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Tej niedzieli nie było „Teleranka”
Pamiętam taki, poprzedzający Święta Bożego Narodzenia, obrazek. Była trzecia, może czwarta nad ranem. Za oknem panowały
wciąż egipskie ciemności. Do pokoju, w którym spałem, wkradał się anemiczny snop światła. Wstałem, przetarłem z dziecięcą
manierą oczy i podreptałem w kierunku kuchni. Tutaj moim oczom ukazała się matka. Z nożyczkami w dłoni wycinała równe
kwadraciki, które jeden po drugim lądowały na podłodze. W mojej 7-letniej wyobraźni pojawiły się kadry z lekcji plastyki.
„Co to?” - zapytałem zaspany. „Kartki na mięso” - odpowiedziała. Potem podeszła i pocałowała mnie w czoło: „Wracaj do łóżka”.
Gdy ponownie znalazłem się w swoim pokoju, światło w kuchni zgasło. W chwilę potem usłyszałem zgrzyt zamka i kroki na schodach.
Ale wcześniej wydarzyło się „coś jeszcze”… Coś, czemu
moja dziecięca wyobraźnia nie potrafiła stawić czoła…
Coś umykającego słownictwu… Pamiętacie jeszcze „Teleranek” i tego koguta, który punktualnie o godzinie dziewiątej wskakiwał na płot i piał ku uciesze dzieciaków?
Teraz już rozumiem, bo wtedy nie bardzo! Kiedy 13 grudnia 1981 roku na ekranie telewizora zamiast prowadzącego program pojawił się tajemniczy jegomość
w ciemnych okularach, oznaczało to niechybnie początek stanu wojennego i koniec pewnej epoki. Ale dla moich kolegów, których ojcowie pracowali na Manifeście
Lipcowym, ta data odcisnęła się mocniejszym piętnem.
Nagle przestały liczyć się „kolejkowe” spory, książeczki
górnicze, kafelki siostry. Ale oddajmy głos świadkom
tamtych wydarzeń…
„Rankiem, gdy tylko przetarłem oczy, zwyczajowo włączyłem radio Wolna Europa. Ogłoszony stan wojenny
był dla mnie jakąś abstrakcją i nie bardzo miałem wtedy
świadomość, z czym się to je i do czego ta zakąska. Przed
godziną 9.00 pukanie do drzwi, sąsiad z dziećmi składa
mi wizytę, wyrażając swoje niezadowolenie, że chyba ma
popsuty telewizor, a dzieci chcą obejrzeć tylko bajkę.
Bezproblemowo, pstryk i telewizor włączony, nagle
szum i brak obrazu. Pozostało jeszcze tylko radio – Program I i jakieś przemówienie Jaruzelskiego, które po czasie uświadomiło nam, że coś w kraju dzieje się niedobrego i ważnego. W ten sposób dowiedziałem się o takim
zjawisku jak stan wojenny kraju” – wspominał po czasie
Józef Żak, znany jastrzębski fotoreporter.
Co ciekawe, motyw „śnieżącego telewizora” i feralnego
„Teleranka” powtarza się także we wspomnieniach Janiny Nowakowskiej, której mąż był „szeregowym działaczem Solidarności”. „Rano włączyłam telewizor: śnieżył,
nie było obrazu. Potem było to fatalne wystąpienie generała Jaruzelskiego, z którego dowiedziałam się, co
dzieje się w kraju. Pomimo wszystko ubrałam dzieci i poszliśmy do kościoła. Kościół „na górce” był wtedy jeszcze

świąt. Zmierzchało. Budzący się nieśmiało dzień obnażał
ten jedyny w swoim rodzaju spektakl, o którym można by
śmiało pisać poematy. To w kolejce dowiadywano się, co
słychać na osiedlu. To tutaj rodziły się pierwsze miłości.
Tutaj także ludzie stawali się swoimi śmiertelnymi wrogami. Nagle ktoś rzucił w eter: „Karpie przywieźli!!!”
Tłum zaczął napierać na drzwi…
Kilka godzin później w naszej wannie pływała skonsternowana ryba. W chlorowanej z PRL-owskim rozmachem
wodzie jej przyszłość malowała się raczej w czarnych
barwach. Należało więc skrócić jej cierpienia i w trybie
warunkowym wysłać na tamten świat. Swoją drogą, skąd
one, nasze matki, żony, siostry, brały to wszystko? Przecież w latach 80-tych ubiegłego stulecia sklepowe półki
świeciły pustkami. Nie sposób było kupić podstawowych
produktów, a co dopiero mówić o bakaliach, soczystej
szynce czy kubańskich pomarańczach.

w budowie. Tego dnia przyszło na mszę świętą tak wiele
osób, że praktycznie nie było szans, aby wejść do środka.
Zauważyłam, bo to się tak jakoś mocno rzucało w oczy, że
we mszy uczestniczyły całe rodziny. Ludzie płakali i ja też
płakałam. Bardzo się bałam o dzieci. Trudno było myśleć
o przyszłości” – przypomina sobie kobieta.
Jednak życie toczyło się dalej. Przecież stan wojenny nie
unieważnił Świąt Bożego Narodzenia. I tak kilka dni
przed Wigilią moja matka ustawiła się karnie na końcu
kolejki do „rybnego”. Kolejka – w latach 80-tych „kultowe” słowo – wiła się niczym egzotyczny wąż. I z każdą
minutą robiła się coraz dłuższa. Tutaj, na jastrzębskim
osiedlu, myśli jastrzębian krążyły wokół zbliżających się

I jeszcze ten 13 grudnia, smutne miasto, wszędobylskie
czołgi, papryka w sklepach… „Wracając, kupiłem okazyjnie chleb, bo tylko to było jeszcze i nowość się ukazała,
prawdziwa bułgarska papryka w dość dużym opakowaniu! Kupiłem jedno opakowanie, ponieważ kupowali
wszyscy, a ocet i jajka miałem w zapasie. Papryka była
w smaku ostra. Napotkani znajomi z kopalń, którzy uciekli przed ZOMO-wcami, opowiadali mniej lub bardziej
wiarygodnie: strzelali, bili, zabili i robiło to szokujące
wrażenie” – słyszymy ponownie od Józefa Żaka.
Wreszcie Boże Narodzenie. Magiczne święta w okupowanym kraju i wigilijna noc bez godziny policyjnej…
upsss… milicyjnej. Zapach smażonego karpia mieszał
się z zapachem żywicy, czyli żywej choinki. Za oknem,
to nie żart, padał śnieg, który potem, ścięty syberyjskim
mrozem, skrzypiał pod butami. A ludzie w swoich PRLowskich blokach wypatrywali Pierwszej Gwiazdki.
I znowu sprawy potoczyły się swoim torem…
Adam

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas,
przepełniony radością i ciepłą atmosferą.
Życzę aby były one wyjątkowe, a chwile spędzone
razem z rodziną były magiczne i niezapomniane.
Niech napełnią pozytywną energią i spokojem ducha.
A Nowy Rok niech przyniesie spełnienie najskrytszych
marzeń i wiele szczęścia każdego dnia.
Piotr Szereda
Przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
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W pamiętną rocznicę

Handel w niedzielę?

39 lat temu wojsko i milicja użyły broni przeciw górnikom. We wtorek, 15 grudnia, oddano
hołd protestującym w 1981 r. Przed tablicą
upamiętniającą tragiczne wydarzenia złożono
kwiaty. Z powodu pandemii koronawirusa na
terenie Ruchu Zofiówka pojawiły się (przy zachowaniu profilaktyki i odstępów czasowych)
pojedyncze delegacje. Wśród nich między innymi reprezentacja Rady Miasta JastrzębieZdrój w osobach jej przewodniczącego Piotra
Szeredy, wiceprzewodniczącego Ryszarda
Piechoczka oraz radnego Grzegorza Mosonia.
Z kolei jastrzębski klub radnych PiS reprezentowali radni Tadeusz Sławik i Michał Urgoł.

Czy powinny powrócić niedziele handlowe?
Dokładnie z tym pytaniem zwróciliśmy się do
Naszych Czytelników. Poniżej przytaczamy
kilka komentarzy, tudzież ich fragmentów,
ilustrujących ludzkie postawy, opinie i poglądy na tę aktualną, jakby nie patrzeć, sprawę.

Przypomnijmy, że dawna kopalnia węgla kamiennego „Manifest Lipcowy” była pierwszym zakładem przemysłowym, w którym
wobec strajkujących górników funkcjonariusze ZOMO użyli broni palnej.
„To niezwykle ważna rocznica, przypominająca, że władza strzelała do protestujących

Anonim: „W niedzielę wolne, żeby człowiek
w poniedziałek wypoczęty mógł dobrze pracować. O co walczyli górnicy? Czyżby zginęli
na próżno? Szacunek i równe, sprawiedliwe
traktowanie. Czy to jeszcze coś znaczy?”
Podobno Lewak...: „Każdy z nas ma własną
górników. W efekcie strzelała do ludzi, którzy
walczyli o miejsca pracy i godność robotników. Dlatego tak istotne jest, żeby upamiętnić ich odwagę i ofiarność” – powiedział przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Piotr Szereda, podkreślając jednocześnie, że
Jastrzębie-Zdrój jest nadal ważnym miejscem na mapie obchodów „pamiętnego” grudnia 1981 roku.

Będzie nowe rondo!
Na specjalnym briefingu prasowym radni PiS
cieszyli się skutecznością działania, które doprowadziło do pozyskania pieniędzy na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranoszka. Spotkanie odbyło się we
wtorek, 15 grudnia, dokładnie na skrzyżowaniu wspomnianych ulic. Udział w nim wzięli przewodniczący Rady Miasta JastrzębieZdrój Piotr Szereda oraz radni Tadeusz Sławik i Michał Urgoł.

były kontakty i rozeznanie posła Matusiaka w kołach rządowych, które doprowadziły
do wymiernego skutku, a więc pozyskania
6 000 000 zł na ten cel. Przypomniał, że
wcześniej poseł Matusiak skutecznie lobbował w celu pozyskania środków na remont
wiaduktu na alei Piłsudskiego, remont ulicy
Chlebowej czy Rolniczej. Obecnie zaś mocno
angażuje się w powrót kolei do JastrzębiaZdroju.

To jedno z najbardziej kluczowych skrzyżowań miasta, coraz bardziej obciążone ruchem
samochodowym. Środki na budowę nowego
ronda pozyskano z rządowego Funduszu Inicjatyw Samorządowych, z jego drugiej transzy. Jak wyjaśnił radny Tadeusz Sławik, na
prośbę wiceprezydenta Romana Foksowicza
o pomoc w tej sprawie odpowiedział jastrzębski poseł Grzegorz Matusiak. Dzięki dobrze
przygotowanej dokumentacji przez miejskich urzędników, a szczególnie skutecznej
mediacji parlamentarzysty, miastu przyznano środki i wkrótce rozpoczną się działania
zmierzające do realizacji inwestycji. Radny
Sławik wskazywał, jak istotne w całej sprawie

Rondo stanowi ważny element w budowie
obwodnicy od węzła A1 w Mszanie do ulicy
Cieszyńskiej. Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda wskazywał również, jak istotne
jest dla mieszkańców osiedla Złote Łany,
którzy w obecnej chwili borykają się z dużymi
trudnościami w dojeździe do ich osiedla.
Wskazywał ponadto, że współpraca władz
miasta z radnymi PiS, jak i parlamentarzystami, mogłaby być znacznie lepsza, co pomogłoby w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków
dla miasta. Obecną współpracę uznał za niewystarczającą, dodając, że większą rolę odgrywają w niej sprawy ambicjonalne, niż dobrze rozumiany interes mieszkańców.

„Teraz będzie tylko drogo…”
„Zgodnie z procedowaną na najbliższej sesji
Rady Miasta uchwałą mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju za wywóz śmieci zapłaci 12 zł na
miesiąc, jeśli jednak przedsiębiorca odbierający odpady zaświadczy o braku segregacji,
właściciel nieruchomości zapłaci 36 zł od
mieszkańca” - informował niedawno jastrzębski magistrat.
No i słowo, chciałoby się powiedzieć, stało się
ciałem… W czasie XV nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta, która odbyła się we wtorek,
8 grudnia, radni 14 głosami „za”, 5 „przeciw”
i 2 „wstrzymującymi się” przyjęli projekt
„uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, która wprowadza wspomniane rozwiązanie.
Samo głosowanie poprzedziła dyskusja
z udziałem miejskich rajców. Posłuchajmy
wybranych wypowiedzi… „To jeżeli będzie
36 złotych i rodzina 4-osobowa, to się robi
poważna kwota. A jak to nam wzrośnie dwu-

krotnie, to już będzie bardzo poważna kwota.
I słyszę od mieszkańców: ‘Ja będę płacił
150 złotych za wywóz śmieci, to ja będę jeszcze cztery pojemniki miał w domu?! W tych
małych mieszkaniach?! Ja się będę męczył?!
Po co, płacę – wymagam!’ No, tak ludzie nam
tłumaczą. W związku z tym zastanowiłbym
się nad tą wysokością opłaty, bo ona jest zbyt
wysoka, ona nie będzie mobilizująca, ona będzie demobilizująca” – ocenił przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Piotr Szereda.
„Może się okazać, że podwyższona opłata, nie
do maksimum, tylko jednak wypośrodkowana, spowoduje jakąś refleksję wśród mieszkańców, bo wiedzą, że będą mogli więcej płacić przez mieszkańców, którzy nie segregują”
– zauważył wiceprezydent Robert Cichowicz.
„W Polsce to, co tanie było, to już się skończyło, teraz będzie tylko drogo” – podsumował radny Józef Kubera.
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wolę i sumienie. Nie potrzeba odgórnych rozkazów, czy wolno, czy nie wolno kupować
w niedzielę. Nigdy odgórne zarządzenia nie
przyniosły niczego dobrego!”
Adam: „Nie. W razie nagłej potrzeby są otwarte sklepy z płazem w logo”.
Jeti: „Tylko prawem pracy politycy powinni się
zająć. A ludzie mają prawo wyboru, w jaki
sposób chcą spędzać niedziele. Jeśli to nie
jest zgodne z ich zasadami, nie będą robić
zakupów w niedziele, tylko spędzać czas z rodziną”.

Park w Strefie Centrum?
„Strategia wzbudza duże zainteresowanie
mieszkańców oraz wywołuje liczne pytania”
– zauważają urzędnicy. Jedno z nich dotyczy
Jaru Południowego i tak zwanej Strefy Centrum. Czy włodarze miasta mają dobre informacje dla nas, wszystkich jastrzębian?

aż będzie to możliwe. Teren Strefy Centrum
jest w rękach prywatnych, jednak miasto będzie w ramach swoich kompetencji działało
na rzecz zagospodarowania tego terenu na
cele rekreacyjne, usługowe i mieszkaniowe”
– czytamy na stronie UM Jastrzębie-Zdrój.

„Zainteresowanie jastrzębian tymi miejscami
jest szczególnie żywe. Należy jednak pamiętać, że w strategii można uwzględnić jedynie
te tereny, które są własnością miasta i te działania, na które miasto może mieć bezpośredni
wpływ. Liczymy na to, że sprawa własności
jaru zostanie uregulowana jak najszybciej.
Zależy to od procedur sądowych, opóźnionych, niestety, przez pandemię. W naszym
wspólnym interesie jest przywrócenie temu
miejscu należnego blasku, dlatego czekamy

Przypomnijmy, że jakiś czas temu grupa jastrzębian wysunęła nowy pomysł na zagospodarowanie terenu, ochrzczonego odważnie Strefą Centrum. Nawet rozpoczęto zbieranie głosów pod petycją „Zatrzymajmy wycinkę 10 tysięcy drzew w ścisłym centrum Jastrzębia-Zdroju”. Jej organizatorzy chcieliby,
żeby w tym miejscu – zamiast galerii handlowej – powstał… park.
Co Wy na ten pomysł, drodzy Czytelnicy?
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„Przez dziada kierowca ma kłopoty…”
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać
zdrowaśki”? No cóż, może wydać się to nieco kuriozalne, ale odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: na przejściu dla
pieszych! Tak, właśnie tam, i nawet jeśli ktoś teraz stuka się w czoło, po lekturze tego artykułu może szybko zmienić zdanie…
zatrzymania się pojazdu – i to bez wnikania w jego zamiary”. Niestety, jak zauważa ktoś z przekąsem, „im bardziej na wschód, tym cięższe życie pieszego”.

Gdyby wsłuchać się w to, co mówią o pieszych kierowcy,
niechybnie można nabawić się sporych kompleksów. Już
kilka pierwszych komentarzy otwiera oczy osobom, którym wydawało się, że relacja między tymi na pasach
i dzierżącymi w dłoniach kierownicę oparta jest na wzajemnym szacunku, poszanowaniu i niewypowiedzianej
miłości. Nic bardziej mylnego! Dość powiedzieć, że
określenie „nieprzytomni” na pieszych jest najbardziej
delikatnym w repertuarze nie tylko jastrzębskich
kierowców. Oprócz tego według tych ostatnich piesi poruszają się po „zebrze” jak skoczek po polu szachowym.
Albo „wleką się”, jakby byli na spacerze w Parku Zdrojowym. W najlepszym zaś wypadku – wchodząc na pasy,
gadają przez komórkę.
To może faktycznie – przyjrzyjmy się bliżej faktom. Bo
jastrzębska kronika policyjna nigdy nie oszczędzała
tych, którzy w swojej desperacji postanowili przejść na
drugą stronę ulicy. Zresztą, we wspomnianych przypadkach finał był stosunkowo szczęśliwy. Nikt nie spotkał na
pasach swojego przeznaczenia.
„Mieszkanka powiatu pszczyńskiego nie udzieliła pierwszeństwa pieszym znajdującym się na oznakowanym
przejściu przy al. Jana Pawła II. Dodatkowo ominęła
auto, które zatrzymało się, aby przepuścić znajdujące się
na pasach osoby. W wyniku tego manewru potrącona
została 44-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna”.
„Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności potrącenia, w wyniku którego 14-letni chłopiec z urazem nogi
trafił do szpitala. Przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie niezachowanie należytej ostrożności przez nastolatka, który wszedł na przejście dla pieszych, wprost
pod nadjeżdżający samochód. Siedząca za kierownicą
opla 19-latka była trzeźwa”.
„Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godziny 15.00 na ulicy Niepodległości. Jak wstępnie ustalili
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, kierujący pojazdem marki peugeot partner 64-latek, jadąc ulicą Niepodległości w kierunku Pielgrzymowic, potrącił pieszego, który najprawdopodobniej nagle wtargnął na jezdnię”.

To kto jest w końcu winny? Piesi, którzy niemal rzucają
się pod koła samochodów czy kierowcy, na widok znaku
„przejście dla pieszych” przyciskający pedał gazu do
oporu? W pierwszym opisanym przypadku – bezspornie
kierowca (choć jeden z internautów przekonuje, że piesi,
również na samych pasach, powinni być czujni jak dziki
kot). W drugim – prawdopodobnie dała o sobie znać niefrasobliwość młodego człowieka. Trzeci przypadek pozostaje nierozstrzygnięty. Zatem remis?
To trochę dziwne, bo – śledząc komentarze internautów
– „chłopcem do bicia” są zazwyczaj piesi. „Ostatnio jadąc
autem zaobserwowałem starego chłopa, szedł jak przecinak, nie popatrzył nawet, czy coś jedzie, czy nie. Potem
w razie co przez dziada kierowca ma tylko problemy, bo
był na pasach” – zagaja „życzliwie” czytelnik Jasnetu.
Kibicuje mu niejaki „Do Spandek”, który przechodzącym
przez jezdnię udziela cennej rady: „W Polsce obowiązuje
przepis, którego uczy się dzieci od przedszkola – przed
wejściem na jezdnię należy zatrzymać się i sprawdzić,
czy z prawej i lewej nie nadjeżdża pojazd. Ale co tam!
Przecież jak dojdzie do potrącenia to winny i tak będzie
będzie kierowca!” Z kolei obrońcy pieszych, którzy pozostają w zdecydowanej mniejszości, powołują się nieśmiało na przykład naszych zachodnich sąsiadów, gdzie „widok pieszego obok pasów jest naturalnym powodem do

A może faktycznie jest coś na rzeczy, że nonszalancja
i beztroska pieszych jest bezgraniczna, no, przynajmniej
zastanawiająca? Na stronie żorskiej policji jakiś czas
temu pojawiła się krótka notatka: „Blisko 30 pieszych
zostało ukaranych mandatami karnymi przez mundurowych z Żor, którzy po raz kolejny przeprowadzili działania pod nazwą “Kontrola drogowa – Pieszy”. Działania
takie jednoznacznie świadczą o niepokojącym lekceważeniu przepisów prawa – nie tylko przez kierowców, ale
i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Piesi
najczęściej przekraczają jezdnię w innych miejscach niż
przejścia dla pieszych lub nie stosują się do znaków i sygnałów drogowych”. Ale po co tam od razu Żory? Wystarczy poobserwować zakręt przy bloku 105 na Wielkopolskiej, żeby wyrobić sobie zdanie na temat nawyków niektórych jastrzębskich pieszych. Pasów tam nie uświadczysz, samochody wypadają „zza rogu” jak Latający Holender, a i tak jakaś matka bohatersko pcha przed sobą
wózek. Pomyśleć tylko, że znowu było o krok od tragedii…
Dla wielu to już oklepany temat. Ale czy na pewno? Może
wydaje nam się, że pasy są dla pieszych. Że mamy prawo
przechadzać się po nich królewskim krokiem. Że to
kierowca powinien zachować należytą ostrożność. Ale
co nam po tym, że mamy rację, jeśli na naszej drodze
stanie ten, który miał przykładowo BMW, ponad trzy
promile i skonfiskowane prawo jazdy? Czy utracone
zdrowie, a może nawet śmierć kogoś bliskiego, będziemy
tłumaczyć powtarzanym jak mantra sformułowaniem
„bo miałem prawo”? Czy nawet milion złotych odszkodowania utwierdzi nas w przekonaniu, że mogliśmy
tamtędy przechodzić? Warto się nad tym zastanowić, bo
jeśli nawet nie wspomniany kierowca, to dopadnie nas
pijany motorniczy, motocyklista albo nastolatek, który
dwa dni wcześniej odebrał prawo jazdy. Pasy – strefa
bezpieczeństwa czy podwyższonego ryzyka? A może
lepiej zapomnij o pierwszeństwie?
Damian Maj

Święta Bożego Narodzenia niech będą radosne i pełne blasku,
pełne czarów, radości i piękna, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, a także poczuciem głębokiego
doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego.
Życzę pełnego ciepła spojrzenia na innych ludzi i otaczający świat
i wytchnienia w gronie rodziny i przyjaciół oraz szczęśliwego Nowego Roku
pełnego nadziei i wypełnionego realizacją najpiękniejszych marzeń.
Grzegorz Matusiak
Poseł na Sejm RP
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Mój Dziadek Piłsudczyk z Warszawy
Mój Dziadek Lucjan Berg, ur. 29.05.1901 r. w Warszawie w dzielnicy Wola, ochrzczony w kościele
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, ul. Leszno przed wojną, obecnie ul. Solidarności 80. Jeden
z sześciorga rodzeństwa wstępuje do Legionów J. Piłsudskiego jako ochotnik w wieku 19 lat w Warszawie.
Niemcy wchodząc do Hajnówki mieli już przygotowane
listy mieszkańców z niemieckimi nazwiskami, takimi jak
Berg, Jung, Geryng.

Po bitwie o Warszawę goni bolszewików do Białej Cerkwi obecnie Ukraina. Tu, jak opowiadał, dostaliśmy baty i
na lorach ciężko ranny z innymi wraca do Warszawy. Pamiątką tej bitwy jest przestrzelona prawa stopa, bezwładna przy stawianiu każdego kroku.

Ponieważ Dziadek powiedział, że nie jest Niemcem, bo
urodził się w Warszawie, został uderzony za tę Warszawę w twarz przez potężnego oficera – Niemca, poczuł
w ustach krew i wybite zęby. Na biurku leżał bez kabury
pistolet, śmierć zajrzała w oczy mojemu Dziadkowi.

Odznaczony medalem z porcelany za walkę w Legionach
Piłsudskiego nosi ją dumnie w klapie marynarki.
W okresie międzywojennym losy wyznaczają mu życie
na Podlasiu.
Ślub bierze w Białowieży z moją Babcią Darią Żylewską.
Tu, w Białowieży rodzi się trójka dzieci: Irenka, Rysio
i moja Mama Halina, ur.23.03.1927 r. Irenka po tragicznym upadku na lodzie, łyżwy dostała od Św. Mikołaja,
umiera w Hajnówce w 1935 r. w wieku 10 lat. Rysio jako
1,5 roczne dziecko.
Dziadkowie w 1923 r. kupili w Hajnówce drewniany domek w dzielnicy Rampa Reźnika, a obecnie 11 Listopada,
w PRL Proletariacka.
Należał do PPS. Jako członek tej partii brał udział w strajkach o 8-godzinny dzień pracy, o Święto Pracy i o godziwe traktowanie przez władzę. Aresztowany przed kolejnym 1 Maja został wykupiony z aresztu przez posła Dubois i wygarnął granatowemu policjantowi: „Zdrajco
sprzedałeś nas!” Wydana broszura „Czerwona Hajnówka” pisze o tym zdarzeniu.
W 1940 r. kiedy do Hajnówki weszli Rosjanie pozajmowali najlepsze domy, nasz był z gankiem oszklonym,
obrośnięty dzikim winem, więc tu wprowadził się oficer
Aleksiej, 26-letni, z 21-letnią żoną Anną.
W zachowanej książce meldunkowej, domowej, wypełnionej po rosyjsku, wszyscy domownicy, to znaczy moi
Dziadkowie z moją 14-letnią Mamą są Polakami, ale
Warszawa to Niemcy. Wołkowysk, miejsce urodzenia
mojej Babci Darii Żylewskiej, to Federacja ZSRR, Białowieża, miejsce urodzin mojej Mamy, 18 km od Hajnówki, to ZSRR.

Po powrocie do domu po przesłuchaniu Babcia (wówczas miała 37 lat, a Dziadek 41 lat) powiedziała: „Lutek,
jak malujesz sufit, to zakładaj czapkę” (Dziadek osiwiał
w ciągu kilku godzin).
Pamiętam, że bicie na Szule Policai Dziadek określał
„beczką śmiechu”. Listy VOLKS-DEUTSCHE nie podpisał.

Polski nie ma.
Babcia miała wtedy 34 lata, a Dziadek 39 lat, Mama
14 lat.
Podsłuchana rozmowa małżeństwa Aleksieja z Anną
o remoncie domku, o dobudowaniu kolejnego pomieszczenia, a z okna w dużym pokoju miało powstać główne
wejście.
Dziadek Piłsudczyk obawiając się o życie swoje i rodziny
wyrzucił porcelanowy medal, który otrzymał za 1920 r.
do ubikacji, po warszawsku „preweta”. Zostały tylko
zdjęcia tego medalu w klapie marynarki.
W 1941 r. rodzi się syn oficera Wiktor. W tej książce meldunkowej, domowej jest po rosyjsku napisane, że byli
z Ukrainy i że mieszkali do 1943 r.
Kiedy wojsko zostało rozkazem wezwane do Rosji, rodziny pozostały w Hajnówce. Aleksiej prosił Dziadka, by
nie pozwolił wyjechać żonie z dzieckiem, że on po nich
wróci. Ostatnimi furmankami cywile opuścili Hajnówkę
i Anna z Wiktorem też wyjechała z innymi kobietami
z dziećmi. Pamiętam, jak Dziadek opowiadał, że ten oficer przyjechał po żonę i syna i płakał nad dziecięcym
łóżeczkiem. Minęli się w drodze.

Moja Mama pytała, dlaczego nie jedzą masła, bo po sąsiedzku było masło.
Do Oświęcimia z Warszawy trafia dwoje Braci Dziadka:
Rysiek (żył w Oświęcimiu 3 miesiące) i Henryk Berg.
Henryk wraca ważąc 27 kg, żyje po Oświęcimiu tylko
15 lat. Siostra Lodzia ginie w Powstaniu Warszawskim.
Historii zakazanej uczyłam się w domu jako dziecko w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. O Katyniu dowiedziałam
się od Dziadka, który pierwszy raz pogroził mi palcem
i powiedział: „Pamiętaj, wiesz to tylko dla siebie”. I palcem na swoich ustach pokazał znak milczenia.
W tym roku upływa 100 lat od Bitwy Warszawskiej. To
zachowane zdjęcie jest pamiątką o Dziadku Lucjanie
BERG, a jego pamiętne słowa cytuję!
„MYŚMY WAM TĘ POLSKĘ DALI,
A CO WY Z NIĄ ROBICIE?!”
Jakie to jest i dziś aktualne.
Lucyna Maryniak, prezes Stowarzyszenia
„Aktywny Senior” w Jastrzębiu-Zdroju

Na czas zbliżających się Świąt życzę,
by w każdej rodzinie panowały radość oraz pokój.
Niech Narodzone Boże Dziecię daje siłę i odwagę,
byśmy potrali budować wspólnotę miłości,
której tak bardzo wszyscy potrzebujemy.
Radosnego świętowania, wiele zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Ewa Maria Gawęda
Senator RP
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Wkrótce szczepienia

www.JasNet.pl

Pojedziemy drożej

Jak informuje jastrzębski magistrat, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako tak zwany szpital
węzłowy. Oznacza to, że będzie punktem
szczepień na COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.
„Pierwszy etap programu ma ruszyć w styczniu 2021 roku i objąć pracowników sektora
ochrony zdrowia – między innymi lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne i inne
zawody medyczne, a także personel pomocniczy i administracyjny” – dowiadujemy się.
Wszystkie podmioty lecznicze (między innymi zakłady opieki zdrowotnej, prywatne
przychodnie i apteki) zainteresowane szczepieniami personelu mogą wysyłać listy chęt-

nych osób w formie elektronicznej na adres:
szczepieniacovid@wss2.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia br., godz. 15.00.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych
i listy osób wytypowanych do szczepienia są
dostępne na stronie jastrzębskiego szpitala

W magistracie więcej klientów
Od marca obsługa klientów Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój odbywa się on-line, telefonicznie, poprzez skrzynki podawcze lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
„System wcześniejszych zapisów ma usprawniać i ułatwiać załatwianie spraw. Zainteresowanie na przykład rejestracją pojazdów
jest bardzo duże, co początkowo przekładało
się na utrudnienia w kontakcie telefonicznym. Jeszcze we wrześniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Urząd
Miasta wprowadził pewnie zmiany. Numery
telefonów w referacie Rejestracji Pojazdów
zostały przypisane do konkretnych celów:
32 47 85 172 – wyłącznie rejestracja terminu
wizyty; 32 47 85 366, 32 47 85 367, 32 47 85
368 – udzielanie informacji dotyczących zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu”
– dowiadujemy się.
„System rejestracji sprawdził się. Dzięki tym
zmianom skrócił się czas oczekiwania na
wizytę w Urzędzie Miasta. Pomimo pandemii
liczba spraw załatwianych przez urzędników
nie zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego
roku. Dla przykładu, od sierpnia do paździer-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

nika 2019 roku w Referacie Rejestracji Pojazdów obsłużono 7239 klientów, a w tym samym okresie 2020 roku – 7326” – triumfują
urzędnicy.
„W odczuciu społecznym może się wydawać,
że obsługujemy mniej mieszkańców, ale statystyki pokazują jasno, że tak nie jest” – mówi
II zastępca prezydenta miasta Robert Cichowicz.
„Aktualnie miasto przymierza się do wdrożenia informatycznego systemu kolejkowego
w celu jeszcze lepszego usprawnienia pracy
i obsługi klientów w urzędzie” – pada na koniec.

„To jest kosztowne…”
Niedawno radny Tadeusz Markiewicz zwrócił
się z wnioskiem o ustawienie… automatu do
odbioru opakowań butelek plastikowych
i szklanych. „Automat po pobraniu opakowania wydawałby lub rejestrował na specjalnej
aplikacji punkty, które można by zamienić na
obniżkę cen zakupionych towarów w podobnych opakowaniach (…) Zebrane punkty można również zamienić na obniżkę cen na bilety
wstępu do kina, siłowni, obiekty MOSiR lub
inne imprezy biletowane organizowane
przez Urząd Miasta bądź jednostki organizacyjne miasta” – argumentuje w swojej interpelacji.
„Koszt zakupu bądź dzierżawy to najistotniejsza kwestia do rozważenia” – odpowiadają magistraccy urzędnicy – „Na przykładzie
miasta Krakowa, którego władze zadecydowały o zakupie 3 recyklomatów, widzimy, że
jest to przedsięwzięcie kosztowne. W projekcie koszt zakupu 3 urządzeń oszacowano na
190 tys. zł, akcji promocyjnej na 50 tys. zł, nagród dla mieszkańców na 45 tys. zł, co po doliczeniu kosztów energii elektrycznej, odbioru
i zagospodarowania odpadów daje sumę 300
tys. zł”.

„Doświadczenia innych miast posiadających
takie urządzenia wskazują, że w przypadku,
gdy w zamian za oddane butelki wydawane
były pieniądze, skutkowało to masowym oddawaniem do butelkomatów przez osoby
bezdomne butelek wyciągniętych uprzednio
z pojemników na surowce wtórne. Butelki te
często nie były odpowiednio przygotowane
do wrzucenia do butelkomatu, gdyż były
zanieczyszczone, nieopróżnione do końca,
wydzielały nieprzyjemne zapachy, co ostatecznie przesądziło o konieczności zawieszenia działania butelkomatu” – dowodzą w jastrzębskim magistracie.
„Z uwagi na wyżej opisane kwestie informuję,
że obecnie nie planuje się zakupu ani dzierżawy tego typu urządzeń dla miasta, natomiast
nie wyklucza się wprowadzenia takiego rozwiązania w przyszłości” – pada na koniec.

„Sytuacja komunikacji autobusowej, nie tylko
w naszym regionie, zmieniła się diametralnie.
Obowiązujący od marca reżim sanitarny
w pojazdach, limity pasażerów i ograniczenia
mobilności mieszkańców spowodowały
drastyczny spadek wpływów z biletów. Na
domiar złego ze zdwojoną siłą uaktywnili się
podróżni jadący bez ważnego biletu. W ostatnich trzech miesiącach liczba gapowiczów się
podwoiła” – informuje Międzygminny Związek Komunikacyjny.
„W tej sytuacji organizatorzy komunikacji
autobusowej w całym kraju nie zastanawiają
się, czy podnieść ceny biletów, ale jak wysoka
ma być skala wzrostu?” – dociekają w MZK.
I odpowiadają: „Zarząd MZK zdecydował
o podwyżce wynoszącej średnio ponad 10
procent”.
Wzrost kosztów spowodowanych pandemią
SARS-CoV-2 nie jest jedynym obciążeniem
dla budżetu MZK.

„Przypomnijmy, że stawki wypłacane firmom
przewozowym za przejechany kilometr trasy
są co roku waloryzowane, a więc wzrastają
ze względu między innymi na ustawowy
wzrost wynagrodzeń, inflację czy ceny paliw.
W okresie pandemii, gdy wpływy ze sprzedaży biletów spadły o blisko 60 procent,
zbilansowanie budżetu jest bardzo trudne,
a finansowe możliwości gmin tworzących
Związek są coraz bardziej ograniczone” – wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik prasowy
MZK Jastrzębie.
Bilety można nabyć nie tylko w 120 punktach
na terenie 14 gmin, ale także skorzystać
z opcji „bilet na telefon” (mzkjastrzebie.com
/bilet-na-telefon). To najkorzystniejsza cenowo opcja zakupu. Bilet nabyty u kierowcy to
wariant najdroższy. W przypadku imiennych) warto skorzystać także ze strony:
e-biletmzkjastrzebie.com, gdzie można między innymi uzupełnić konto. Nowy cennik będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Jastrzębie „nowoczesnym miastem”?
„Wzdłuż ulicy Władysława Broniewskiego
wykonane zostały dwa fragmenty drogi dla
rowerów. Stanowią one przedłużenie istniejącej ścieżki wzdłuż alei Jana Pawła II w kierunku Zdroju. Nowe rozwiązanie poprawia
bezpieczeństwo infrastruktury rowerowej
umożliwiając rowerzystom włączenie się do
ruchu ulicami Kościuszki oraz Armii Krajowej. W ramach zadania wykonano remont
chodnika oraz ścieżki rowerowej o długości
odpowiednio 144,5 m i 190 m oraz szerokości
1,5 m i 2 m” – informuje jastrzębski magistrat.
Wymienione ścieżki są elementem większej
całości – planowanej sieci dróg dla rowerów

łączących atrakcje turystyczne: Żelazny
Szlak Rowerowy, Park Zdrojowy oraz Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego.
„Rozwój sieci ścieżek rowerowych to poprawa bezpieczeństwa rowerzystów. W nowoczesnym mieście jest po prostu koniecznością
i zadaniem, którego realizacja jest niezwykle
ważna. Nieustannie będziemy poprawiać
istniejące rozwiązania, ale również budować
nowe fragmenty, które z czasem utworzą
spójną sieć komunikacyjną” – powiedziała
prezydent Anna Hetman.
Koszt realizacji zadania to 93 744,15 zł.

Zginął na rowerze
Do tego tragicznego wypadku doszło w poniedziałkowe, 14 grudnia, przedpołudnie na
skrzyżowaniu ulicy 11 Listopada z ulicą Mazurowiec. Uczestnikami zdarzenia byli kierujący volkswagenem transporterem, 60-letni
mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, jadący w kierunku ulicy Zdrojowej (od ulicy Mazurowiec
– przyp. aut.) oraz 85-letni rowerzysta poruszający się drogą dla rowerów. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że kierujący samochodem nie
ustąpił pierwszeństwa rowerzyście. 85-latka, mimo podjętej reanimacji, nie udało się

uratować. Na miejscu przeprowadzono
szczegółowe oględziny, zabezpieczono materiały dowodowe. Wszczęte w tej sprawie
śledztwo wyjaśni przyczyny i dokładne okoliczności drogowej tragedii. Z kolei, jak informuje KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju, poszkodowany mężczyzna znajdował się częściowo
pod pojazdem, który strażacy podnieśli za
pomocą rozpieracza ramieniowego. Po wydostaniu poszkodowanego przeniesiono go
na nosze i poddano tlenoterapii. Niestety,
85-latek zmarł w szpitalu.
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„Ponad 50 mln dla
samorządów mojego
okręgu”
„Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to bezzwrotne
wsparcie między innymi na edukację, cyfryzację, remonty
szpitali i dróg, budowę żłobków, przedszkoli, nowe miejsca
pracy. Pieniądze te mają nam pomóc w walce z gospodarczymi skutkami COVID-19. Bardzo się cieszę, że na inwestycje dla samorządów z mojego okręgu zostanie przekazana kwota 50 648 100,00zł, a dla całego okręgu nr 30 -kwota 83 917 709,35zł” - poinformowała senator Ewa Gawęda.
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Czekał na nią w parku…
Dzień później zatrzymano podejrzewanego o ten czyn
67-latka, który, jak się okazało, znał ofiarę – spotykał się
z nią dwa lata temu. Pomimo upływu czasu, nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Mężczyzna czekał na swoją byłą partnerkę w parku, a kiedy wyszła, jak było to w jej zwyczaju,
na spacer z psem – zaatakował.
Śledczy na miejscu zdarzenia przeprowadzili oględziny,
zabezpieczyli ślady i przesłuchali wielu świadków. Jedna
rzecz nie dawała im spokoju, pies ofiary, który został z nią
do końca i prawdopodobnie próbował obronić. To właśnie
naprowadziło kryminalnych na trop sprawcy. Świeże ślady
pogryzienia przez psa na nodze napastnika pozwoliły na
wytypowanie podejrzanego. W momencie ich ujawnienia,
mężczyzna przyznał się do zbrodni i wskazał przedmiot,
którym zaatakował ofiarę. Dzisiaj mieszkaniec Rydułtów
usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywotnia kara więzienia.

RYBNIK

Wyższa Szkoła Medyczna
„za miedzą”?
Pieniądze otrzymały między innymi:
miasto Jastrzębie–Zdrój – 6 000 000 zł
miasto Żory – 6 800 000 zł
gmina Wodzisław Śląski – 3 360 000 zł
powiat wodzisławski – 25 280 000 zł
miasto Rybnik – 10 000 000 zł
powiat rybnicki – 15 230 000 zł
powiat raciborski – 12 568 100 zł
powiat mikołowski – 8 039 609 zł

Jak zapowiada Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w czwartek, 17 grudnia, jeszcze zanim gazeta trafi
w Państwa ręce, w siedzibie Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego w Rybniku zostanie podpisany
list intencyjny w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Medycznej w Rybniku.

8 lat więzienia
po zakupach?!

W Województwie Śląskim funkcjonują wyższe szkoły
zawodowe, brakuje jednak szkoły wyższej o profilu medycznym. Z tego powodu została opracowana przez Samorząd Pielęgniarek i Położnych wraz z przedstawicielami Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku pod nadzorem prof. nadzw. dr hab. inż. Joachima Foltysa koncepcja
utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej. Koncepcja ta zyskała aprobatę środowisk pielęgniarskich i położniczych województwa śląskiego.

Niedawno w popularnym hipermarkecie w Żorach ochroniarze ujęli kobietę i mężczyznę, którzy próbowali dokonać oszustwa przy kasie. Jak się okazało, 45-latkowie najpierw zważyli słodycze, owoce i makaron, a kiedy nakleili
wydruki z wagi na opakowania, dołożyli do siatek następną
partię towaru. Nieuczciwi klienci z zakupami stanęli w kolejce, jednak zanim sięgnęli do portfela, oszustwo wyszło na
jaw. Doświadczona kasjerka zorientowała się, że ilość towaru nie zgadza się z ceną i wezwała ochronę. Teraz oboje
usłyszą zarzuty oszustwa, za które kodeks karny przewiduje karę sięgającą nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Idea powstania wyższej szkoły zawodowej w obszarze
medycyny na terenie Rybnika wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Jednym z wyzwań dla tych obszarów wskazanych w Strategii
jest wzmocnienie potencjału i skali oddziaływania ośrodków akademickich oraz sektora B+R. Inwestycja ta przyczyni się do tworzenia nowych specjalizacji na obszarze
Subregionu Zachodniego podlegającego transformacji,
a docelowo przełoży się na rozwój nowych sektorów gospodarki, związanych z przemysłem medycznym.

ŻORY
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WODZISŁAW ŚLĄSKI

Nie żyje 17-letni
jastrzębianin

Do tego tragicznego zdarzenia drogowego doszło w
piątek, 27 listopada, około godziny 22.20. Kierujący
oplem, jadąc ulicą Jastrzębską w kierunku ulicy Kopernika
w Wodzisławiu Śląskim, nie zachował należytej
ostrożności i nie dostosował prędkości do panujących
warunków na jezdni. W efekcie wjechał w remontowany
pas drogi i uderzył w tymczasowy nasyp żwirowy. Na
skutek uderzenia 18-latek stracił panowanie nad
pojazdem, który następnie dachował.
W samochodzie znajdowało się czterech pasażerów.
Jeden z nich, 17-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju,
poniósł śmierć na miejscu. Pozostałe osoby zostały
zabrane przez służby ratunkowe do najbliższych szpitali.
Ich stan zdrowia nie zagrażał życiu. Kierujący w momencie
zdarzenia był trzeźwy. Pozostałe okoliczności zdarzenia
będzie wyjaśniać Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu
Śląskim, a o losie kierującego zdecyduje sąd. Za
spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi
kara do 8 lat więzienia.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

3-10 kwietnia 2021
Święta Wielkanocne w Krynicy
12-25 czerwca, 24 lipca-6 sierpnia,
4-17 września 2021
Jarosławiec z zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
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GSM wygrywa w sądzie
W październiku tego roku nastąpił finał batalii sądowej,
którą podniecała się miejska organizacja partyjna PiS. Chodziło o zwolnienie z GSM działacza związkowego, blisko
związanego z braćmi Matusiak. Na tyle blisko, że w sprawie
działacza w Sądzie Rejonowym interweniował sam poseł
Grzegorz Matusiak. Zwolniony działacz związkowy żądał
od GSM przywrócenia go do pracy, a także wypłacenia mu
wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy. Do
dnia wydania wyroku przez Sąd II Instancji, kwota żądana
od GSM wynosiłaby około 380 tysięcy złotych. Do tego dochodziła zapłata za koszty procesu.
Zarząd GSM zdecydował się na zwolnienie działacza, dlatego że był i jest w posiadaniu całej masy dowodów na temat

nieprawidłowości, których się dopuszczał. Były to twarde
dowody, legalnie pozyskane, pewne. Z tymi dowodami GSM
poszła do sądu. I po kilku latach, Sąd II Instancji, w prawomocnym wyroku, oddalił w większości roszczenia zwolnionego pracownika.
Nie zostanie przywrócony do pracy, nie zostaną mu zapłacone koszty procesu, a z 380 tysięcy złotych, których żądał,
otrzyma kwotę odszkodowania odpowiadającą wysokości
odprawy, jak przy zwykłym zwolnieniu. Czyli około 39 tysięcy złotych. Jak można łatwo policzyć, jest to kwota prawie
10-krotnie niższa niż żądana. Należy również wskazać, iż
w miejsce zwolnionego z pracy związkowca Spółdzielnia nie
zatrudniła innego pracownika. Zatem od wielu lat nie wyda-

je się środków na wysokie pensje tej osoby.
A oto sedno uzasadnienia: „…Sąd II Instancji podziela argumenty zaprezentowane w apelacji, iż w sprawie znajduje zastosowanie art. 8 Kodeksu Pracy, a co za tym idzie niezasadnym, niecelowym, a wręcz niemożliwym jest przywrócenie
powoda do pracy u pozwanej. Przemawia za tym konflikt
z współpracownikami, w tym z bezpośrednim przełożonym,
który wystąpił z aktem oskarżenia w trybie prywatnoskargowym o znieważenie jego osoby przez powoda i zapadł
wyrok skazujący powoda…”. „(…) Powód niewątpliwie pozostaje w konflikcie w pracodawcą, ze swoim bezpośrednim
przełożonym, a przez swoje zachowanie dodatkowo eskalował jego rozmiar”.

Szokujące wyniki
Jestem pracownikiem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale i mieszkańcem spółdzielni Jas-Mos. Mam przyjaciół i współpracowników wśród mieszkańców spółdzielni
Nowa, czy GSBM. Niektórzy z nich mieszkają w zasobach
miejskich.
Osobiście denerwuje mnie to, co o Górniczej piszą media
związane z jastrzębskim kołem Prawa i Sprawiedliwości.
Denerwuje mnie przede wszystkim dlatego, że dotyka to
głównie naszych pracowników, to bowiem ich pracą stoi
GSM. Wkurza mnie też to, że chamskie i kłamliwe plucie
ludzi z PiS na GSM może spowodować, iż ceny mieszkań mogą w naszej spółdzielni być niższe niż w innych spółdzielniach, a nie ma to jak się okazuje żadnego realnego odniesienia do rzeczywistości.
Nie będę się tu rozwodził dlaczego ekipa PiS w Jastrzębiu
ciągle pluje na GSM, to każdy wie.
Chcą naszą spółdzielnię przejąć, obsadzić swoimi i “żondzić”, jak rządzą krajem w czasach pandemii (przypomnę tylko respiratory i maseczki).

Kolejne spostrzeżenie, dotyczy tego, że w SM Nowa, GSBM,
MZN, ale i w GSM, czynsze kształtują się na podobnym poziomie. Porównując budynki w miarę podobne do siebie,
czynsze nie różnią się więcej niż 15 złotych na korzyść jednej
lub drugiej z porównywanych spółdzielni, jeśli porównamy
średniej wielkości mieszkanie o metrażu 55 metrów kwadratowych. Pokazuje to, że mieszkania w zasobach miejskich,
GSBM, Nowej i Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej mają
porównywalne koszty funkcjonowania. Dyrekcje i zarządy
tych instytucji starają się utrzymywać koszty na umiarkowanym poziomie, dbają o pieniądze mieszkańców.
Analiza ta pokazuje, iż wśród w/w spółdzielni jedna wyróżnia się zdecydowanie. Moim zdaniem w sposób mało korzystny. To spółdzielnia Jas-Mos. O ile bowiem w tej “złej” Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, koszty eksploatacji (ze
sprzątaniem, opłatą za windę, czy światło w piwnicy) przekraczające 3 złote za m², mogę z przykrością odnotować
tylko na 1 nieruchomości, o tyle w spółdzielni Jas-Mos to
jakby standard. Na pewno, jednak standardem jest to, że
gdy porównałem koszty opłaty za eksploatację Górniczej
i Jas-Mosu, na kilkunastu nieruchomościach, to wszędzie

Jas-Mos pobiera opłatę dużo wyższą niż Górnicza, Nowa,
GSMB czy jaka jest naliczana w zasobach miejskich. Są to
kwoty (za eksploatację przykładowego 55 metrowego
mieszkania) dochodzące do 70 zł miesięcznie. Pytam, dlaczego ja płacę takie horrendalne koszty za eksploatację?
Wynik analizy denerwuje mnie osobiście, jako mieszkańca
Jas-Mos, bo muszę więcej płacić za czynsz. Denerwuje mnie
jeszcze bardziej, że media współpracujące z jastrzębskim
PiS plują na Spółdzielnię, zajmując się tematami, które tak
naprawdę interesują tylko ich samych.
Może warto by się również zainteresować tematem wysokości opłat w spółdzielni mieszkaniowej, zarządzanej przez
partyjnego kolegę radnych PIS. Dotyczy to przecież wszystkich mieszkańców tej spółdzielni a nie tylko wybranych.
Chodzi oczywiście o spółdzielnię JAS – MOS.
A jak wyglądają opłaty w spółdzielniach można zobaczyć w
portalu jasnet.pl w zakładce „Z życia GSM”
Dariusz Janicki GSM

Skupię się na faktach.
Poprosiłem znajomych żeby, w miarę możliwości, podesłali
mi swoje aneksy czynszowe. Chciałem zobaczyć, jakie są
koszty utrzymania w zakresie eksploatacji, ile pieniędzy
płaci każdy mieszkaniec naszego miasta mieszkający w bloku za jeden metr kwadratowy powierzchni. Ważne – chodzi
tylko o opłatę eksploatacyjną, nie o odpis na fundusz remontowy, który jest uzależniony od potrzeb remontowych budynków. Nie chodzi również o opłaty niezależne od Spółdzielni, tj. za centralne ogrzewanie, wodę i śmieci, gdzie
koszty tworzone są w podmiotach miejskich i państwowych.
Tu pojawiło się pierwsze spostrzeżenie. O ile w zasobach
miejskich, czy GSBM, także u nas w Górniczej, aneks czynszowy jest dość prosty (eksploatacja to eksploatacja,
podatki to podatki, centralne i woda to centralne i woda), to
u naszych sąsiadów czyli w SM Nowa, czy Jas-Mos pojawia
się na aneksie opłata za sprzątanie, za światło w piwnicy, czy
za windę. Są to w dalszym ciągu opłaty eksploatacyjne tylko
inaczej opisane. To niestety trochę zaburza wynik analizy
jednak wystarczy proste dodawanie, żeby zauważyć pewne
zjawisko. GSM nie jest, (wbrew temu co donosi pewna pisowska gazetka, przeze mnie nazywana „Radio Erewań”)
NAJDROŻSZĄ SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ, wręcz
odwrotnie.

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2021
niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.
Rada Nadzorcza,
Zarząd i Pracownicy
Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej

www.gazeta.JasNet.pl
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„Nawet kryzys ma swoje plusy”
Gdy w listopadzie piłkarze GKS Jastrzębie
wreszcie zaczęli wygrywać, przy Harcerskiej można było usłyszeć głęboki oddech
ulgi. Jesień 2020 r. już przeszła wprawdzie
do historii z powodu niespotykanej serii
porażek, ale najgorsze chyba już "za" ekipą
z Miejskiego. To dobry moment na wywiad
z prezesem Dariuszem Stanaszkiem.
Czy mam przyjemność rozmawiać
z najbardziej cierpliwym człowiekiem
w Polsce?
(śmiech) Na pewno zachowanie spokoju po
kolejnych porażkach nie było łatwe, ale w wytrwaniu w cierpliwości pomogła nam świadomość podjętej wcześniej strategii. Latem
zastanawialiśmy się nad tym, kto ma przejąć
zespół po Jarosławie Skrobaczu i zdecydowaliśmy się na Pawła Ścieburę. Zdawaliśmy
sobie sprawę ze skali wyzwania stojącego
przed nowym trenerem, ale zarazem dostrzegaliśmy progres w grze drużyny. Za sprawą
tych aspektów udało nam się zachować
"chłodne głowy".
Przyznajmy, że do listopada trudno
było o optymizm. Wszak nawet trener
Ryszard Duda w 1988 r. odszedł ze
stanowiska po pięciu porażkach z rzędu.
Tak, ale trzeba pamiętać, w jakim momencie
historycznym obecnie jesteśmy. 2020 rok
jest szalony i nie inaczej było w przypadku letniego okienka transferowego. Musimy zrozumieć, że efekt sportowy jako taki jest uzależniony nie tylko od wiedzy i umiejętności
trenera, który na dodatek budował zupełnie
nową drużynę i miał na to niewiele czasu.
Jako klub nie mamy wielkich możliwości, jeśli
chodzi o skalę transferów, więc musieliśmy
działać wielotorowo.
Rozumem, że po wygranej w Olsztynie
do pokoju prezesa wjechała skrzynka piwa?
Jeszcze nie mamy powodów do świętowania,
ale nie będę ukrywał, że poczułem sporą ulgę.
Po kolejnym przegranym meczu w moim telefonie bywał prawdziwy "sajgon"…
Kibice?
Nie, "doradcy". Otrzymuję mnóstwo informacji, co należy poprawić, kogo zatrudnić i kogo
zwolnić. Wszyscy wiedzą, jak zaradzić kryzysowi. Przez dwa-trzy dni telefon grzeje się do
czerwoności. Dlatego po zwycięstwie na
stadionie Stomilu ucieszyłem się z… pierwszej od dawna w miarę spokojnej niedzieli.
Zapytam wprost - czy trener Ściebura będzie
miał szansę normalnego przepracowania
z drużyną przerwy zimowej?
Myślę, że tak. Widzimy progres i przerwaliśmy serię porażek. Jestem w stałym kontakcie
z trenerem. Często rozmawiamy dzięki temu
doskonale znam jego strategię i przemyślenia. Chcemy dalej współpracować.
Jak słusznie pan zauważył, trener zmuszony
był budować drużynę od podstaw i dlatego
zespół musiał się zgrać. Czy jednak ta
"rewolucja kadrowa" była konieczna?
Tak. W marcu z powodu pandemii przerwano
sezon i nikt nie wiedział, jak rozwinie się sytuacja. W takich okolicznościach podejmowanie rozmów o podwyżkach w kontraktach
lub transferach byłoby kiepskim pomysłem.
Klub sportowy jest przedsiębiorstwem, a zatem skorzystaliśmy - podobnie jak inne firmy
- z rządowej "tarczy". Musieliśmy w związku
z tym spełnić określone procedury. Ponadto
niebawem okazało się, że straciliśmy źródło
finansowania z karnetów i dni meczowych,
a część naszych partnerów musi ograniczyć
wsparcie dla klubu z powodu trudnej sytuacji.
W efekcie wiele naszych planów, mówiąc

Prezes GKS Jastrzębie
Dariusz Stanaszek

wprost, legło w gruzach. Musieliśmy przygotować się na "nieuniknione", czyli pogodzić się
z faktem, iż na realizację niektórych marzeń
kibiców nie będzie nas stać.
Da się procentowo określić, ile GKS
Jastrzębie stracił "na pandemii"?
Straciliśmy około 20-30% wpływów do budżetu klubu. Musieliśmy także wynajmować
stadion w Wodzisławiu oraz ponosić różne
inne koszty. Jeśli ktoś ma wątpliwości w tej
kwestii, to niech pomnoży 20 zł przez kilka
tysięcy kibiców, którzy pojawiliby się na
meczach z takimi firmami, jak Widzew Łódź
czy Arka Gdynia. Mieliśmy prawo liczyć na
wysoką frekwencję na wielu pojedynkach.
Cóż, zanotowaliśmy stratę, na której pojawienie się nie mieliśmy wpływu. Musimy ją
uzupełnić w przyszłym roku. Rozmawiamy
z naszymi partnerami, w tym także z Miastem
Jastrzębie-Zdrój. Mamy możliwości "zasypania" tej dziury, m.in. poprzez podejmowanie
określonej pracy przez nasz klub.
A zatem "rewolucja" była dziejową
koniecznością. Wielu kibiców ma jednak
wrażenie, że klub czynił ruchy transferowe
na zasadzie "łapanki", ponieważ do
GKS trafili ludzie z całego kraju.
Absolutnie nie zgodzę się na określenie "łapanka". Sugeruje ona, że działaliśmy chaotycznie i bezmyślnie, a tak nie było. Powtórzę, że letnie okienko transferowe było naprawdę szalone. W związku z tym, że ruszyły
już rozgrywki II i III ligi, nie mogliśmy pozwolić
sobie na sprawdzenie tych zawodników, których wcześniej obserwowaliśmy. Działaliśmy
najlepiej, jak tylko było to możliwe i, co mnie
osobiście bardzo cieszy, zdołaliśmy zachować "zimną krew". Udało nam się pozyskać
piłkarzy młodych i z doświadczeniem, a jednocześnie nie narazić budżetu klubu na katastrofę. Natomiast jeśli chodzi o to, że sprowadziliśmy zawodników z różnych stron Polski,
to… po prostu nie mieliśmy innego wyjścia,
ponieważ wyróżniający się piłkarze z naszego
regionu albo byli już zakontraktowani, albo
wybierali oferty bogatszych klubów. Oczywiście bardzo bym chciał, abyśmy z marszu
już teraz mogli zagrać najstarszym rocznikiem naszej Akademii, ale na to potrzebujemy
jeszcze czasu. Dlatego w przyszłym sezonie
powstanie drużyna rezerw.
Co należy zrobić, aby nie stać się tym jedynym
"frajerem", który spadnie z Fortuna I Ligi?
Odpowiedź jest prosta. Należy skupić się na
zimowych przygotowaniach do rundy wiosennej i optymalnie wykorzystać zimowe
okienko transferowe.
Czyli możemy spodziewać się wzmocnień?
Na pewno poczynimy pewne roszady. Latem
nie mieliśmy czasu na drobiazgowe testowanie zawodników, a na dodatek ograniczały
nas bardzo surowe rygory sanitarne. Dlatego
teraz będzie czas na pewną kosmetykę kadry.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Jastrzębski zwyciężył... wirusa
28 dni trwała przerwa siatkarzy Jastrzębskiego Węgla spowodowana epidemią koronawirusa. Pauza kosztowała nasz zespół
utratę pozycji wicelidera PlusLigi i wybicie ze
zwycięskiego rytmu, a na dodatek spowodowała, iż zdziesiątkowana ekipa Luke'a Reynoldsa nie była w stanie zagrać w turnieju Ligi
Mistrzów w Berlinie. Europejska Konfederacja Siatkówki nie wykazała litości i - życząc
nam zdrowia - podyktowała walkowery dla
drużyn z Kazania, Berlina i Lublany.
W końcu 13 grudnia Jastrzębski wyszedł na
parkiet. Choć zespół po raz pierwszy spotkał
się w komplecie cztery dni wcześniej, zdołał
po naprawdę interesującym widowisku sta-

wić czoła niepokonanej w tym sezonie Zaksie
Kędzierzyn (-23, -25, 23, -22). Cieszyć musi,
że JW "nie zapomniał, jak się gra", ale prawdziwa weryfikacja przyjdzie dopiero teraz,
gdy konieczne stanie się nadrabianie zaległości. Jak zapewnia sztab Reynoldsa, nawet
zawodnicy najciężej przechodzący zakażenie
nie zaniedbali pracy nad formą. Problem leży
jednak gdzie indziej. - Pod względem przygotowania fizycznego nie ma na co narzekać.
Bardziej brakuje nam ogrania i rytmu meczowego - nie ukrywa Michał Szalacha.
W tym roku JW zagra jeszcze z Vervą Warszawa i Skrą Bełchatów. Natomiast terminów
siedmiu zaległych spotkań wciąż nie znamy.

JKH GKS liderem ekstraligi!
Takich wyników nasi hokeiści nie notowali już
dawno. Za sprawą rekordowego tuzina ligowych zwycięstw z rzędu podopieczni trenera
Roberta Kalabera objęli prowadzenie w tabeli
ekstraligi i jako liderzy rozpoczną 2021 rok.
Szkoda, że kibice JKH GKS mogą obserwować
te wyczyny wyłącznie wirtualnie...
Kapitalna seria zwycięstw rozpoczęła się 25 X
i trwała do 11 XII, kiedy to Jastor został zdobyty przez GKS Katowice (1:2). Wcześniej
nasi hokeiści pokonali wszystkich ligowych
rywali (Sanok 6:1 i 6:2, Cracovia 6:1 i 3:2,
Stoczniowiec 6:0 i 5:1, Katowice 5:2, Podhale
7:1, Toruń 6:5, Zagłębie 4:2, Tychy 7:2, Unia
Oświęcim 3:0), a szokiem okazał się wyjazdowy pogrom sprawiony GKS Tychy. Dodajmy,
że na obiekcie mistrza Polski podopieczni
Kalabera wygrali w ekstralidze po raz ostatni

Młoda fala
z Jastora:
D. Paś (ur. 1999),
K. Wałęga
i J. Sołtys
(obaj ur. 2000)
Fot. Magdalena
Kowolik

w sezonie... 2014/15! - Oczywiście wiedzieliśmy, że taka seria ma miejsce, ale nie przywiązywaliśmy do niej wagi. Najważniejsze jest to,
abyśmy byli dobrze przygotowani na Puchar
Polski i fazę play-off - w swoim stylu tonuje
nastroje Słowak.
W tym roku JKH GKS rozegra jeszcze pucharowy półfinał z Energą Toruń (27.12).

GieKSa ucieka spod topora
Gdyby brać pod uwagę wyłącznie mecze w listopadzie i grudniu, piłkarze GKS Jastrzębie
znajdowaliby się na... podium I ligi. Na finiszu
rundy jesiennej nastąpiło bowiem kapitalne
przebudzenie podopiecznych trenera Pawła
Ściebury, za sprawą którego na przerwę
zimową udają się oni z przewagą 7 pkt. nad
strefą spadkową. To jeden z tematów wywiadu z prezesem Dariuszem Stanaszkiem, który
publikujemy obok.
Co istotne, w trzech z czterech ostatnich meczów jastrzębianie odnieśli zwycięstwa z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie:

Zagłębiem Sosnowiec (2:1), GKS Bełchatów
(3:2) i Resovią (2:1). Nastroje chwilowo popsuła wprawdzie wyjazdowa klęska z również "odrodzoną" Sandecją N. Sącz (0:3), ale
wobec absencji bohatera finiszu jesieni Farida Alego oraz perypetii z zamrożonym boiskiem można uznać ją za wypadek przy pracy.
- Trzeba było poczekać i dać szansę zespołowi
i trenerowi. Popełnialiśmy na początku dużo
błędów, ale sporo się na nich nauczyliśmy i koniec rundy można podsumować bardzo dobrze. Teraz w spokoju możemy rozjechać się
do domów - powiedział Ali.

„Kruszynie” grozi paraliż...
Choć 53-letnia obecnie Beata Maksymow zakończyła sportową karierę wiele lat temu, to
do dziś pozostaje jednym z symboli jastrzębskiego sportu. Tymczasem dotarły do nas niepokojące informacje o stanie zdrowia słynnej
judoczki. Była mistrzyni świata ('93, '99) i Europy ('86, '91, '97) oraz 5. zawodniczka Igrzysk
Olimpijskich ('92, '96) ma ogromne problemy
z kręgosłupem (zmiażdżone cztery kręgi) i - jeśli nie przejdzie kosztownej operacji - grozi jej
paraliż!

Z pomocą ruszyli ludzie dobrej woli i za sprawą akcji na portalu SiePomaga.pl postanowili
zebrać na operację 50 tys. zł (to minimalny
koszt). Dodajmy, że "Kruszyna" nie dysponuje
takimi środkami i nie obejmuje jej też "emerytura olimpijska". Po zakończeniu kariery Maksymow podjęła zatrudnienie w Zakładzie
Karnym w Szerokiej. Zainteresowanie akcją
przeszło najśmielsze oczekiwania, bowiem
w kilkanaście dni zebrano 70 tys. zł, a do zbiórki dołożyło się ponad 1,3 tys. osób!

W telegraficznym skrócie

*** Biegi: Wojciech Lizak (TL Athletics) zajął 28. miejsce (czas 2:56:49) w maratońskich
Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Oleśnie. *** Boks: Kolejną rywalką Laury Grzyb na zawodowym ringu będzie 38-letnia Enerolisa de Leon z Dominikany. *** Judo: Maksymilian Buczak
(42 kg) z KJ Koka zdobył brąz Mistrzostw Polski Młodzików w Poznaniu. *** Narciarstwo: Zuzanna Fujak wystartowała w Alpen Cup w Szwajcarii, zajmując w rywalizacji juniorek lokaty
nr 19 (w sprincie) i nr 30 (na 5 km). *** Siatkówka: JKS SMS Jastrzębie (M. Gajewska,
M. Grech, Z. Nowakowska, K. Czerniakowska) zdobył srebro w kat. trójek w Ogólnopolskim
Turnieju Mikołajkowym w Krakowie. *** Szachy: Bartłomiej Niedbała (UKS Pionier) wywalczył w Pokrzywnej 5. miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski do lat 20. *** Tenis
stołowy: JKTS Jastrzębie (skład: A. Janik, J. Bartoszek i A. Paszek) odniósł pierwszą wygraną
w ekstraklasie kobiet, pokonując na wyjeździe Energę Luzino 3:2.
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To był rok „pod wirusem”
Powoli zbliżamy się do końca 2020 roku. Jaki był ten rok dla Spółdzielni „JAS-MOS”? Mówi o tym jej prezes Piotr Szereda.
Jaki był ten rok dla Waszej Spółdzielni?
Mijający rok to rok „spod znaku wirusa”. Dla
nas wszystkich był trudnym czasem, pełnym
zmian organizacyjnych, wymuszonych wymaganiami zachowania większego bezpieczeństwa (tj. zachowania dystansu, używania maseczek, mycia rąk). Brak bezpośredniego kontaktu naszych pracowników z lokatorami powodował wiele utrudnień w funkcjonowaniu
naszej Spółdzielni. Mimo przechodzenia przez
wielu z nas (lokatorów i pracowników) etapu
kwarantanny, a także choroby na COVID-19,
staraliśmy się codziennie żyć, pracować i wykonywać swoje obowiązki na rzecz naszych lokatorów. Dzięki wyrozumiałości naszych wspaniałych lokatorów, pracownicy mogli spokojnie
wykonywać swoje zadania.
Wiem, że regulacje prawne podjęte
przez ustawodawcę wprowadzały
pewne ułatwienia w pracy,
np. odroczenia terminów
administracyjno-podatkowych?
Tak, faktycznie były pewne ułatwienia w możliwości odroczenia terminów. Jednak pomimo
wielu ograniczeń, Rada Nadzorcza wykonywała swoje zdania statutowe zgodnie z założonym planem na rok 2020. Zarząd również realizował swoje zadnia ustawowe i statutowe

zgodnie z założonym haromonogramem. Warto przypomnieć, że gdy dotknęła nas wszystkich epidemia, pracownicy zdecydowali się na
zmniejszenie części świadczeń z wynagrodzeń,
co pozwoliło zakupić środki ochrony zabezpieczające lokatorów i nas przed skutkami zakażenia na kwotę blisko 80 000 złotych. Pomimo
tych trudności, zostało zorganizowane Walne
Zgromadzenie podsumowujące rok 2019. Dla
mnie osobiście są ważne bezpośrednie spotkania z lokatorami w terenie. Dlatego jestem
zadowolony, że udało mi się zorganizować
jedną serię sześciu spotkań konsultacyjnych
w terenie. Za udział i zaangażowanie w tych
spotkanych bardzo dziękuję naszym lokatorom.
Czym możecie się pochwalić?
Z dużych prac remontowo-modernizacyjnych
w tym roku m.in. wykonaliśmy: wymianę dźwigów osobowych na ulicy Śląskiej i Kaszubskiej.
W sumie zostało wymienionych 8 wind za ogólną kwotę 1 360 000 złotych, malowanie klatek
schodowych w budynkach przy ulicach: Poprzecznej, Wiejskiej, Krasickiego, Słonecznej,
Zielonej, Harcerskiej na ogólną kwotę 542 000
złotych. Na wniosek lokatorów zrealizowano
termomodernizację na sześciu budynkach
przy ul. Słonecznej, Krótkiej, Zielonej na ogólną kwotę 3 710 000 złotych. Ponadto zrealizo-

waliśmy wiele zadań, m.in.: roboty brukarskie
i dekarskie, roboty elektryczne.
A jakie zadania eksploatacyjne
zostatały zrealizowane?
Oczywiście w tym zakresie główne usługi to
administrowanie zasobami, utrzymanie ładu,
czystości i porządku w budynkach i terenie zewnętrznym, windykowanie zadłużeń, rozliczanie naszych nieruchomości, np. z dostaw wody
i centralnego ogrzewania, opłat za wywóz odpadów komunalnych itp. W ramach prac eksploatacyjnych realizujemy też takie zadania
jak: budowa wiat na odpady komunalne, których w tym roku wykonaliśmy 6 sztuk, a także
utrzymanie zieleni, w ramach której wykonaliśmy na wniosek naszych lokatorów 61 nowych
ogródków przed klatkami, przycinkę, wycinkę
oraz nowe nasadzania drzew. W ramach prac
eksploatacyjnych również zostały zmodernizowane place rekreacyjne i place zabaw.
Jak widzę wykorzystaliście trudny czas w pełni?
Tak jak już wspominałem Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy starali się, aby nałożone na nas zadania wykonać rzetelnie w 100%.
Przy okazji chcę wszystkim podziękować za
współpracę, wyrozumiałość i poświęcenie.
Tak, to był trudny rok, pełen wyzwań, które

pokonaliśmy. Jednocześnie wyrażam nadzieję,
że w przyszłym roku będziemy mogli swobodnie spotykać się w terenie z naszymi lokatorami na spotkaniach konsultacyjnych. I na zakończenie naszej rozmowy chciałbym naszym
lokatorom oraz pracownikom złożyć życzenia:

Szanowni Państwo, w oczekiwaniu na
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok żegnamy minione miesiące.
Pełni nadziei razem spoglądamy w przyszłość
i razem pragniemy przeżyć niepowtarzalne
świąteczne chwile, w pokoju i wzajemnej
bliskości. Życzę Wam zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej
satysfakcji i wielu sukcesów w 2021 roku.

www.gazeta.JasNet.pl

ogłoszenia
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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

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

Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25

Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6

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
Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6
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
Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24
SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

NIERUCHOMOŚCI
Działka budowlana w pełni
uzbrojona, prąd, kanalizacja, itp.
w Jastrzębiu-Zdroju. Dzielnica
Moszczenica. Powierzchnia działki
to 24 ary, blisko ulicy, w pobliżu
okoliczne sklepy oraz stacja
benzynowa, 10 min od węzła A1
w Mszanej. Cena 200 000 do negoc.
Tel. 500 434 908
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m,
cena 170 000 zł.
Tel. 608 578 160

OKAZJA
Do sprzedania M-6
ul. Wielkopolska
pow. 70,51 m , 5 piętro.
Do wprowadzenia.
Cena 225 000 zł.
603 556 886
Wynajmę pokój w domu
na piętrze. Dostęp do
wspólnej kuchni i łazienki.
Tel. 501 932 739
Lokal do wynajęcia w Jastrzębiu
w centrum dzielnicy Zdrój, 10m kw.
na punkt usługowy, biurowy itp.
Ul. 1 Maja 23. Naprzeciw restauracji
“Zdrojowa”, obok budynku handl.
“Pawilon Zdrój”. Obiekt monitorow.
z zewnątrz. Czynsz za wynajem
450 zł + media, kaucja 1000 zł.
Tel. 32 47 62 207, kom. 500 769 892
Kupię garaż na magazyn
w Jastrzębiu Zdroju.
Tel. 601 472 524

UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A

Wznawiamy zabiegi!

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
Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18
Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143

Jedna z najlepszych klinik w Europie

§
§
§
§
§

Korekcja wzroku gratis

§

Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny
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

Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

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
M4 do częściowego remontu,
niski blok, balkon, osobna toaleta
i łazienka, kuchnia z oknem,
3 piętro, w centrum Jastrzębia,
cena 150 tyś.
mail: matlasewa@gmail.com
Sprzedam mieszkanie M2
w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy
Zdrój. Mieszkanie wyremontowane
(odświeżone) dwa lata temu.
Kuchnia przydzielona dzięki czemu
mieszkanie uzyskało dodatkowy
pokój. Cena 140 000 zł.
Tel. 506 529 991
Kupię mieszkanie bez pośredników
w centrum Jastrzębia w okazyjnej
cenie do generalnego remontu.
Tel. 605 260 426
Sprzedam M-4 ul. Wielkopolska
blok 105. Mieszkanie 3 pokojowe,
IV piętro w bloku 10-cio piętrowym.
Kuchnia w zabudowie - zmywarka,
piekarnik, kuchenka gazowa,
w cenie trzy szafy w zabudowie.
Okna plastikowe, na podłodze
panele, w przedpokoju, kuchni
i łazience - pytki. Dobra lokalizacja.
Tel. 606 234 063
Wynajmę mieszkanie w Rybniku
na ul. Cierpioła. Mieszkanie do
wynajęcia od już 45 m2. W pełni
wyposażone do zamieszkania.
Tel. 883 911 142

PRACA
Firma Elplast+ Sp. z o.o. zatrudni
pracowników obsługi linii
technologicznej.
Tel. 32 4718 040
dzialkadr@elplastplus.pl
Szukam pracy przy wykończeniu
wnętrz, malowanie, tapetowanie,
gładzie, panele. Tel. 513 156 769

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Przyjmę do pracy pracownika
gospodarczego. Tel. 606 982 615
Przyjmę do prac wykończeniowych.
Tel: 507 100 380
Praca w zakładzie pogrzebowym.
Warunki: dyspozycyjność, wiek
40-65 lat, prawo jazdy, emeryt,
kontakt do godz. 14.00.
Tel. 603 879 757
Szukam pracy jako kasjerka oraz
w gastronomi. Również wszelkie
porządki sprzątanie domów,
mieszkań, lokali i biur posiadam
ważną książeczkę. Tel. 501 705 877
Poszukujemy osobę na stanowisko:
Samodzielna księgowa. Oferujemy:
stabilne zatrudnienie, samodzielne
stanowisko, miłą i życzliwą
atmosferę, możliwość rozwoju.
Tel. 535 482 372

Pilnie zatrudnię dorywczo lub na
stałe elektryka lub osobę znającą
się na elektryce do wykonywania
instalacji elektrycznych
w budynkach mieszkalnych na
terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic.
Wynagrodzenie i warunki pracy
do uzgodnienia. Tel: 785 002 319
Malarz, tapeciarz wszystkie prace
wykończeniowe szukam pracy.
Tel. 573 405 387
Dunka sp.z.o.o zatrudni przy uboju
zwierząt załadunku i rozładunku.
Tel: 606 427 104,
dunkapolska@gmail.com
Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych, osobę
która pracowała przy dachach.
Tel. 509 084 041
Zatrudnię tynkarza do tynków
maszynowych z doświadczeniem
oraz pomocnika. Mile widziane
prawo jazdy. Praca na terenie
Czech. Tel. 509 992 810
Praca dla budowlańców na terenie
Jastrzębia, Pawłowic, Żor
i Strumienia. Tel. 504 769 641

INNE
Sprzedam 2 Okna REHAU - szary
antracyt + żaluzje podtynkowe.
Wymiary okien 1970×1450 oraz
1770×1450. Atrakcyjna cena!
Tel. 504 804 324
Dwa komplety oświetlenia
na choinkę na żarówki
oddam za czekoladę.
Tel. 505 166 981

SWOJSKIE, DOMOWE WĘDLINY
Cenisz w sobie swojskie,
domowe smaki i unikasz
żywności przetworzonej,
pełnej konserwantów?
Zapraszam na naturalne wędliny
z dostawą do domu.
697 626 896
KIA Venga Rok prod. 2010 grudzień.
Pojemność 1,4 benzyna, Moc 90KM
Przebieg 168 400 km.
Cena 17 900 zł.
Zapraszam na jazdę próbną.
Tel. 505 270 944,
mleczko@onet.eu

Do sprzedania Mazda 6 od osoby
prywatnej w bardzo dobrym
stanie, z niewielkim przebiegiem.
Zakupiony w Polsce, 1 właściciel,
serwisowany w ASO, olej i ltry
zmieniane co rok, na gwarancji
fabrycznej do 12.2021.
Garażowany. Dodatkowa
konserwacja podwozia i pro li.
Tel. 501 207 458
Sprzedam łóżko 90x200, cena
100zł. Kontakt: 663515064
Mały domek piętrowy wysokości 30
cm z mebelkami dla dziewczynki.
Tel. 500 193 464
Do sprzedania telewizor Panasonic
TX-L47ET60E 47 cali 600 Hz Full HD
3D w stanie bardzo dobrym.
Tel. 888 695 512
Sprzedam stół rozkładany z płyty
plus 4 drewniane krzesła w bardzo
dobrym stanie. Wymiary: 178cm
po rozłożeniu, 80cm szerokości,
139cm przed rozłożeniem,
75cm wysokość.
Tel. 793 197 822
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Barbórkowa akcja zakończona sukcesem
600 dawców, 190 litrów krwi i 56 litrów osocza – to wynik dwudniowej barbórkowej akcji zorganizowanej
wspólnie przez JSW oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Co roku o tej porze górnicy świętują Barbórkę. Pandemia
koronawirusa spowodowała jednak, że tłumne biesiady
i karczmy piwne nie odbędą się. Zamiast tego górnicy postanowili wziąć udział w akcji oddawania krwi i osocza.
– Na górników zawsze można liczyć, zwłaszcza teraz, w okresie pandemii. Uważam, że warto pomagać chorym i potrzebującym. Przeszedłem koronawirusa i chciałabym mieć jakiś
udział w pomocy innym ludziom – mówi Łukasz Gałuszka,
elektryk z Ruchu Borynia.
Dwudniowe przedsięwzięcie zakończyło się ogromnym
sukcesem. Zebrano 190 litrów krwi i 56 litrów osocza.
W sumie - w przeprowadzonych od lipca tego roku akcjach
(włącznie z akcją NSZZ „Solidarność”) uczestniczyło 1658
osób, które oddały 568 litrów krwi oraz 102 litry osocza.
– W związku z obostrzeniami nie możemy Barbórki obchodzić
jak co roku, ale dajemy świadectwo naszego zaangażowania
i prospołecznej postawy – podkreśla Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych i szef
Sztabu Kryzysowego w Spółce. – Bardzo się cieszę, że jest taki
duży odzew na naszą akcję, jak trzeba pomagać, to pomagamy – dodaje wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Najważniejszym celem akcji było zebranie jak największej
ilości osocza ozdrowieńców, którym pacjenci z ciężkim
przebiegiem Covid-19 będą leczeni między innymi w jastrzębskim szpitalu. Lekarze podkreślają, że przetaczanie
osocza pozyskiwanego od rekonwalescentów jest metodą
znaną już od wielu lat. Dotychczas ta metoda była stosowane z pozytywnym efektem przy leczeniu pacjentów
zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARSCoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy
A (H5N1).
– Głównym celem tej terapii jest bierne zwiększenie ilości
przeciwciał we krwi osób chorych. Zawarte w osoczu przeciwciała mają za zadanie wspomóc eliminację wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem. Obecnie przetaczanie osocza na terenie Polski odbywa się prawnie w ramach
tzw. eksperymentu leczniczego – wyjaśnia lekarz Barbara
Sosna, specjalistka chorób wewnętrznych, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. – W naszym szpitalu osocze od rekonwalescentów przetaczamy
z pozytywnymi efektami już od 28 października. W tym dniu
uzyskaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej na stosowanie osocza
u naszych pacjentów.

Barbórkową akcję oddawania krwi i osocza wsparli parlamentarzyści: wśród nich Ewa Gawęda, senator RP, a także
poseł Grzegorz Matusiak, którzy również oddali krew.

39. rocznica
Fundacja JSW inwestuje
pacyfikacji byłej w bezpieczeństwo
kopalni Manifest
Lipcowy

To jeden z priorytetów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który nie ogranicza się wyłącznie do zakładów
i załogi spółki, ale dzięki środkom Fundacji JSW są to również inwestycje w bezpieczeństwo rodzin
górników, ale także lokalnych społeczności, w tym przede wszystkim najmłodszych. Przykładem są
dwa aktywne przejścia dla pieszych w Połomi i Gogołowej w gminie Mszana.

Dziś tj. 11 grudnia, z udziałem przedstawicieli władz Powiatu Wodzisławskiego, gminy Mszana oraz Fundacji JSW
dokonano odbioru instalacji poprawiających bezpieczeństwo, zarówno pieszych jak i kierowców.

15 grudnia oddano hołd górnikom, przeciw którym 39 lat temu wojsko i milicja użyły broni. Przed
tablicą upamiętniającą te tragiczne wydarzenia
złożono kwiaty.
Z powodu pandemii koronawirusa na terenie Ruchu Zofiówka zorganizowano skromną uroczystość. Wzięli w niej
udział między innymi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW, dyrekcja kopalni Borynia–Zofiówka oraz przedstawiciele Solidarności, którzy złożyli kwiaty przed tablicą
upamiętniającą wydarzenia z 1981 roku.
Dawna kopalnia węgla kamiennego „Manifest Lipcowy”
była pierwszym zakładem przemysłowym, w którym do
strajkujących górników funkcjonariusze ZOMO użyli broni
palnej. 15 grudnia 1981 roku przeciwko górnikom stanęło
1700 milicjantów, funkcjonariuszy ZOMO i SB, żołnierzy,
a także czołgi i wozy bojowe. W akcji rannych zostało 4 górników. Dzień później, 16 grudnia spacyfikowano kopalnię
„Wujek” w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych.

Aktywne przejścia dla pieszych to system, którego celem
jest ochrona pieszego w momencie, gdy znajduje się na
przejściu lub w jego najbliższej okolicy. Detektory ruchu
wykrywają pieszego, który zbliża się do przejścia i uruchamiają migające pomarańczowe światła zainstalowane
przy znakach drogowych, w ten sposób ostrzegając kierowcę. System posiada własne fotowoltaiczne źródło zasilania. Oba przejścia zainstalowano na drogach powiatowych, a inwestorem jest Starostwo Wodzisławskie. Koszt
jednego systemu to 24 tys. złotych. Zdecydowaną większość tej kwoty, czyli 22 tys. złotych wydatkowała Fundacja
JSW. W sumie na ten cel Fundacja przekazała ponad 44 tys.
- Poprzez działania Fundacji JSW chcemy pokazać, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest dobrym sąsiadem, wrażliwym na potrzeby lokalnych społeczności. Sąsiadem, na
którego wsparcie i pomoc mieszkańcy gmin na terenie
których działa JSW mogą liczyć - powiedział Artur Dyczko,
prezes Fundacji JSW.
Oba aktywne przejścia zlokalizowano w pobliżu placówek
oświatowych. Pierwsze znajduje się w Gogołowej na ulicy
Wiejskiej w pobliżu tamtejszej szkoły podstawowej. Drugie
zlokalizowane jest w na ulicy Centralnej w Połomi. Po jednej jego stronie znajduje się kościół i szkoła, a po drugiej
ośrodek zdrowie, remiza i obiekty sportowe.
- To jest najruchliwsze przejście dla pieszych w Połomii.
Nasi wychowawcy, którzy wraz z dziećmi i młodzieżą przechodzą tutaj w drodze na plac zabaw czy obiekty sporto-

we, wiele razy zwracali uwagę na kwestię bezpieczeństwa
podopiecznych. Teraz będzie tu znacznie bezpieczniej powiedziała Urszula Wrońska, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Połomi.
Władze Powiatu Wodzisławskiego do prac modernizacyjnych wybrały przejścia o dużym natężeniu ruchu drogowego.
- Chciałbym podziękować Fundacji JSW nie tylko za pomoc,
ale też za to, że potrafią zrozumieć potrzeby naszych
mieszkańców. Dzięki środkom z Fundacji JSW razem
możemy poprawiać stan bezpieczeństwa na naszych drogach – oświadczył Leszek Bizoń, Starosta Wodzisławski.

