownicy, po dyskusji i przedstawieniu realnych kosztów wprowadzenia zasad
bezpieczeństwa, ze zrozumieniem przyjęli
propozycje Zarządu w zakresie oszczędności
i podpisaliśmy ze związki zawodowymi stosowne porozumienie. Za wyrozumiałość możemy podziękować wszystkim pracownikom.
Pracownicy SM „JAS-MOS” w tej trudnej sytuacji zachowują się odpowiedzialnie i wykonują swoje obowiązki wzorowo. Nasi pracownicy nie nadużywają chorobowego oraz
w sposób rozsądny korzystają z opieki nad
dziećmi. Mieliśmy jedno poważne zachorowanie pracownika na COVID 19, ale procedury
nasze w tym momencie zadziałały prawidłowo
i SM funkcjonowała normlanie. Oczywiście
część pracowników była też na kwarantannie
w związku z nakazem sanepidu. Jednak udało
się przy tych ograniczeniach wykonać nałożone zadania na Spółdzielnię wzorowo.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

A wracając do sprawozdania za rok 2019,
które zostało przyjęte przez członków.
Rok 2019 był dla nas normlanym rokiem, realizowaliśmy w budynkach wymianę wind, wybudowaliśmy praktycznie dwa nowe parkingi
(przy ul. Zielonej i Warmińskiej) za kwotę ponad 1 070 000 złotych, cztery place rekreacyjno-sportowe (przy ul. Zielonej, Kaszubskiej,
Warmińskiej i Krasickiego), dalej realizujemy
program termomodernizacji na naszych budynkach, postawiliśmy kolejne wiaty na odpady komunalne. Rok normalny – bardzo pracowity.
Czy SM „JAS-MOS” pozyskuje na
swoje inwestycje środki zewnętrzne?
Dla spółdzielczości mieszkaniowej jak do tej
pory jest mało programów ze wsparciem finansowym. Jednak na przestrzeni lat 2016-2019
złożyliśmy wnioski na realizację dwóch etapów termomodernizacji, w sumie 16 budynków i otrzymaliśmy wsparcie na kwotę około
4 200 000 złotych. Obecnie jesteśmy na
ukończeniu trzeciego etapu 6 budynków i liczymy na wsparcie finansowe w kwocie ponad
3 700 000 złotych.
Na WZ członkowie mają możliwość dyskusji,
wniosków czy też zadawania pytań,
np. co z opłatami za mieszkania?
Takie zapytania były zadawane praktycznie na
każdej z 6 części WZ. W imieniu Zarządu przypominaliśmy, że ponad 60% opłat otrzymywanych od lokatorów to opłaty niezależne od
Spółdzielni, a które musimy realizować. To między innymi media: woda, co, prąd i gaz oraz wywóz odpadów komunalnych, podatki itd. 40%
to fundusz remontowy i eksploatacyjny, z których realizujemy utrzymanie nieruchomości,
sprzątanie i utrzymanie klatek schodowych,
piwnic, terenów zewnętrznych. Przeprowadzamy na bieżąco modernizacje, remonty budynków czy też wymianę np. wind, budowę

trzeźwości wykazało w jego organizmie promil alkoholu. Podczas kontroli w pojeździe
znajdowało się 25 osób. Stróże prawa ujawnili także niesprawność układu wydechowego oraz nadmiernie skorodowane elementy
konstrukcyjne podwozia. Dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany, a autobus skierowany na dodatkowe badania techniczne.
O dalszym losie pijanego kierowcy zdecyduje
teraz prokurator. Mężczyzna stracił już prawo jazdy. Za jazdę pod wpływem alkoholu
grożą mu 3 lata więzienia.

parkingów. Niestety koszty rosną, ale należy
pamiętać, że Zarząd rozlicza każdą nieruchomość osobno. I tak np. w 2019 r. fundusz eksploatacji w naszej Spółdzielni liczony za metr
kwadratowy wynosi minimalna opłata od
1,56 do wysokości 2,94 złotego. Fundusz remontowy też jest uzależniony od potrzeb remontowych danej nieruchomości i oscylował
między 80 groszy do 2,10 zł na metr kw.
A co z programem Ciepłej Wody Użytkowej?
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy akcję informacyjną razem z PGNIK Termika w budynku
przy al. Jana Pawła II wytypowanym przez tę
firmę. W przypadku naszej Spółdzielni ostateczną decyzję w tym przypadku podejmują
członkowie danej nieruchomości. Po zrealizowaniu kilku spotkań z lokatorami i przeprowadzaniu ankiety wynik to 18 „za” i 18 „przeciw”. Czyli nie został uzyskany wynik 55% „za”,
który zobowiązywałby Zarząd do realizacji
inwestycji. Z przykrością przejęliśmy tę w sumie negatywną decyzję. Lokatorzy tej nieruchomości odrzucili możliwość poprawy bezpieczeństwa, obniżenia kosztów dostawy do
domu ciepłej wody, otrzymania ciepłej wody
w kranie od razu (czy to w łazience, czy kuchni),
ponadto odrzucili realizację programu ochrony klimatu. Trudno, na tej nieruchomości nie
będziemy realizować tego zadnia. Będziemy
się nadal przyglądać realizacji tego programu
w innych spółdzielniach mieszkaniowych.
Dziękuję panu za rozmowę i życzę zdrowia.
Ja też dziękuję i naszym członkom, którzy
wypełnili obowiązek i aktywnie uczestniczyli
w Walnym Zgromadzeniu. Dziękuję też
wszystkim pracownikom, którzy w roku 2019
wykonywali swoje zadania. Dzięki ich postawie, ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zostali pozytywnie ocenieni przez naszych wspaniałych
lokatorów. Korzystając z okazji wszystkim
lokatorom, członkom RN oraz pracownikom
życzę zdrowia, odporności i dużo cierpliwości,
pogody ducha. Obyśmy wszyscy przetrwali
w zdrowiu ten trudny czas.
Rozmowa przeprowadzona
z Prezesem Zarządu SM „Jas-Mos”
Piotrem Szeredą
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PSZCZYNA

Pociągiem w góry
i do Gliwic

Sprawdzają gości...
W związku z panującą pandemią Covid-19 policjanci z pobliskiej Pszczyny systematycznie sprawdzają, czy społeczeństwo stosuje się do obowiązujących restrykcji.
Mundurowi wręczają obywatelom „Mandaty Zaufania”,
przypominając w ten sposób o podstawowych zasadach
profilaktyki i zakażeń wirusem.

fot. K. Brejza

Wójt gminy Pawłowice Franciszek Dziendziel spotkał się
niedawno z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. „Na spotkaniu otrzymaliśmy informacje, że zgodnie
z wnioskiem lokalnego samorządu w naszej gminie będzie
uruchomiony przystanek osobowy Pawłowice Studzionka
oraz stacja w Warszowicach. Budowę pierwszej z wymienionych stacji oraz budowę peronów w Warszowicach
uwzględniono w realizacji rządowego programu pod nazwą Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020-2025. Obecnie PKP Dział Inwestycji IZ
Tarnowskie Góry zleca opracowanie dokumentacji projektowej” – czytamy na stronie UG Pawłowice.

Pszczyńscy stróże prawa wspólnie z pracownikami sanepidu kontrolują przestrzeganie nakazów i zakazów związanych z pandemią COVID-19. Odwiedzają głównie takie
miejsca jak restauracje, sklepy, sale weselne, stacje, dworce lub środki transportu publicznego. Kontrolują, czy personel sklepów oraz klienci stosują się do nakazu zakrywania ust i nosa. Ponadto odwiedzili imprezy weselne,
gdzie także sprawdzali, czy goście i obsługa weselna stosują się do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
W swojej działalności skupiają się głównie na profilaktyce.
REGION

8 lat za fałszywy banknot

Jastrzębie-Zdrój
26 września
"Mały Książę" Teatr Piasku,
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz. 16.30, 18.30, wstęp za biletami
27 września
„Przygody Koziołka Matołka”
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.11.00, wstęp za biletami
18 października
„Jo był ukradziony” - spektakl teatralny
Dom Zdrojowy ul. Witczaka 5, godz.17.00, wstęp za biletami
26 października
„Wielka sława to żart” – spektakl operetkowy
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz. 18.00, wstęp za biletami
Wodzisław Śląski
27 września
„Zielony Kopciuszek” spektakl dla dzieci
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 16.00, wstęp za biletami
23 października
„W nowym świecie” Organek - koncert
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 19.00, wstęp za biletami
Rybnik
5 października
"Jezioro Łabędzie" - spektakl baletowy, Teatr Ziemi Rybnickiej
Plac Teatralny 1, godz. 19.30, wstęp za biletami
8 października
"Tego jeszcze nie grali" Kabaret Moralnego Niepokoju - spektakl
kabaretowy, Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 19.00,
wstęp za biletami
9 października
"Nerwica natręctw" - spektakl komediowy, Teatr Ziemi Rybnickiej,
Plac Teatralny 1, godz. 17.30 i 20.15, wstęp za biletami

Budowa przystanku osobowego umożliwi lokalnej społeczności weekendowe wyjazdy w kierunku Beskidu Śląskiego lub Gliwic. Do tej pory pociąg kursujący na linii Gliwice-Wisła Głębce nie zatrzymywał się w gminie Pawłowice. Dzięki uruchomieni tych dwóch stacji, pojawiła się
taka możliwość. Dodatkowo zwiększy się ilość pasażerów,
a w przyszłości będzie można zwiększyć liczbę kursujących pociągów.

Cieszyn
17 października
„Piotr Cugowski - akustycznie” - koncert
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 16.00, 19.00, wstęp
za biletami
18 października
„Wiesz, że wiem” – spektakl komediowy
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 16.00, wstęp za bilet.

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Okradał kościelne
skarbonki
Czujność i szybka reakcja świadka pomogła w zatrzymaniu sprawcy kradzieży z włamaniem do kościelnych skarbonek mieszczących się na terenie Bazyliki pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w pobliskim
Pszowie.
Przybyli na miejsce policjanci z Komisariatu Policji w Pszowie zatrzymali na gorącym uczynku 20-letniego mężczyznę, który działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma
mężczyznami, dokonał włamania do trzech skarbonek
kościelnych, powodując straty o nieustalonej wartości.
Wobec zatrzymanego mężczyzny Prokuratura Rejonowa
w Wodzisławiu Śląskim zastosowała dozór policyjny oraz
poręczenie majątkowe. Mundurowi ustalili już dane kolejnego ze sprawców. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Sprawcom kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat
więzienia.

jastrzebie-zdroj@moose.pl
zory@moose.pl
wodzisławslaski@moose.pl
pawlowice@moose.pl
rybnik@moose.pl
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Kilka dni temu na jedną ze stacji paliw przyjechała osobowym fiatem kobieta. Zatankowała paliwo i zrobiła zakupy
o wartości blisko 35 złotych. W kasie zapłaciła 200-złotowym banknotem, zabrała wydaną resztę i odjechała. Po
chwili personel zorientował się, że zapłaciła banknotem
prezentowym, opatrzonym napisem SOUVENIR. Kierownik stacji ruszył na poszukiwania kobiety. Powiadomił też
miejscowy komisariat policji. Kiedy zobaczył poszukiwaną
na jednym z parkingów w Jasienicy, ujął ją i przekazał
policjantom. Mundurowi zabezpieczyli także nieprawdziwy banknot.
Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie mieszkanka powiatu cieszyńskiego usłyszała zarzut oszustwa, za który
grozi jej kara do 8 lat więzienia. O jej dalszym losie zdecyduje niebawem bielski sąd.

Bezpieczne zajęcia
indywidualne

Imprezy wyjazdowe
Stowarzyszenie Aktywny Senior, tel. 535 997 170
11-15 października
Bieszczady i okolice
24 października
Gliwice. Teatr „Plotka”. Komedia
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem
3-10 kwietnia 2021
Wielkanoc w Krynicy
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Pomimo
pandemii...

Jedni chcą,
drudzy - nie

„Na razie pandemia nas nie powaliła, chociaż nadal musimy być ostrożni, planując
wydatki" – mówi prezes GSM Gerard
Weychert. Ekonomiczny stan Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej ocenia, jak na
obecną sytuację, jako dobry. Uważa, że
rozważne gospodarowanie finansami
umożliwia podjęcie jeszcze w tym roku
niektórych zawieszonych zadań.

To, jak wielkim problemem jest brak miejsc
parkingowych w Jastrzębiu-Zdroju, nie
trzeba nikomu mówić. I jak trudno znaleźć
miejsce na samochód przy gęściej zamieszkałych ulicach w centrum miasta, też nie
trzeba tłumaczyć. Wydawałoby się więc,
że każda możliwość budowy parkingu powinna spotkać się z dużą akceptacją. Okazuje się, że niekoniecznie.

Jednym z nich jest termomodernizacja
bloku Katowicka 5-7. Prace mają się rozpocząć jeszcze tej jesieni, a długość ich
trwania w dużej mierze zależeć będzie od
warunków pogodowych. Jest to kolejna
odsłona termomodernizacji zasobów
GSM dla podniesienia komfortu mieszkania i zmniejszania kosztów utrzymania.
W tym roku ocieplono już blok przy ulicy
Wrzosowej i blok przy ulicy Kurpiowskiej.
Innym zadaniem jest podjęcie budowy
wiat śmietnikowych z zamykanym dostę-

pem, kilka z nich będzie budowana jeszcze
w tym roku. To ważne przy zaostrzaniu
gospodarki odpadami. Należy tu również
wspomnieć o kontynuacji prac remontowych związanych z modernizacją instalacji przeciwpożarowych, elektrycznych
i gazowych.
To wszystko, oczywiście, kosztuje, a środki
Spółdzielni w tej trudnej sytuacji muszą
być wydawane ze szczególną rozwagą.
Niemniej Zarząd nie zamierza czekać aż
pandemia „odpuści" i chce realizować
wcześniej zaplanowane zadania.
„Cieszy, że nie zwiększają się nam zaległości z opłatami czynszowymi, co głównie
przyczynia się do stabilizacji finansowej
Spółdzielni i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma" – dodaje Gerard Weychert.

Mieszkania
nadal w cenie
Zasoby mieszkaniowe Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej są nadal w cenie.
Na ostatnim posiedzeniu Zarząd przychylił się do kolejnych 20 wniosków
o członkostwo w GSM. Od początku roku
rozpatrzono już około 200 takich wniosków. Wskazuje to wyraźnie, że jej mieszkania cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wynika to głównie z atrakcyjności samych
mieszkań, ale również z aktywnej staranność Spółdzielni o swoje zasoby. Przeprowadzane są bieżące remonty i renowacje,
a także modernizacje instalacji, ocieplania czy inne nowoczesne wdrożenia, jak
chociażby elektroniczny system obsługi
mieszkańców e-Mieszkaniec.
„Zainteresowanie naszymi mieszkaniami
nie maleje mimo pandemii. Wszystkie
mieszkania sprzedawane są na przysłowiowym 'pniu' i w tej chwili nie mamy żadnych wolnych mieszkań. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszych
ogłoszeń" – mówi Gerard Weychert.
Gorzej przedstawia się sytuacja w zasobach lokali użytkowych. Niestety, tutaj

mocno odbija się trudna sytuacja gospodarcza wynikająca z pandemii. Niemniej
prezes Weychert zachęca przedsiębiorców szukających lokalu do kontaktu
z GSM. Zapewnia, że każda taka potrzeba
będzie rozpatrywana indywidualnie.

Mieszkańcy ulicy Śląskiej są wśród tych,
którzy mają duże problemy z parkowaniem. Zabiegali od dawna (przynajmniej
niektórzy z nich) o budowę nowego parkingu. Wnioskowali o to wielokrotnie w Zarządzie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarząd poszukał rozwiązań i zaproponował budowę takiego parkingu za blokiem Śląska 21-25, w którym mieści się
45 mieszkań. Parking docelowo miał pomieścić do 12 samochodów i zapewniać
dostęp tylko dla mieszkańców tego bloku.
Zarząd opracował koncepcję i określił sposób sfinansowania inwestycji.
Następnym krokiem było przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców bloku, czy
na taką inwestycję się zgadzają. I tu…

niespodzianka. Większość lokatorów nie
zgodziła się na parking i choć głosowanie
się jeszcze nie skończyło, to wygląda na to,
że zamysł spełznie na niczym. Zresztą, nie
jest to taki jedyny przypadek. Wcześniej
mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy
Krakowskiej odrzucili podobną propozycję. Zarząd GSM może tylko bezradnie
rozłożyć ręce. No bo co, jeśli jedni chcą,
a drudzy nie?
„Rozumiemy trudną sytuację tych, którzy
mają problemy z parkowaniem, ale musimy
się liczyć ze zdaniem większości. Niemniej
nadal będziemy szukać rozwiązania tego
problemu, choć możliwości są naprawdę
ograniczone” – mówi wiceprezes Zarządu
ds. technicznych Radosław Pluta.

Jakie remonty?
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przymierza się już do planów inwestycyjnych
i remontowych w przyszłym roku. W normalnych warunkach były organizowane
spotkania z mieszkańcami, na których te
plany omawiano, korygowano i uzupełniano. W tym roku z takich spotkań zrezygnowano, jak i z innych spotkań grupowych.
W sytuacji pandemii takie spotkania zwiększają ryzyko zakażeń i ograniczają możliwość brania w nich udziału większej ilości
uczestników.
W zamian Zarząd GSM proponuje inną
bezpieczniejszą formę społecznych konsultacji. W połowie października propozycje inwestycyjne i remontowe będą wywieszone w gablotach na klatkach bloków,
a ich mieszkańcy poproszeni o przekazywanie uwag i sugestii zdalnie, to znaczy
drogą elektroniczną, pocztą bądź dostarczanie ich na piśmie do siedziby Zarządu
lub administracji osiedlowych. Na przekazywanie takich wniosków będzie czas
dwóch tygodni.

„Im więcej zwolenników dany wniosek
uzyska, tym większe szanse na jego realiację, oczywiście, w ramach możliwości. Szczególnie zachęcamy samych mieszkańców do porozumiewania się między
sobą i składanie wspólnych, razem uzgodnionych i podpisanych wniosków. Takie
wnioski będą szczególnie rozważane przez
Zarząd GSM” – mówi wiceprezes ds. technicznych Radosław Pluta.
W planach Zarządu na rok 2021 rozważane się takie zadania jak: dalsza termomodernizacja, działania fotowoltaiczne,
windy w blokach 4-piętrowch, a także renowacja klatek schodowych. Tu jednak
bardzo pożądany jest dobry monitoring,
żeby zabezpieczyć je przed szybką, kolejną
dewastacją. Pociągnięcie ich sprawców do
odpowiedzialności karnej i finansowej będzie skutecznie odstraszało od podobnych
działań „artystycznych".
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„Umiejętnie gospodarujemy
tym, co mamy”
Hokeiści JKH GKS Jastrzębie rozpoczęli
kolejny sezon występów na ekstraligowym
poziomie, na którym ekipa z Jastora gra nieprzerwanie od 2008 roku. Czas zatem na
nasze tradycyjne przedsezonowe “100 pytań do…” prezesa Kazimierza Szynala.
JKH GKS jest jednym z liderów „polowania
transferowego”. Czy nawiązujemy już do
czasów walki o złoto?
Nie określałbym tego w ten sposób. Dysponujemy kadrą, w której nie brakuje wychowanków i do której bez przerwy wprowadzamy kolejnych młodych zawodników.
Wystarczy wymienić tu Marcina Płachetkę
i Dawida Wróblewskiego, którzy będą oczywiście musieli poczynić odpowiednie postępy, aby osiągnąć wysoki ekstraligowy poziom.
W ubiegłych latach dawaliśmy szansę wielu
młodym zawodnikom, ale nie wszyscy zdołali
z niej skorzystać. Taki właśnie skład staramy
się uzupełnić hokeistami z zagranicy, których
nasz trener widzi w drużynie.
Jednak niektórymi nazwiskami postraszyliśmy
ligowych rywali. Z takimi osobami w kadrze
jak Marek Hovorka JKH GKS znajduje się
w gronie faworytów do mistrzostwa.
Nie jesteśmy faworytami do mistrzostwa,
a nasz budżet odbiega od budżetów, jakimi
dysponują czołowe polskie kluby. Faktem jest
jednak, iż umiejętnie gospodarujemy tym, co
mamy. To już jednak zasługa działaczy JKH
GKS Jastrzębie. A najlepszym dowodem na
to, że nie jesteśmy - jak pan powiedział - „królami polowania”, była sytuacja sprzed kilku
tygodni, gdy jeden z okolicznych klubów za
sprawą swoich większych możliwości finansowych „podkupił”zawodnika przymierzanego do naszego zespołu.
Wspomnijmy o sytuacji z sierpnia.
Jako klub błyskawicznie zareagowaliście
na przywleczenie koronawirusa na Jastor.
Skala naszych działań wynikała z dbałości
o zdrowie zawodników. Najpierw w naszym
zespole pojawił się jeden potwierdzony
przypadek zakażenia, a także niezbyt ostre
objawy obecności wirusa u kilku innych osób.
W związku z tym podjęliśmy decyzję o przebadaniu całego zespołu i o odsunięciu od treningów tych zawodników, którzy zostali zarażeni. W sumie przebadaliśmy 36 osób. Więcej niż połowa niestety zanotowała pozytywne wyniki testów.
I dodzwoniliście się do Sanepidu?
Tak, ale nie było to łatwe (śmiech).
Koszty badań poniósł rzecz jasna nasz klub?
Tak. Powtórzę, że zdrowie zawodników jest
dla nas priorytetem. Nie było na co czekać
w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z chorobą nie do końca rozpoznaną przez specjalistów. Dlatego zleciliśmy także dodatkowe
badania w kierunku prześwietlenia płuc i analizy pracy mięśnia sercowego. Najważniejsze
jest jednak to, że na początku września wszyscy byliśmy już w komplecie. Od razu uzupełnię, że w żadnym z przypadków zakażenia nie
mieliśmy do czynienia z ostrymi objawami koronawirusa.
Jedną z zakażonych osób był trener Robert
Kalaber, ale nie o wirusa chcę zapytać.
Nasz szkoleniowiec został selekcjonerem
kadry. Czy nie obawia się pan, że ten zaszczyt
może okazać się zabójczy dla JKH GKS?
Nie mam takich obaw. Nominacja dla Roberta
Kalabera to zarazem zaszczyt, jak i dostrzeżenie pracy Słowaka w naszym klubie oraz
funkcjonowania JKH GKS jako całości. Nadmienię, że głównym warunkiem wyrażenia
zgody przez zarząd klubu na podjęcie dodatkowego zajęcia przez trenera Kalabera jest

Prezes JKH GKS Kazimierz Szynal

utrzymanie odpowiedniej jakości pracy z naszą pierwszą drużyną. Jestem przekonany, że
Robert Kalaber jako bardzo sprawny organizator da sobie radę zarówno w klubie, jak
i w kadrze.
Czy pamięta pan swoje pierwsze spotkanie
z trenerem Kalaberem? Nie miał pan prawa
podejrzewać, że rozmawia z przyszłym
selekcjonerem.
Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Jego zaangażowanie przed sześciu laty było efektem
rekomendacji, jaką dał mu Jirzi Reznar, którego wszyscy tak miło wspominamy.
Zdecydowaliście się na przeprowadzenie
dystrybucji karnetów. Wiele klubów
rezygnuje z tej formy wejściówek.
U nas sytuacja jest nieco odmienna. Po pierwsze, zdecydowaliśmy się docenić tych kibiców, którzy systematycznie chodzili na mecze w poprzednich latach i upominali się
o karnety. Po drugie, nasze karnety obowiązują wyłącznie na fazę zasadniczą. Daje nam
to możliwość zapewnienia karnetowiczom
ewentualnego „bonusu”, jeśli z jakichś powodów nie będą mogli oni obejrzeć z trybun
niektórych wcześniejszych spotkań. Po trzecie, to właśnie posiadacze karnetów będą
mieli pierwszeństwo w wejściu na Jastor
w przypadku nagłego ograniczenia liczby widzów np. z powodu pojawienia się JastrzębiaZdroju w „żółtej strefie”. Te wszystkie okoliczności powodują, że dystrybucja karnetów
jest wskazana.
Czy zarząd JKH GKS postawił przed trenerem
Kalaberem jakiś „cel minimum” na sezon
2020/21? Lubi pan powtarzać, że „walczymy
o najwyższe cele”, ale prosiłbym o konkrety.
W związku z sytuacją, jaka panuje, nie mamy
wielkiego - mówiąc kolokwialnie - „parcia” na
wiekopomny sukces. Nie wiemy, co przyniesie sezon i jaka będzie sytuacja zdrowotna
w klubach ekstraligi. Nie wiemy nawet, czy
uda nam się rozegrać cały sezon. Powiem zatem, iż dla mnie osobiście przyzwoitym osiągnięciem będzie powtórzenie wyniku z minionych rozgrywek, czyli awans do półfinału
Polskiej Hokej Ligi.
A jak bardzo będzie pan niezadowolony, jeśli
nie uda się awansować do pojedynku o złoto?
To jest sport. Mogę zapewnić, że nie będę na
nikogo obrażony w takiej sytuacji (śmiech).
Bez wsparcia Jastrzębskiej Spółki Węglowej
trudno byłoby zarówno o poprzednie,
jak i ewentualne przyszłe sukcesy.
Czy w związku z aktualną sytuacją Spółki
istnieje zagrożenie powrotu traumy z 2015 r.?
Wszyscy obserwujemy sytuację na rynku węgla i stali, która jest trudna. Ma to oczywiście
wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jednak na
chwilę obecną nie mamy żadnych sygnałów
ze strony naszego strategicznego partnera
dotyczących obniżenia umów sponsorskich.
Myślę, że będzie dobrze i w tym sezonie,
i w przyszłości.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Jastrzębski zaczyna od zwycięstw
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla mają za sobą
udany początek sezonu w PlusLidze. 13 września w pierwszym wyjazdowym spotkaniu
„pomarańczowi” pokonali Wartę Zawiercie
3:2 (21, -19, -19, 25, 12). Warto odnotować,
że podopieczni Luke'a Reynoldsa w 4. secie
zdołali odwrócić losy rywalizacji, choć chwilami przegrywali nawet trzema punktami.
Stało się tak m.in. za sprawą świetnej postawy Tomasza Fornala, który nabił Warcie aż
24 pkt. Sześć dni później w pierwszym od pół
roku domowym spotkaniu nasi siatkarze nadspodziewanie łatwo rozbili Asseco Resovię
3:0 (21, 16, 18). Jedną z gwiazd dnia okazał się
pozyskany latem marokański atakujący Mohamed Al Hachdadi, którego już teraz porównuje się do Salvadora Olivy. Ponadto w kluczowym momencie 1. seta znakomicie po
kazał się Francuz Yacine Louati, którego

Mohamed Al Hachdadi
fot. M. Kowolik

mierzone ataki odebrały gościom nadzieję na
sukces.
W najbliższym czasie JW czekają trzy wyjazdy (27.09 MKS Będzin, 30.09 ZAKSA Kędzierzyn, 10.10 Skra Bełchatów) i domowy pojedynek z Vervą Warszawa (03.10, 14:45).

JKH GKS zbombardował mistrza
Wprawdzie po 4. kolejce spotkań ekstraligi
nasi hokeiści nie mają na swoim koncie kompletu zwycięstw, ale i tak styl oraz rozmiary
wygranej nad mistrzem Polski - GKS Tychy
(7:3!) pokazały konkurentom potencjał JKH
GKS. Gośćmi wstrząsnęła głównie 2. tercja
rozegranego 18 września spotkania, gdy
w ciągu zaledwie 10 minut stracili oni na Jastorze trzy gole autorstwa kolejno Marisa
Jassa, Marka Hovorki i Zacka Phillipsa. Ostatni z wymienionych zawodników to pozyskany
na początku września 28-letni kanadyjski napastnik, który 9 lat temu był draftowany
w NHL przez Minnesota Wild. Phillips już

oczarował jastrzębskich kibiców, bowiem dysponuje tak kapitalnie wyćwiczonym nadgarstkiem, że potrafi krążkiem dosłownie „zdjąć
pajęczynę” z okienka bramki rywala.
Poza wygraną z GKS Tychy jastrzębianie
zanotowali zwycięstwa nad Zagłębiem Sosnowiec (7:2) i Stoczniowcem Gdańsk (2:1),
a także przegrali z Unią w Oświęcimiu (1:3).
Warto pamiętać, że w związku z miesięczną
przerwą w przygotowaniach do sezonu spowodowaną „epidemią w szatni” forma zespołu
może ulegać wahnięciom. Więcej na ten temat w wywiadzie z prezesem Kazimierzem
Szynalem, który publikujemy obok.

GieKSa na dnie I-ligowej tabeli...
Po 4. kolejce piłkarze GKS Jastrzębie znaleźli
się na ostatnim miejscu zaplecza ekstraklasy,
które oznacza spadek do II ligi. Co gorsza, podopieczni Pawła Ściebury mają na swoim
koncie 0 pkt., a w perspektywie sześć tygodni
samych wyjazdów, ponieważ na Miejskim
trwa montaż podgrzewanej murawy.
Po sierpniowej porażce z Arką Gdynia (0:4
„u siebie” w Wodzisławiu) nasi piłkarze przegrali z Koroną w Kielcach (2:3), Radomiakiem
(0:1 w Wodzisławiu) oraz z Chrobrym w Głogowie (0:1). Dodajmy, że Arka nie zgodziła się
na zamianę gospodarza meczu, a w Radomiu...
także remontują stadion. Niestety, śladem
gdynian poszedł Widzew, który postawił

sprawę na ostrzu noża i w efekcie oba mecze
GieKSy z tym zespołem odbędą się w Łodzi.
Jakby mało było problemów natury organizacyjnej, to jastrzębianom nie dopisuje też
szczęście. W Kielcach nasz zespół zdołał
bowiem po golach Daniela Rumina i Marka
Mroza „dogonić wynik” ze stanu 0:2, ale i tak
musiał uznać wyższość gospodarzy po
podyktowanym w 89. minucie rzucie karnym... - Musimy robić swoje i pracować. Wtedy przyjdą również wyniki. Mamy trudny początek, ale musieliśmy się z tym liczyć. Wszak
zespół jest w przebudowie i potrzebuje czasu,
aby zacząć dobrze funkcjonować - uspokaja
trener Paweł Ściebura.

Mamy sprintera nr 7 w Polsce!
Łukasz Urbanek (TL Athletics Jastrzębie) osiągnął historyczny sukces, zdobywając z czasem
22.53 s siódme miejsce w Finale A biegu na
200 m 52. Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Juniorów U18 w Radomiu. Wcześniej podopieczny Jakuba Staśkiewicza znakomicie
spisał się w eliminacjach notując wynik 22.67 s,
który dał mu awans do czołowej ósemki najlepszych polskich sprinterów. Obok startu na
200 m zawodnik z Kończyc Małych rywalizował także na dystansie 100 m, gdzie zajął 10.
lokatę za sprawą zdobycia 2. lokaty w Finale B
(czas 11.35 s).

W telegraficznym skrócie

Trener J. Staśkiewicz i Ł. Urbanek

*** Boks: Kadetki O. Gołębiewska (54 kg) i M. Osinka (48 kg) z BKS Jastrzębie zdobyły srebra
Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Gliwicach. *** Judo: O. Onysk (44 kg)
i Ł. Sojak (90 kg) wywalczyli odpowiednio złoto i brąz Otwartego Pucharu Czech w Brnie.
*** Karate: Ekipa JKKK Kumite zajęła drużynowo 2. miejsce w Mistrzostwach Makroregionu
Dolnośląskiego w Nysie. Złota zdobyli: O. Kozieł, Ł. Janczukowicz, T. Kaperczak, J. Brzuska
i J. Gurgul. *** Narciarstwo: Z. Fujak zdobyła w Zakopanem nartorolkowe mistrzostwo Polski
juniorek mł. oraz zajęła 5. miejsce wśród seniorek. *** Szachy: UKS Pionier (M. Molenda,
B. Niedbała, D. Czerw, T. Gałuszka, M. Dziendziel, Z. Adamczyk) awansował do szachowej
I ligi seniorów. *** Tenis stołowy: W finale Mistrzostw Polski Weteranek 50-59 lat w Bilczy D.
Paluch pokonała A. Zborowską 3:2. Obie pingpongistki od lat grają dla JKTS Jastrzębie.
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„Robię to z miłości!”
26 września Laura Grzyb stoczy swój czwarty pojedynek na zawodowym ringu. Poprzednie trzy zakończyła zwycięstwami
przed czasem, ale teraz przed nią starcie
z doświadczoną Włoszką Monicą Gentili.
25-letnia jastrzębianka, mająca za sobą bogatą karierę amatorską, od lat uważana jest
za pięściarkę o wielkim potencjale.
Laura Grzyb nie zapomina, skąd przybyła.
Oczywiście, że tak! Wychowywałam się w Jastrzębiu i to tutaj rozpoczęłam moją przygodę
z pięściarstwem. Przez 10 lat rozwijała się tu
moja kariera bokserska. Zawsze podkreślam,
skąd jestem. Jestem dumna z tego, że moim
pierwszym trenerem był Andrzej Porębski,
wspaniały zawodnik i szkoleniowiec. Cieszę
się, że przekazał mi wiedzę i umiejętności,
z których korzystam do dziś. Niestety, moje
życie tak się potoczyło, że musiałam wyjechać
z Jastrzębia, ale zawsze chętnie tu wracam.
Jak wspominasz salę gimnastyczną SP nr 4?
Tam rozmawialiśmy w 2008 r., gdy ś.p. Tadeusz
Wijas zachęcał, aby przeprowadzić z tobą
wywiad. Już wtedy wiedział, że mamy do
czynienia z ogromnym talentem.
To nie były łatwe czasy. Tułaliśmy się po różnych salach gimnastycznych. Faktycznie, początki w Zdroju nie należały do łatwych. Brakowało sprzętu, a o ringu nie mogliśmy nawet pomarzyć. Zajęcia odbywały się na parkiecie.
Samo przygotowanie treningu trwało długo.

www.JasNet.pl
Laura Grzyb
fot. Maciej Kanik

Nie mogliśmy jednak narzekać. Trenowaliśmy
ciężko, ale efektem były niezłe wyniki.
Wspomnijmy zatem o Tadeuszu Wijasie,
bez którego zapewne nie byłoby
Laury Grzyb w zawodowym boksie.
To prawda. Nazywaliśmy go naszym „Tatusiem”,
bo taki właśnie był. Faktem jest, iż pozostałam
w tej dyscyplinie właśnie dzięki niemu i to... dosłownie! Podczas pewnego turnieju w Zamościu boksowało mi się bardzo źle. Walka toczyła
się nie po mojej myśli, a ja jako młoda zawodniczka nie miałam w sobie pokładów cierpliwości. Co tu dużo mówić, po prostu chciałam
uciekać z ringu! Przechodziłam już przez liny
i wtedy... „Tatuś” się wkurzył (śmiech). Siłą zatrzymał mnie, abym walczyła dalej. Nie pozwolił mi uciec, a ja zostałam na placu boju i...
wygrałam tę walkę! Takie sytuacje mieli ze mną
też trenerzy Andrzej Porębski i Jarosław Pietrzyk. Zawsze mieli dla mnie czas. To, że jestem,
tu gdzie jestem, zawdzięczam trenerom z Jastrzębia.
Tak szczerze, ile łez kosztowało
cię przejście do zawodowstwa?
Istotnie, ta droga była bardzo ciężka. To jest
profesjonalny sport i tu nie ma miejsca na błędy. W trakcie 10 tygodni przygotowań do jednej walki żyjesz tylko treningiem, regeneracją
i odpowiednim racjonowaniem posiłków. Nie
ma miejsca i czasu na nic innego. W zasadzie
jesteś wówczas „wyłączony z życia”. Nie ma
mnie wtedy dla rodziny czy znajomych.

Ludzie nie widzą tej harówy.
Przecież oglądają cię w samym ringu.
A to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Mnie
akurat udaje się na razie wygrywać swoje pojedynki. Walki są fajne i zwycięskie, więc nie ma
powodów do narzekań. Często jest jednak tak,
że coś tam może się nie udać i wtedy w internecie zaczyna się krytykowanie za wszystko...
Tymczasem mało kto zdaje sobie sprawę, ile
pracy kosztuje nas przygotowanie się do tej
jednej zawodowej walki. Wracasz czasem do
domu, rzucasz torbę w kąt i... płaczesz, bo
w swoim myśleniu dochodzisz do ściany. Potem
jednak złe chwile odchodzą, ale warunek przetrwania jest jeden - naprawdę trzeba to kochać.
Nie zajęłaś się jednak pięściarstwem
zawodowym z uwielbienia dla cierpienia.
Dlaczego podjęłaś tę decyzję?
Ta decyzja była uwarunkowana wieloma czynnikami. Nie ukrywam, że odczuwałam już znużenie i zmęczenie tzw. boksem olimpijskim.

Turnieje, wyjazdy na kadrę, ciągłe „robienie
wagi”, katorżnicze treningi... Czułam się wyczerpana fizycznie i psychicznie. Potrzebowałam nowego bodźca, bo inaczej rzuciłabym
rękawice. Musiałam na nowo obudzić w sobie
miłość do boksu i dlatego właśnie zdecydowałam się na ten niełatwy krok. Dziś uważam,
że uczyniłam bardzo dobrze. Odrodziłam się
w ringu i czuję, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być.
Utarła się taka opinia, iż w boksie zawodowym
można zarobić niewyobrażalne pieniądze.
Mamy w pamięci walki Gołoty z Lewisem.
Ale to nie do końca tak wygląda...
Delikatnie powiedziane. Półka z bokserami,
których nazwiska tu padły, to zupełnie inny
świat. Powiem tylko, że w moim przypadku pieniądze zarobione podczas walki nie pokrywają
kwot, które wydaję w trakcie przygotowań. Ja
to po prostu robię z miłości, bo kocham boks
i nie wyobrażam sobie życia bez tej dyscypliny.
Będę pracować i walczyć, a być może kiedyś
uda mi się doczekać tego najważniejszego
w życiu pojedynku i wyjść na ring w USA. Jednak obecnie, na tym etapie kariery, w żadnej
mierze nie da się na tym zarobić. (W tym momencie głos zabrał przysłuchujący się rozmowie Andrzej Porębski: „Trzeba być wariatem,
żeby to robić!”).
Trener jak zawsze nie owija w bawełnę.
Normalnie pracuję na etacie, aby odłożyć pieniądze na przygotowania. Potem podczas
treningów nie pracuję, żyjąc z wcześniejszych
oszczędności. Po walce wracam na etat. Tak to
wygląda. Chodzę do pracy, aby móc walczyć.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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ogłoszenia

Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
Kopalnie JSW
Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2
Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26
C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2
JasNet: Jastrzębie-Zdrój, na ul. Podhalańska 31
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B
Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2
Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a
Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B
ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21
JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25

Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A
Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725
KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61
Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22
Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A
Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19
Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92
Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52

Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18

Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A
Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154

Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A

Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a

Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

Kau and Żory

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę duży pokój w domu
jednorodzinnym. Preferowani
pracujący mężczyźni, bez nałogów.
Tel. 514 459 036
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500 m,
cena 170 000 pln.
Tel. 608 578 160
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wynajmie
pomieszczenia, o różnych
powierzchniach użytkowych
od 17 m2 do 185,47 m2
w budynkach przynależnych
do Szpitala. Tel. 32 47 84 209
oraz 32 47 84 507

Certy kowany salon
fryzjerski l’Oreal
Marzena Wojewodzic
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
tel.: 32 47 00 559
600 290 801

Zamienię mieszkanie M-4
komunalne, na parterze, w Zdroju,
na większe w centrum miasta.
Tel. 795 412 765

Restauracja w Jastrzębiu zatrudni
kelnera i kucharza z doświad.
Cv z dopiskiem kucharz lub kelner
proszę przesyłać na e-mail:

restauracja.jastrzebiezdroj@gmail.com
Kupię garaż przy ul. Poznańskiej
z kanałem lub bez. Może być do
remontu. Płacę gotówką!!!
Tel. 883 699 870
Działkę budowlaną o pow.
ok. 2500 m.kw. z wydanymi
warunkami zabudowy na dom,
w woj. podkarpackim, zamienię
na mieszkanie w Jastrzębiu lub
okolicy. Tel. 663 811 892
Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. 22 arów w miejscowości
Marklowice Górne. Działka znajduje
się w ustronnym spokojnym
miejscu częściowo zalesiona.
Tel. 692 870 754
Sprzedam działkę budowlaną na
terenie Jastrzębia, wszystkie media
(w granicy działki), wjazd z drogi
asfaltowej. Oddam także gruz
za darmo, znajdujący się na
wspomnianej działce.
Tel. 502 778 246
PRACA

Dom do remontu w JastrzębiuZdroju do 150 00 tys zł kupię.
Tel. 724 918 905

Przyjmę emeryta górnika do prac
ziemnych przy budowie kanalizacji,
wodociągów, ciepłociągów itp.
Tel. 601 475 946

Sprzedam mieszkanie do remontu
przy ul. Szarych Szeregów o pow.
56 m kw. Mieszkanie na I piętrze:
dwa pokoje, jasna kuchnia
i łazienka. Cena 132 tys. zł.
Tel. 500 817 913

Zatrudnię pracownika do serwisu
ogumienia. A także zatrudnię
drugiego pracownika do serwisu
ogumienia, ale wymagane jest
prawo jazdy kategorii C+E.
tel. 784 911 769

Zatrudnimy w biurze
rachunkowym na 3/4 etatu
księgową z doświadczeniem
w prowadzeniu ksiąg handlowych
i znajomością obowiązujących
przepisów podatkowych.
Tel. 502 170 209

KOSMETYKA POJAZDOWA
BLACHARSTWO
I LAKIERNICTWO
Szybko, tanio, solidnie
MARKAT
Jastrzębie-Bzie, ul. Podleśna 4a

698 212 480

Zatrudnię tynkarza tynków
maszynowych oraz pomocnika.
Wymagane minimalne
doświadczenie. Praca na terenie
Czech i Polski. Mile widziane prawo
jazdy B. Wysokie wynagrodzenie.
Umowa o pracę / zlecenie,
narzędzia do pracy, dojazd na
budowę, ciągłość robót przez
cały rok. Tel. 509 992 810
Zakłady Mięsne HAGA PLUS
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Klubowa 8 Poszukujemy
kandydatów na stanowisko
magazyniera. Tel. 32 47 599 04
Zatrudnię murarza i pomocnika
budowlanego. Tel. 515 286 915
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JAS-MOS

Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:
ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego

M

ul. Zielona 3/1, Jastrzębie-Zdrój
pow. użytkowa 34,50m2
cena wywoławcza: 85 000 zł, wadium: 8 500 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni sala nr 7
w dniu 16.10.2020r., godz. 10.00.
Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 500 zł.
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
wpła-cą wymagane wadium.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów
ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu
do księgi wieczystej.
Umowa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu
mieszkalnego zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej
przez Spółdzielnię.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej
dnia 15.10.2020r., do godziny 1500.
Wystawiony do przetargu lokal mieszkalny można oglądać po
uprzednim umówieniu w administracji osiedlowej przy ul. Zielonej 5
w Jastrzębiu – Zdroju tel. 32 47 18 170.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa
SM „JAS-MOS” pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem 32 478 36 37.

Firma "EKEN" zatrudni: instalator
wod.-kan. i c.o., ślusarz, spawacz,
obsługa przenośników taśmowych,
operator koparko-ładowarki,
pracownik do prac porządkowych.
CV prosimy przesłać na e-mail:
ida@eken.com.pl lub kontakt
osobisty w siedzibie rmy
w Jastrzębiu-Zdr., ul. Rybnicka 4A.
Tel. 32 47 575 41
Praca w Czechach. Rekrutujemy
bezpośrednio pod fabryki,
zapewniając stabilne warunki
zatrudnienia. Więcej szczegółów
pod numerem telefonu.
Tel. 536 780 906

Firma Probud zatrudni pracownika
do prac remontowo-budowlanych.
Dobre warunki pracy. Wymagane
prawo jazdy i mile widziane
doświadczenie zawodowe.
Tel. 724 052 724

INNE
Praca dla pani. Opieka nad 14
miesięcznym dzieckiem, w domu
w Skrzyszowie. Na okres ok.2 lat.
Więcej informacji pod nr telefonu.
Tel. 608 493 230

Sprzedam Toyotę Yaris Luna 1,0,
998 cm, rocznik 2004, benzyna,
przebieg 138 000 km, kolor srebrny
metalik, ABS, klimatyzacja, stan
dobry. Tel. 608 749 581
Sprzedam sofę dziecięcą
rozkładaną w kolorze fuksji, stan
bardzo dobry, cena 200,00 zł
Tel. 509 775 610

Zatrudnię na stanowisko
kasjer/sprzedawca w sklepie Żabka
na umowa o prace/zlecenie,
elastyczny gra k - praca zmianowa.
Mile widziane doświadczenie
w handlu. Tel. 519 800 719
Praca na stanowisko
brygadzisty/kierownika w rmie
brukarskiej oraz dla osób
zycznych najlepiej z doświad..
Wysokie zarobki i premie
gwarantowane.
Tel. 501 414 293

Szukam fachowców do ocieplenia
altanki na działce ROD.
Powierzchnia całego budynku
wynosi około 70 m.
Tel. 606 703 883

Piekarnik i płyta sprawna. Model
Ehk270TeWl. W piekarniku dolna
blacha przepalona. Sprzedaż na
części. Tel. 605 849 471

Całodobowa opieka dla osoby
niepełnosprawnej (87 lat). Pełny
kontakt umysłowy, wymaga
pomocy w czynnościach
pielęgnacyjnych. Istnieje możliwość
zamieszkania. Szczegóły tel: 536
638 663 (od godz. 18.00).

Sprzedam Dacię Duster rocznik
2012. Benzyna 1,6. kolor czarny,
nowe opony zimowe, letnie,
stan bardzo dobry.
Informacje pod telefonu.
Tel. 665 738 081
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL

JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny
ul. Podhalańska 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00
Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec
Skład i opracowanie graficzne: www.drukarniajastrzebie.pl
Redakcja, ogłoszenia i reklama:
marketing@jasnet.pl, tel. 32 474 00 00
Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

www.jasnet.pl
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Węgiel koksowy - surowiec strategiczny
Dobre informacje dla JSW. Dziś, 3 września, Komisja Europejska ponownie wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych (Critical Raw Materials for
the EU). Tegoroczna rewizja listy surowców strategicznych potwierdziła znaczenie węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki.
Węgiel koksowy utrzymał swoje miejsce na liście surowców
strategicznych dla Unii Europejskiej. Wykaz ten obejmuje surowce, które są najważniejsze pod względem gospodarczym
i których dostawy obarczone są dużym ryzykiem ze względu
na koncentrację ich światowej produkcji. Publikowana co trzy
lata lista strategicznych surowców stanowi narzędzie wspierające rozwój polityki Unii Europejskiej, dzięki któremu łatwiej
zidentyfikować można potrzeby inwestycyjne. Znaczenie gospodarcze i ryzyko związane z dostawami to dwa główne
parametry używane do określenia krytycznego znaczenia dla
UE. Dostęp do węgla koksowego jest silnie skoncentrowany,
gdyż sama Australia odpowiada za 24% jego globalnej pro-

dukcji, a w Unii Europejskiej to Jastrzębska Spółka Węglowa
jest największym jego producentem zaspokajając prawie
20% rocznego zapotrzebowania europejskiego hutnictwa.
W krajach UE złoża węgla koksowego są już na wyczerpaniu.
Dlatego Wspólnota musi importować z krajów trzecich większość potrzebnego jej surowca. Unijne huty stali zużywają
rocznie 37 mln ton koksu, do którego wyprodukowania potrzeba 53 mln ton węgla koksowego (do wytworzenia 1 tony
głównego półproduktu w hutnictwie stali, tzw. surówki hutniczej, potrzeba aż pół tony tego rodzaju węgla). Tylko 17 mln
ton pochodzi z krajów UE, w tym aż 11,6 mln t z Polski, a resztę
sprowadza się z Australii, USA, Kanady i Mozambiku.

Węgiel koksowy, obok rudy żelaza, jest podstawowym surowcem dla przemysłu hutniczego. Węgiel produkowany
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przyczynia się do zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od importu tego surowca
z krajów trzecich. Nowa lista surowców krytycznych ma obowiązywać przez najbliższe trzy lata i obejmuje 30 surow-ów,
m.in. antymon, beryl, borany, chrom, fluoryt, fosforyt, gal,
german, grafit, ind, kobalt, krzem metaliczny, magnez, magnezyt, metale ziem rzadkich, niob, platynowce i wolfram. W porównaniu z poprzednią listą, opublikowaną w 2017 r., obecna
została rozszerzona o boksyt, lit, stront i tytan, wypadł z niej
za to hel.

Respiratory od JSW
Fundacja JSW ufundowała 30 respiratorów w ramach akcji prowadzonej przez Caritas Polska. Dziś na Jasnej Górze przekazano ostatnią partię tego sprzętu
ratującego życie. 11 respiratorów – w ramach akcji #WdzięczniMedykom – trafiło właśnie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju, prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Będzinie oraz Szpitala Powiatowego w Radomsku.
W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska przekazała do szpitali 100 respiratorów. Niemal jedna trzecia
sprzętu została ufundowana przez Fundację JSW.
– Pandemia ciągle nam zagraża, dlatego zapewnienie sprzętu,
który ratuje życie jest dla nas bardzo ważnym zadaniem. Od pierwszych dni marca Caritas wspomaga medyków i to dzisiejsze
przekazanie respiratorów jest kolejnym etapem naszej pracy, która nie byłaby możliwa bez dobroczyńców. Bardzo się cieszę, że już
na samym początku do tego grona dołączyła Jastrzębska Spółka
Węglowa – powiedział podczas uroczystości przekazania
sprzętu ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
Fundacja JSW wsparła akcję Caritas Polska darowizną w wysokości niemal 1 mln zł. Darowizna w całości przeznaczona została na opłacenie zakupu 30 respiratorów produkcji brytyj-

skiej, cieszących się dobrą opinią polskich medyków. – Na
początku pandemii, słuchając doniesień z północnych Włoch, zastanawiałem się, skąd weźmiemy respiratory. Nie wyobrażałem
sobie przeżywania dylematu, kogo podłączyć do respiratora,
a kogo nie. Na szczęście jesteśmy w tej chwili zaopatrzeni
w sprzęt, bardzo skuteczny i prosty w obsłudze. Może służyć do
wentylacji noworodków i dzieci, ale też pacjentów dorosłych –
mówił podczas spotkania Józef Danek, dyrektor ds. lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju
Powołana przez Jastrzębską Spółkę Węglową – największego
producenta węgla koksowego w Unii Europejskiej – Fundacja
JSW konsekwentnie niesie pomoc najbardziej potrzebującym
i to nie tylko w czasie pandemii. Wspólna akcja przeprowadzona z Caritas Polska znacząco wzmocniła zaplecze me-

dyczne śląskich szpitali. – Te trzydzieści respiratorów zakupionych dla naszych szpitali to tylko krok na drodze, którą podążamy. To pewna misja, którą sobie postawiliśmy mimo trudnego
czasu dla górnictwa, trzeba przecież pamiętać, że kopalnie zostały mocno dotknięte przez pandemię – powiedział Artur Dyczko, prezes Fundacji JSW i równocześnie zastępca prezesa
zarządu JSW ds. Technicznych i Operacyjnych.
Kampania #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez
Caritas Polska w odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali
i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii
frontu walki z epidemią koronawirusa. Celem inicjatywy podjętej przez największą organizację pomocową w kraju jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu
medycznego do jak największej liczby szpitali i placówek
ochrony zdrowia w Polsce.

Ramy dla górnictwa
W kopalni Pniówek odbyło się seminarium dotyczące projektu Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa. Projekt realizowany pod auspicjami Instytutu Badań
Edukacyjnych prowadzi konsorcjum złożone z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz spółka JSW Szkolenie i Górnictwo.
kiety, wywiady pogłębione i zajęcia warsztatowe. Projekt
zakończy się 30 września 2020 r., a jego efektem będzie
utworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Górnictwa.

Do tej pory w Instytucie Badań Edukacyjnych powstało
osiem projektów sektorowych ram kwalifikacji dla: turystyki, bankowości, telekomunikacji, budownictwa, sportu,
mody, usług rozwojowych oraz IT. Kolejnym sektorem dla
którego zostaną przygotowane sektorowe ramy kwalifikacji jest właśnie górnictwo.
- W imieniu zarządu JSW chcę powiedzieć, że dla nas praca
górnika to przede wszystkim praca bezpieczna. Sprawą oczywistą jest wydajność i ekonomia, ale bezpieczeństwo górników leży nam wszystkim najbardziej na sercu. Myślę, że podwyższanie kwalifikacji i stwarzanie coraz lepszych warunków
pracy dla naszych górników to nasz zasadniczy cel. Chcemy
tego z całego serca i uważamy, że to jedna z najważniejszych
rzeczy, które są przed nami – mówił Włodzimierz Hereźniak,
otwierając seminarium prezes zarządu JSW.
Później głos zabrał prof. Marek Cała, Dziekan Wydziału
Górnictwa i Geoinżynierii AGH podkreślając, że w ostatnim
czasie słyszymy głosy, że „trzeba zamknąć to górnictwo”.
- Pytanie - skoro zamykamy to złe i niewygodne górnictwo, to
po co nam sektorowe ramy kwalifikacji dla tego górnictwa.
Otóż, na tej sali wszyscy wiemy, że nie zamykamy górnictwa.
Częściowo je ograniczamy, natomiast górnictwo będzie z nami zawsze, aż do końca historii ludzkości na planecie Ziemia,
albo jeszcze dłużej. Dlaczego sektorowe ramy górnictwa?

Na zakończenie seminarium odbył się panel dyskusyjnym
w którym wzięli udział: Adam Mirek, prezes WUG, Artur
Dyczko, wiceprezes JSW, prof. Marek Borowski z AGH,
Antoni Augustyn, wiceprezes JSW SiG, Andrzej Żurawski
i Aleksandra Wojciechowska z Instytutu Badań Edukacyjnych, Andrzej Sączek z Polskiej Grupy Górniczej oraz Piotr
Tokarz z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.

Z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, górnik technik
czy inżynier górnik musi być doskonale wykształconym pracownikiem świadomym ryzyk, które w tej pracy występują. Musi
mieć wszelką wiedzę, żeby pracować w sposób bezpieczny.
Drugi powód jest taki, że te sektorowe ramy kwalifikacji będą
naszą tarczą ochronną podczas procesu deregulacji w górnictwie do których już różne sfery się przymierzają. Będziemy
mieli swoją własną tarczę przeciw temu. Trzeci powód to fakt,
że w ciągu najbliższej dekady technik, czy inżynier górnik to
będą jedne z najbardziej elitarnych zawodów w Polsce - powiedział profesor Cała.
W ramach projektu prowadzone są konsultacje wśród
przedstawicieli branży górniczej. Wykorzystywane są an-

Wszyscy z dyskutanci zgodnie uznali, że określenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa jest niezbędne.
- Chciałbym, aby Polska stała się kuźnią kształcenia dla światowego górnictwa. Musimy pamiętać o tym, że górnictwo
w jakim przyszło nam pracować - w Europie już nie znajdziemy. Dlatego doświadczenie ludzi, którzy teraz pracują w naszych kopalniach są wartością samą w sobie. W związku z tym
ramy, które tutaj zostały określane powinny też obejmować
wykorzystanie tego potencjału - powiedział Artur Dyczko,
wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych JSW.
Wśród ekspertów zaangażowanych w realizację projektu
znajdują się reprezentanci AGH, KGHM Polska Miedź,
PGNiG, LW Bogdanka, JSW, PGE, JSW Innowacje, GIPH,
WUG i GIG.

