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„Patrzę optymistycznie na ten rok”
Minął kolejny rok. To był trudny rok dla wszystkich. Także dla Jastrzębia. Jak ocenia go prezydent miasta Anna Hetman?
Jak widzi ten nowy rok?
Jaki był ten stary rok dla miasta Pani Prezydent?
Trzeba na niego spojrzeć pod dwoma aspektami: pod kątem
mieszkańców miasta i samego miasta. Jeśli chodzi o mieszkańców, na pewno był to trudny rok. Zostały mocno ograniczone
personalne kontakty. Wiele spotkań, zebrań, zaplanowanych
imprez zostało uniemożliwionych. I to na pewno utrudniło codzienne życie. Jeśli natomiast chodzi o samo miasto, to może
zabrzmi to zaskakująco, ale nie był to najgorszy rok. Chociaż też
niełatwy. Dużo się działo, mimo przeszkód udało się zrealizować prawie wszystkie zaplanowane inwestycje. Udało się też
pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne, co pozwoliło uniknąć
dużych zakłóceń. I to mimo pandemii. Pandemia nie zatrzymała
rozwoju miasta, mimo niewątpliwie mniejszych jego dochodów.
Szacujemy, że dochody miasta w tym roku zmniejszyły się około
25 milionów złotych. Ale mimo okrojonego budżetu patrzę
optymistycznie na ten nowy rok. Ten ubytek chcemy zrekompensować znacznym obniżeniem wydatków jednostek samorządowych i to aż o 80%. Wydatki te zostaną ograniczone tylko
do tych niezbędnych, pozwalających utrzymać działanie jednostek. Zostaną zabezpieczone tylko podstawowe potrzeby.
Czy pandemia spowodowała problemy finansowe miasta?
Od marca zeszłego już roku wprowadziliśmy ścisłe oszczędności. Wydatki zostały sprowadzone tylko do tych niezbędnych.
Dzięki temu udało się ten okres przejść względnie „suchą
stopą”. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów, w którym
obyło się bez zwolnień, została utrzymana ta sama ilość etatów. Nie chcemy pozbywać się doświadczonych pracowników,
musimy myśleć również o przyszłości, kiedy wróci normalność
i konieczność zapewnienia normalnych działań. Nie chcemy też
oszczędzać drastycznie na inwestycjach. To byłaby droga
donikąd. Natomiast restrykcyjnie podchodzimy do wydatków
bieżących
Czy na zadania zlecone, rządowe,
przekazywane są zaplanowane środki?
Na zlecone zadania przekazywane są dotacje i subwencje. Na
żadne ze zleconych zadań nie są przekazywane wystarczające.

Do wszystkich musimy mniej lub więcej dopłacać. Rocznie miasto musi dopłacać do dotacji około 4 mln zł. Natomiast, jeśli
chodzi o subwencje oświatowe, to w starym roku musieliśmy
dopłacić 27 mln zł. Już wiemy, że w nowym roku będziemy musieli dopłacić 37 mln zł. To duży skok, około 10 milionów złotych, które na pewno dałoby się w mieście dobrze zagospodarować. Na przykład nie dostaliśmy wystarczających środków
na wprowadzone przez rząd podwyżki dla pracowników oświaty. W ogóle subwencja nie pokrywa nawet ich bieżących wynagrodzeń. Miasto musi do nich dopłacać.
Jakie więcej inwestycje udało się
zrealizować w zeszłym roku?
Całkiem niemało. Niektóre, wcześniej rozpoczęte, zakończyliśmy, inne zaczęliśmy. I tak wyremontowaliśmy Szkołę Podstawową nr 17, Szkołę Podstawową numer 18 czy Szkołę Podstawową nr 1 z dobudowanym przedszkolem, powstał w ten sposób nowy zespół szkolno-przedszkolny. Przekazaliśmy po remoncie, od wielu lat oczekiwany, budynek dla Ochotniczej
Straży Pożarnej na ul Pszczyńskiej, w Jastrzębiu Górnym.
Niewątpliwie największym naszym sukcesem było ukończenie
i oddanie do użytku Żelaznego Szlaku Rowerowego. Mimo
krótkiego okresu jego funkcjonowania, możemy już mówić naprawdę o dużym sukcesie. Mimo że zaplanowano roczną ilość
przejazdów rowerowych na 30 tys., to w zeszłym roku, zaledwie po kilku miesiącach, zanotowano ich już ponad 50 tys. Szlak
stał się już znany, a nawet sławny w całym kraju i przyjeżdżają
tutaj rowerzyści nie tylko z najbliższej okolicy, ale też całego
województwa. Planujemy jego dalszą rozbudowę, tak żeby
docierał do najciekawszych obiektów miasta. Dzięki niemu stajemy się bez mała rowerową stolicą kraju i ciekawym miejscem
na wypady turystyczne.
Oprócz tego rozpoczęliśmy dawno już oczekiwany remont
wiaduktu na alei Piłsudskiego oraz budowę ronda na skrzyżowaniu tej alei z ulicą Graniczną. Inwestycja ta ma być ukończona w roku 2022. Poza tym dalej remontujemy Park Zdrojowy,
w tym budynek Łazienki III, ukończyliśmy plac główny przy
muszli koncertowej, przeprowadziliśmy przetarg na plac zdro-

jowy, założyliśmy nową ogrzewaną murawę na miejskim stadionie. To tylko przykłady wielu inwestycji w całym mieście.
A plany na nowy rok?
Przede wszystkim chcemy wprowadzić nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określi dalsze możliwości inwestycji. Będziemy kończyć rozpoczęte inwestycje, jak wspomniane już Łazienki III. Chcemy rozpocząć budowę nowego
ronda na skrzyżowaniu ulicy Ranoszka i Armii Krajowej. Cieszymy się, że udało się pozyskać na to odpowiednie środki.
Planujemy budowę kolejnego bloku w Zdroju przez TBS
„Daszek”, to dalsze 33 atrakcyjne mieszkania. Zostaną rozpoczęte również prace przy remoncie, kolejnym zresztą, wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej. Wykona go miasto, ale prace będą
sfinansowane przez JSW. Potrwa 2 lata i będzie kosztował ponad 26 mln zł. Poza tym planujemy utworzenie tak zwanego
parku kieszonkowego na ul. Śląskiej i wreszcie budowę centrum dziedzictwa postindustrialnego w łaźni byłej kopalni
„Moszczenica”. Łącznie na inwestycje w tym roku planujemy
przeznaczyć około 90 mln zł, a więc na poziomie roku poprzedniego.
A inne zamiary?
Przede wszystkim już od początku roku wchodzi nowa strategia miasta, która ma utworzyć i wypromować markę Jastrzębia-Zdroju. Stawiamy w niej duży nacisk na rozwój kultury i turystyki, a w ramach tego utworzenie szlaku wolności, dalsze
renowacje i rozbudowę Parku Zdrojowego. Planujemy też kolejne działania w ramach budżetu obywatelskiego, a także działania w kierunku rozbudowy OWN, alei Piłsudskiego i placu naprzeciwko „Gwarka”. Planujemy działania w kierunku rozwijania możliwości dla młodych, szczególnie wspieranie ich przedsiębiorczości, zwłaszcza w kierunku nowych technologii.
Czego życzy prezydent Jastrzębia-Zdroju
mieszkańcom w nowym roku?
Dużo miłości. Dla miasta i dla siebie wzajemnie.
JN

„Zdaliśmy egzamin”
…uważa przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Piotr Szereda.
Jak ocenia pan miniony rok?
To był bardzo trudny rok. Pandemia utrudniła wiele zadań,
niektóre wręcz uniemożliwiła. Niemniej Rada Miasta starła się
pracować normalnie. Sesje odbyły się według planu, przyjęto
172 uchwały, między innymi strategię 2030+ i nowy statut.
Statut powinien być zmieniony wcześniej w związku z dopasowany do nowych warunków pracy Rady oraz nowych zapisów prawa. Mimo trudności, zrobiliśmy poważny krok w kierunku informatyzacji pracy Rady. W znacznym stopniu zwiększyliśmy zakres elektroniczny obsługi Rady oraz lepszy jakościowo przebieg sesji. Zwłaszcza dla naszych obserwatorów.
Dzięki temu programowi zmniejszymy ilości materiałów
w wersji papierowej i ułatwimy obieg dokumentów. To
w znacznym sposób poprawia naszą organizację pracy. To
z pewnością można uznać za sukces.

nych są bardzo dobre i bezpieczne. Do tego wprowadziliśmy
nową elektroniczną wersję, umożliwiając zdalne prowadzenie
obrad sesji. Moim zdaniem nie ma pilnej konieczności wprowadzenia zdalnych obrad. Po drugie, nie wszyscy radni mają dobry
dostęp do internetu. Niektórzy mają trudności w sprawnym
posługiwaniem się nowym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Nie mogę pójść na żywioł i wywołać chaosu. Każdy
radny musi świadomie pracować podczas sesji i brać czynny
udział w głosowaniu. Nie może tłumaczyć się trudnościami
technicznymi. Mogę zapewnić, że będziemy dążyć do tego, aby
w jak najkrótszym czasie stworzyć warunki do hybrydowej pracy. Przy dużym zagrożeniu zdrowia będziemy mogli w pełni
skorzystać z tego nowego programu. Ponieważ pierwsza próba
zdalnej sesji wykazała jeszcze sporo mankamentów, które jesteśmy w stanie usunąć.

Czy radni dopisali w tej trudnej sytuacji?
Oczywiście, radni wywiązywali się wręcz wzorowo jak na ten
trudny okres. Chociaż nie obyło się bez problemów - na jednej
sesji część radnych zbojkotowała obrady - to jednak prace postępowały zgodnie z planem. Pojawiały się obawy co do spotkań
Rady w warunkach pandemicznych, ale muszę to powiedzieć, że
warunki obradowania są bardzo dobre. Mamy dużą, przestronną salę, która umożliwia zachowanie odpowiednich dystansów.
Obrady mogą odbywać się bezpiecznie. I tak się odbywały zarówno sesje, jak i komisję. Ze zrozumiałych powodów w dużej
mierze ograniczyliśmy zapraszanie gości oraz urzędników.

Jak Pana zdaniem sprawdziło się zarządzanie
miastem w tych trudnych miesiącach?
Uważam, że jako samorząd zdaliśmy egzamin w trudnej sytuacji. Pomimo zamkniętego urzędu, wprowadzenia „pandemicznych procedur”, sprawy naszych mieszkańców były załatwione
na bieżąco, w ustawowych terminach. Zaplanowane inwestycje były realizowane, nie było większych zaniedbań. Oczywiście, odwołano wiele spotkań z mieszkańcami, atrakcji i imprez.
Między innymi odwołano obchody 30-lecia samorządu jastrzębskiego czy Dni Jastrzębia. Jednak normalne funkcjonowanie miasta zostało w pełni zabezpieczone. Pani prezydent
z pracownikami Urzędu zrobiła wszystko, co było możliwe, nawet w okresie, kiedy sama była na kwarantannie. Urząd pracował normalnie jak na te warunki przystało, a wiceprezydenci na
przemian przejmowali jej funkcje. Uważam, że prezydent Het-

A co z wprowadzeniem zdalnych obrad?
Tu należy wskazać na dwa aspekty. Po pierwsze, jak powiedziałem, warunki obrad z udziałem osobistym jastrzębskich rad-

man oraz pracownicy Urzędu Miasta w tych trudnym okresie
wykonywali dobrze swoje zadania i należą im się wyrazy uznania. W szczególności w trzech pierwszych miesiącach pandemii
jako cały samorząd stanęliśmy na wysokości zadania. Pewne
działania były wprowadzone nawet szybciej niż te rządowe,
a wprowadzone przez rząd działania pomocowe były realizowane sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Tu na szczególną pochwalę zasługują urzędnicy z Powiatowego Urzędu Pracy. To
trzeba naprawdę docenić.
A jak widzi pan ten nowy rok?
Zawsze jestem optymistą. Jestem przekonany, że poradzimy
sobie z pandemią. Mam nadzieję, że szczepienia okażą się skuteczne i wszyscy się im poddamy. Zagrożenie zachorowania
minie i znowu wszyscy będziemy mogli normalnie funkcjonować. Budżet na ten rok jest trudny, niemniej mamy określone
plany i jestem przekonany, że uda się je zrealizować. Ważne inwestycje są wspierane przez rządowy Lokalny Fundusz Rozwoju i inwestycje będą kontynuowane. Jestem pewien, że
w tym roku nie będzie opóźnień, a miasto będzie funkcjonowało normalnie.
A co życzy przewodniczący Rady Miasta
mieszkańcom na nowy rok?
Przede wszystkim tego, co najważniejsze, czyli zdrowia. Zwłaszcza poprzez sprawne i skuteczne szczepienie i usunięcie zagrożenia pandemią tak, żebyśmy mogli wszyscy normalnie żyć
i funkcjonować, bez przeszkód wzajemnie się spotykać. Jak będziemy zdrowi, to wiele problemów da się rozwiązać.
JN
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Prezes JSW odwołany

Rusza rejestracja na szczepienia!

W poniedziałek, 18 stycznia, Rada Nadzorcza
JSW SA podjęła uchwałę o odwołaniu Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję
prezesa Zarządu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki przejął Artur Dyczko, który w tym czasie będzie pełnił też swoje
dotychczasowe obowiązki zastępcy prezesa
Zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych.
Ponadto, Rada Nadzorcza JSW powierzyła

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy
skończyli 80 lat. Od 22 stycznia będą mogły
zarejestrować się osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla
zarejestrowanych seniorów.

Radosławowi Załozińskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa Zarządu ds. handlu. Radosław Załoziński pozostaje również
zastępcą prezesa Zarządu JSW ds. ekonomicznych. Tymczasem Rada Nadzorcza
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ogłosiła
19 stycznia wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
JSW X kadencji.

Nasze śmieci w obiektywie
„Od 1 stycznia 2021 roku nie ma możliwości
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wybierając podwyższoną stawkę opłaty i brak segregacji. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest ustawowym obowiązkiem
każdego z nas” – dowiadujemy się.
Obowiązek selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na nieruchomości uznaje się za
spełniony w przypadku, gdy:
1) odpady komunalne wytwarzane na terenie
nieruchomości zbierane są w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach lub workach z podziałem na odpowiednie frakcje, to jest na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz pozostałe po segregacji, czyli tzw.

niesegregowane (zmieszane),
2) odpady, które nie wymagają pojemników do
ich gromadzenia, zbierane są odrębnie i selektywnie w miejscu gromadzenia odpadów wyznaczonym przez właściciela nieruchomości.
„Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, jeśli stwierdzi na nieruchomości nieprawidłowości w zakresie ich selektywnego
zbierania, sporządzi dokumentację fotograficzną oraz poinformuje o tym fakcie właściciela nieruchomości i Prezydenta Miasta. Konsekwencją powyższego będzie podwyższona
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, określona
w formie decyzji administracyjnej” – pada na
koniec.

Miasto gotowe na zimę
Hu! Huu! Haaa!!! Nasza jastrzębska zima
zła!!! Właśnie przyszła do nas i pokazała swoje prawdziwe oblicze. Mróz, wszędobylski biały puch, który udekorował cudownie miasto,
bajkowy krajobraz na wyciągnięcie ręki. Powoli traciliśmy nadzieję, że sen o prawdziwej
zimie spełni się na naszych oczach… A jednak!
Wreszcie można było odkurzyć sanki, które
przez wiele lat „robiły” za historyczny rekwizyt. Wreszcie przydały się ciepłe czapki, szaliki i rękawiczki. Wreszcie zima!
A jak Jastrzębie-Zdrój przygotowane jest do
„Akcji Zima”? „Ponad 3 miliony złotych – tyle
wynosi kwota przeznaczona na utrzymanie

miasta w sezonie zimowym. Okres ten rozpoczął się 1 grudnia i potrwa do 31 marca.
O to, by drogi były przejezdne, a chodniki odśnieżone, dba 8 firm. Do prowadzenia odśnieżania i posypywania dróg do dyspozycji jest
12 pługo-piaskarko-solarek, 18 pługo-piaskarek, 21 ciągników z pługiem i rozrzutnikiem
oraz 16 mikrociągników do pozbywania się
śniegu z chodników i deptaków. Warto zaznaczyć, że w kwocie ponad 3 milionów złotych
mieści się nie tylko odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg i ulic, ale również bieżące utrzymanie miasta” – odpowiadają magistraccy
urzędnicy.

Nowy blask Zdroju
Czy jastrzębianie słusznie oceniają niektóre
inwestycje w mieście jako… „uszyte ponad
miarę”? 15 milionów złotych na Park Zdrojowy? 12 milionów na budynek Łazienki III? Duża planowana inwestycja na ulicy 1 Maja?
„Jest to działanie jak najbardziej celowe, biorąc pod uwagę opracowaną w tym roku strategię. Dbamy o wizerunek miasta. A największy
potencjał w kontekście budowania wizerunku
Jastrzębia-Zdroju i przyciągania ludzi z zew-

nątrz ma Zdrój. I nie chodzi tu o jakiekolwiek
sympatie, tylko o aspekt historyczny. Tu wracamy do korzeni. Historycznie największą
wartość ma Zdrój i to on dosłownie naszpikowany jest zabytkami przez wiele lat zaniedbanymi. Stąd duże nakłady finansowe na przywrócenie blasku historycznej dzielnicy miasta. To nasza wizytówka. To również turystyczna przyszłość naszego miasta” – zauważa
prezydent Anna Hetman. Czy podzielacie
opinię pani prezydent, drodzy Czytelnicy?

Istnieją trzy możliwości zapisu na szczepienie:
1) Dzwoniąc na całodobową i bezpłatną
infolinię – 989
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer wpłynie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2) Rejestrując się elektronicznie poprzez
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
3) Kontaktując się z wybranym punktem
szczepień na terenie miasta
Miasto Jastrzębie-Zdrój pomoże w dotarciu
do punktów szczepień osobom niepełnosprawnym, mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się. Potrzebę przetransportowania tych osób należy zgłosić, dzwoniąc
na nr tel.: 32 47 85 371 lub 32 47 85 391,
w godzinach pracy Urzędu Miasta JastrzębieZdrój. Dodatkowych informacji udzieli mieszkańcom Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
tel.: 32 47 85 381 i 32 47 85 391.
W Jastrzębiu-Zdroju szczepienia wykonywać
będą następujące podmioty lecznicze:
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„MEDICOR” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul.
Wielkopolska 2a.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 16 924
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarsko-Pielęgniarska „PROCORDI” Sp. z o. o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 8.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 34 809

3) Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 44.
Informacja pod nr telefonu: 32 75 63 232
4) Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4c.
Informacja pod nr telefonu: 32 75 61 161
5) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Ośrodek Zdrowia” L.J. Rybak Sp. .J. Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 14.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 36 729
6) Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Salus” Sp. z o. o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 12a.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 13 771
7) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego „Szeroka” Weronika Stefańska Jastrzębie-Zdrój, os. 1000lecia 15 e.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 14 839
8) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego „Szeroka”
Weronika Stefańska Jastrzębie-Zdrój, os.
1000-lecia 15 e i ul. Wielkopolska 2a.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 17 663
9) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II nr 7.
Informacja pod nr telefonu: 32 47 84 215

Bezpieczny szpital
Po raz kolejny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju znalazł się
w rankingu „Bezpieczny Szpital”.
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia we współpracy z „Rzeczpospolitą”
opublikowało ranking „Bezpieczny Szpital”. To
już 17. edycja. Kolejny raz na opublikowanej
liście 100 najbezpieczniejszych lecznic znalazł
się jastrzębski szpital.
Ranking tworzony jest na podstawie badań
ankietowych. Udział wzięło w nim niespełna
200 placówek. Pytania dotyczyły blisko 260
wymogów z trzech kategorii: zarządzanie, jakość opieki i opieka medyczna.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Do zdobycia było 1000 punktów. Im więcej,
tym szpitalowi bliżej do wzorcowego.
Jastrzębska placówka otrzymała 757, 87 punktów

Nowy fast food w tym roku?

Nie opłaca się handlować?

„Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym
roku w Jastrzębiu-Zdroju rozpocznie działalność KFC” – podaje bezpłatny dwumiesięcznik informacyjny „Jastrząb”. „Od kilku miesięcy wiele dzieje się wokół Centrum Handlowego Gwarek w Jastrzębiu-Zdroju. Po tym,
jak zmienił się właściciel, trwa generalny remont, rozbudowa i modernizacja dwukondygnacyjnego obiektu przy ulicy Harcerskiej. Jak
widać, w planach jest nie tylko unowocześnienie kubatury obiektu, ale również zagospodarowanie terenu wokół, wykonanie kaskad

„Nie opłaca się już handlować w JastrzębiuZdroju?” – zastanawia się nasz Czytelnik.
I szybko sam sobie odpowiada: „Nawet takie
molochy jak galerie handlowe przeżywają
kryzys. Niestety, moje miasto powoli upada
i umiera. Niedługo zostanie tutaj 40 tysięcy
mieszkańców, przede wszystkim emerytów
i rencistów, którzy nie mają dokąd wracać”
– prognozuje.
Jako przykład tego spektakularnego „upadku” wskazuje na tak zwany Stary Targ, zlokalizowany przy ulicy Arki Bożka. Niegdyś

i nasadzeń. Docelowo, oprócz sklepu Action,
siłowni, sklepu obuwniczego, medycznego,
biur podróży i nieruchomości, jubilera, kantoru, a także zegarmistrza oraz Rossmanna,
obiekt ma być wynajęty dla wielu innych znanych marek” – czytamy w miejskim biuletynie.
„To, co najbardziej interesuje naszych mieszkańców, to fakt, czy powstanie tam KFC. Jak
podaje inwestor, otwarcie planowane jest na
wrzesień br. Miasto wydało już pozwolenie na
budowę. Cała reszta pozostaje w gestii inwestora” – pada na koniec.

tętniący życiem, obecnie nie jest chyba powodem do dumy miejskich włodarzy. Swoją
drogą, jak rysuje się najbliższa przyszłość
tego miejsca?
„Miasto w tym miejscu dzierżawi przedsiębiorcom grunt. Przedsiębiorcy są zainteresowani prowadzeniem tam działalności gospodarczej. Nie mamy sygnałów, by to miało
się zmienić. Jeśli dzierżawcy zrezygnują z wynajmu, miasto z pewnością podejmie stosowne kroki, by tę przestrzeń zagospodarować”
– słyszymy w jastrzębskim magistracie.
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Jaki był ten „stary” rok?
Jaki był ten mijający rok? Czy zapamiętamy go na długo? Zapewne momenty euforii przeplatały się z chwilami smutku.
A gorycz deptała po piętach szczęściu. Niespełnione nadzieje? Ambitne plany? Łzy, uśmiech i… maseczki na naszych twarzach?
Oto subiektywny ranking najważniejszych wydarzeń w Jastrzębiu-Zdroju. Subiektywny, ponieważ życie to ciągłe dokonywanie
wyborów. Teraz sami możecie dopisać ciąg dalszy do naszych redakcyjnych przemyśleń. Serdecznie zachęcamy!
Na początku STYCZNIA Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego
sprowadzenia w dniu 5 maja 2018 roku niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników w Kopalni Węgla
Kamiennego KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch
„Zofiówka”, w następstwie czego śmierć poniosło 5 osób,
a 6 innych doznało obrażeń ciała. „Zebrany w sprawie
materiał dowodowy, w szczególności zaś treść opinii
biegłego z zakresu sejsmologii górniczej, górnictwa
i geologii nie pozwolił na przypisanie komukolwiek
sprawstwa nieumyślnego sprowadzenia powszechnego
niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób”
– usłyszeliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach.
W LUTYM jastrzębski magistrat poinformował, że
podróż z Jastrzębia-Zdroju do Katowic, i to dawno nie
widzianą koleją, będzie trwać 40 minut, a do Krakowa
1 godzinę. Cała trasa będzie liczyła sobie 34 km (z czego
29 po stronie Polski), a pociągi osiągną na niej prędkość
między 160 a 250 kilometrów na godzinę. Według
planów, pociągi z Jastrzębia-Zdroju będą odjeżdżać co
godzinę. Tak zwana wersja trasowania zakłada, że przy
prędkości eksploatacyjnej 250 km/godz. możliwe będzie
osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy do JastrzębiaZdroju w 2 godziny 25 minut.
„Szanowni Państwo! Niestety, mamy pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na koronawirusa w Jastrzębiu-Zdroju. Osoba zarażona jest w dobrym stanie.
Jest odizolowana. Proszę Was, zostańcie w domach. Izolacja jest dziś najlepszą profilaktyką” – mogliśmy przeczytać na profilu facebookowym prezydent Anny Hetman. Był koniec MARCA. Jak wynikało z naszych nieoficjalnych informacji, osoba przebywała kilka dni w kwarantannie. Prawdopodobnie pracowała w jednej z instytucji wykonującej zadania z zakresu zdrowia publicznego w ościennym mieście. Niedługo potem miasto poinformowało o pierwszej ofierze śmiertelnej koronawirusa. Mieszkanka Jastrzębia-Zdroju miała 85 lat.
Pora na KWIECIEŃ. W tym miesiącu Jastrzębska Spółka
Węglowa ogłosiła „wystąpienie siły wyższej”. „Zarząd
JSW S.A. informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2020 roku podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych.
Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi
z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw
i przedsiębiorstw na świecie, co może mieć bezpośredni
wpływ na sytuację finansową Spółki i Grupy JSW” – mogliśmy przeczytać w „raporcie bieżącym”.
„To naprawdę w naszym wspólnym interesie… By miasto
dobrze mogło w przyszłości funkcjonować, musimy
teraz zacisnąć pasa” – te słowa padły w czwartkowe,
14 MAJA, przedpołudnie w czasie czatu z prezydent
miasta Anną Hetman. Nie trzeba chyba dodawać, że
autorką tego cytatu jest najważniejsza urzędniczka
w mieście. Ale za tymi dwoma niepozornymi zdaniami
kryła się konkretna treść… „Niestety, na dzień dzisiejszy,
z pełną świadomością muszę powiedzieć i z ogromną
przykrością – myślę, że teraz wielu z państwa będzie też
zawiedzionych – nie możemy wprowadzić komunikacji

za zero złotych dla wszystkich mieszkańców. Nasz budżet jest tak uszczuplony, że będą cięcia wszędzie tam,
gdzie tylko jest to możliwe” – poinformowała pani prezydent.
W CZERWCU zajęliśmy się… plotkami. „Mowa o wskazywanym przez niektórych internautów pomyśle ‘odcięcia Jastrzębia-Zdroju od reszty świata’ (zapewne chodzi
o zakaz wjazdu i wyjazdu) w związku z sytuacją epidemiczna w mieście. Czy jastrzębski magistrat może wypowiedzieć się jednoznacznie na ten temat, ucinając podobne spekulacje? Pojawiły się takie pomysły czy nie,
rzecz jasna, na forum sztabu kryzysowego w Urzędzie
Miasta w Jastrzębiu-Zdroju?” – pytaliśmy magistrackich
urzędników. „Pomysł odcięcia Jastrzębia-Zdroju od
reszty świata, jak Państwo to celnie ujęli, jest tylko
i wyłącznie plotką” – poinformowała Izabela Grela, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.
Przyszła kolej na LIPIEC, a do nas zaczęły docierać niepokojące informacje, że prezydent Anna Hetman jest
zakażona koronawirusem. „To prawda. Test mający
zakończyć kwarantannę Anny Hetman wykazał obecność koronawirusa w jej organizmie. W związku z tym
musi poddać się kolejnej co najmniej dwutygodniowej
izolacji, aż do otrzymania podwójnego wyniku ujemnego. Pracuje w domu, pozostając w ciągłym kontakcie
z pracownikami Urzędu Miasta” – poinformował jastrzębski magistrat. Jeszcze tego samego miesiąca dowiedzieliśmy się, że pani prezydent jest zdrowa i pracuje
już w urzędzie.
Choć przygotowano go z myślą o 40. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, mural przy ulicy Śląskiej był już
widoczny przez cały SIERPIEŃ. Wolne soboty, obniżenie
wieku emerytalnego dla pracowników dołowych,
wyrównanie płac… Na muralu, który powstał przy ulicy
Śląskiej, w prostej, graficznej formie odnaleźć można
każdy z postulatów wypracowanych w naszym mieście
w 1980 roku. Grafikę, którą zaprojektowała Ewa Podlodowska, zobaczyć mogą wszyscy przejeżdżający przez
centrum Jastrzębia-Zdroju.
3 WRZEŚNIA minęło dokładnie 40 lat od podpisania
przez Komisję Rządową i Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego – Porozumienia Jastrzębskiego. Tego dnia w 1980 roku został podpisany dokument
kończący strajk w KWK Manifest Lipcowy. 40 lat później

w miejscu, w którym pisano historię, pod pomnikiem
Porozumienia Jastrzębskiego przed kopalnią Zofiówka
(dawny Manifest Lipcowy), delegacje złożyły kwiaty. Ale
to nie jedyny akcent nawiązujący do tamtych wydarzeń.
Mural upamiętniający Porozumienie Jastrzębskie oraz
40-lecie NSZZ „Solidarność” powstał na elewacji szybu
skipowego Ruchu Zofiówka KWK Borynia-Zofiówka.
PAŹDZIERNIK oznaczał powrót do tematu kolei w naszym mieście. Samorządowcy z Jastrzębia-Zdroju,
Godowa, Gorzyc i Mszany, zainteresowani przebiegiem
linii CPK, spotkali się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marcinem Horałą, który jest pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niestety – jak czytaliśmy na stronie gminy
Mszana – choć partnerzy wspólnie poparli wariant,
który zakłada przebieg linii CPK przez Jastrzębie-Zdrój,
projektanci inwestycji już nie biorą go pod uwagę.
Obecnie forsowany jest wariant W54, czyli linia biegnąca ze Skrzyszowa wzdłuż autostrady A1 w Połomi i dalej
przez Świerklany. Jak zauważył Mirosław Szymanek,
wójt gminy Mszana, decydenci zrezygnowali z wariantu
„przez Jastrzębie-Zdrój” po opiniach spółek górniczych
powołujących się na duże szkody górnicze.
„Zakończyły się już roboty rozbiórkowe przy wiadukcie
na alei Piłsudskiego. Stary, dwuprzęsłowy wiadukt został usunięty, a teren, na którym obiekt się znajdował,
przygotowywany jest właśnie do dalszych robót” – informował na początku LISTOPADA jastrzębski magistrat. Firma Eurovia, która wygrała przetarg na budowę
wiaduktu, musi w tym miejscu zbudować dwa niezależne
mosty – osobno dla każdej z jezdni. Równolegle budowane jest rondo turbinowe, które stanie przed wiaduktami,
łącząc aleję Piłsudskiego z ulicami Północną i Graniczną.
Bedzie miało ono średnicę aż 28 metrów.
I wreszcie przyszedł GRUDZIEŃ, a z nim pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19, także w jastrzębskim szpitalu. Jako pierwsza osoba w naszym w województwie szczepionkę przyjęła dr Dorota Blat ze szpitala MSWiA w Katowicach. Jak podkreślała lekarka, zdecydowała się na taki krok po to, by czuć się bezpiecznie, nie czuć się zagrożoną i aby bezpieczna była jej rodzina. „Obawiać się musimy choroby, a nie szczepionki” - zaznaczała w mediach.
Co przyniesie przyszłość, drodzy Czytelnicy?
Damian Maj
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„Wszystko było ważne”
Ubiegły rok był bardzo trudny. Pandemia położyła się cieniem na wszystkich dziedzinach życia na całym świecie. Kiedy na początku roku z optymizmem
tworzyliśmy plany działań, nikt z nas nie przypuszczał, co nastąpi, jak ich realizacja stanie się trudna, a w wielu przypadkach niemożliwa. Wirus uniemożliwił wiele
form aktywności, ale też wymusił wiele innych koniecznych działań. To był także trudny rok dla senator Ewy Gawędy. Niemniej starała się sprostać wszystkim
wyzwaniom, wypełniać jak najlepiej swoje obowiązki i angażować się tam, gdzie to było potrzebne i możliwe. Przedstawia szeroki zakres swojego działania.
Adamczykiem oraz wójtem Danielem Jakubczykiem przyczyniły się m.in. do otwarcia przejścia granicznego w Gołkowicach,
cofnięcia decyzji w sprawie całkowitego zamknięcia węzła Gorzyce, możliwości przekraczania granic przez rolników. Wielokrotnie interweniowałam też w ministerstwach w sprawie
ponownego otwarcia granic dla pracowników transgranicznych.

Senacka aktywność to w dużej mierze działalność w komisjach,
zespołach oraz grupach parlamentarnych. Jako senator podjęłam pracę w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
oraz Komisji Ochrony Środowiska. Ponieważ bardzo ważny jest
dla mnie rozwój naszego regionu, zostałam członkiem Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego. Dzięki
temu mogę bardziej efektywnie wzmacniać nasze województwo. W 2020 roku zostałam wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu "Grupa Schumana", którego działania opierają się
na fundamentalnych wartościach, takich jak chrześcijaństwo,
solidarność, wolność, patriotyzm. W pierwszym roku parlamentarnej działalności udało nam się również powołać Senacki
Zespół Strażaków, w którym dbamy o sprawy bezpieczeństwa
pożarowego kraju, potrzeby funkcjonariuszy Państwowych
Straży Pożarnych i członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Moje działania w ubiegłym roku były w dużej mierze skierowane na wsparcie służby zdrowia. Od samego początku starałam
się pomagać placówkom medycznym, m.in. w Jastrzębiu-Zdroju,
Wodzisławiu Śląskim oraz Raciborzu. Zostałam także powołana
w skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Usilnie zabiegałam o wsparcie naszych szpitali nie tylko w Ministerstwie Zdrowia, ale również
o dotacje ze spółek skarbu państwa i Unii Europejskiej. Dzięki
licznym staraniom placówki pozyskały ogromne środki finansowe na walkę z Covid-19, zakup kosztownych sprzętów do
wykonywania specjalistycznych chirurgicznych operacji oraz
wyposażenia umożliwiającego wykrywanie patogenów takich
jak wirus SARS-CoV-2. W okresie pandemii podejmowałam aktywne działania umożliwiające doposażenie placówek w środki
ochrony osobistej. Wspólnie z JSW SA angażowałam się w akcje
zbiórki krwi i osocza ozdrowieńców, które jest bardzo pomocne
w walce z Covid-19. Usilnie zabiegałam również o dodatkowe
wynagrodzenie dla ratowników medycznych, którzy w sposób
szczególny są narażeni na zarażenie koronawirusem.

Górnictwo ma ogromny wpływ na potencjał rozwojowy naszego regionu, a węgiel koksowy został uznany za surowiec strategiczny w Unii Europejskiej. Wielokrotnie uczestniczyłam w spotkaniach na tematy górnicze. Poznaję pracę górników i darzę ją
ogromnym szacunkiem. Chciałabym, żeby szanowali ją wszyscy,
nawet ci najmłodsi. Z ogromną radością uczestniczyłam też
w akcjach edukacyjnych, skierowanych do najmłodszych mieszkańców. Wspólnie z Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej
odwiedziliśmy wiele przedszkoli w naszym regionie. Spotkania
z przedszkolakami miały przede wszystkim charakter miłych
rozmów na temat węgla i ciężkiej pracy górników.
Jako członek senackiej Komisji Środowiska angażuję się w sprawy związane z klimatem i czystym powietrzem. Sukcesem zakończyło się zorganizowane przeze mnie spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Katowicach, którego celem było zachęcenie włodarzy miast i gmin do tworzenia punktów konsultacyjnych programu „Czyste powietrze”. Dziś punkty świetnie już
prosperują w wielu miastach i gminach mojego okręgu, co
znacznie ułatwia mieszkańcom uzyskanie funduszy. Działałam
też w sprawie pozyskania środków na dofinansowanie projektu:
"Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych." Projekt otrzymał łącznie 16 786 080,49 zł.

Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa w Europie spowodowała bardzo wiele uciążliwości dla osób pracujących za
granicą. Problemy pracowników transgranicznych zawsze były
mi bardzo bliskie. Dlatego od samego początku udzielałam im
swojego wsparcia w sprawie funkcjonowania przejść granicznych. Interwencje, które podejmowałam wspólnie z wojewodą
śląskim, komendantem Straży Granicznej, wójtem Mariuszem

Sprawy społeczne, którymi zajmuję się w Senacie to między innymi wspieranie tych, którzy bardziej niż inni potrzebują pomocy. Od wielu lat wspieram lokalne grupy osób niepełnosprawnych. Współpracuję także z organizacjami aktywizującymi
seniorów oraz osoby niepełnosprawne. Dzięki pozyskaniu środków z programów ministerialnych mogą oni uczestniczyć w m.in.
zajęciach ruchowych, warsztatach kulinarnych, wycieczkach rowerowych, czy kultywować śląskie tradycje.

Budowa Kolei Dużych Prędkości to niewątpliwie szansa na rozwój naszego regionu. Bardzo ważne jest dla mnie, aby wypracować taki wariant przebiegu linii, który będzie najbardziej korzystny dla mieszkańców mojego okręgu, a jednocześnie będzie
możliwy do realizacji z punktu widzenia górniczych spółek. Dlatego zorganizowałam szereg spotkań, m.in. lokalnych samorządowców z odpowiedzialnym za projekt wiceministrem Marcinem Horałą. Po spotkaniu w ministerstwie z mojej inicjatywy
odbyła się konferencja robocza włodarzy z naszego regionu
z przedstawicielami CPK, JSW, PGG oraz SRK.

Epidemia COVID-19 oznaczała nowe wyzwania także dla pracy
parlamentarzysty. Od początku odpowiadałam na liczne prośby
mieszkańców o wsparcie w związku z działalnością lokalnego
Sanepidu. Ja i moi asystenci staraliśmy się znaleźć rozwiązanie
w każdej trudnej sprawie. Kierowaliśmy też pisma do ministerstw i innych instytucji nadzorczych. Interweniowałam też
u wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości załogi, niezbędnej do wykonywania
zadań przez PSSE w Wodzisławiu.

Codzienna praca to też wiele różnorodnych działań,
bieżących, interwencyjnych i sytuacyjnych. Trudno tu
wymienić wszystkie. Przykładowo to interwencje ws.
500+ w Urzędzie Wojewódzkim, wsparcie działań
w sprawie poprawy infrastruktury drogowej, szeroka
współpraca z samorządami, zabieganie o sprawiedliwe
pozyskanie środków dla naszego regionu, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a także tak potrzebne teraz
pozyskanie środków i angażowanie się w społeczną
akcję szycia maseczek. Nie było dla mnie nieważnych
spraw. Starałam się w pełni angażować w te duże, jak
i pomagać w wielu drobnych. Dla mnie wszystkie były
ważne.
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Palują wiadukt
„Mimo zimowej aury nieprzerwanie trwa
budowa nowego ronda i wiaduktu na alei Piłsudskiego. Aktualnie wykonawca jest na etapie palowania terenu pod konstrukcję nowego wiaduktu” – informuje jastrzębski magistrat.
„Nowy wiadukt stanie na aż 344 palach.
Właśnie rozpoczęły się roboty z tym związane. Obecnie w ziemię zostało wbitych blisko 100 pal. W połowie stycznia palownica
zostanie przestawiona, by rozpocząć palowanie pod przyczółkiem od strony zachodniej.
Jednocześnie wykonywane są roboty brukarskie przy pracach związanych z budową
chodnika i ścieżek rowerowych” – dowiadujemy się.
Równolegle budowane jest rondo turbinowe,
które połączy aleję Piłsudskiego z ulicami
Północną i Graniczną.
„Część północna ronda jest na ukończeniu.

I co? Zaszczepisz się?
Planowane są roboty bitumiczne na nowo
budowanym rondzie przy układaniu warstwy
wiążącej” – mówi Jarosław Piechoczek, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury
komunalnej i inwestycji.
Po wykonaniu tych robót nastąpi zmiana organizacji ruchu i będzie możliwy ruch kołowy
przez ulicę Północną. Ma to nastąpić w okolicach drugiej połowy marca. Uzależnione jest
to od warunków atmosferycznych.
Wraz z budową ronda, wszystkie drogi najazdowe uzyskają nową nawierzchnię (łącznie
600 metrów ), a także wyposażone zostaną
w przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
Koszt przebudowy wiaduktu to niemal 18 milionów 370 tysięcy złotych, jednak tylko
połowa tej kwoty wydana zostanie z budżetu
miasta. Druga część zostanie pokryta przez
Fundusz Dróg Samorządowych.

Zabija nas smog?!
Ponad siedem tysięcy osób każdego roku
można by uratować w Polsce przed przedwczesną śmiercią, gdyby miasta obniżyły
poziom zanieczyszczenia powietrza. Nasz
kraj jest w czołówce rankingu umieralności
z powodu smogu. W najnowszym zestawieniu wysoko uplasowało się między innymi…
Jastrzębie-Zdrój.
Raport przygotował Barceloński Instytut
Światowego Zdrowia – wespół ze Szwajcarskim Instytutem Zdrowia Tropikalnego i Publicznego oraz holenderskim Uniwersytetem
z Utrecht.
Punktem wyjścia dla badaczy były wskaźniki
poziomu pyłów zawieszonych o średnicy nie

większej niż 2,5 mikrometra (PM 2,5) oraz
dwutlenku azotu (NO2). Pyły zawieszone to
gazy emitowane przez auta, przemysł oraz
systemy ogrzewające domy (na przykład
„kopciuchy”). Z kolei dwutlenek azotu jest
głównie związany z ruchem samochodowym.
Ku naszej „redakcyjnej konsternacji” pierwszym polskim miastem z najwyższym wskaźnikiem poziomu PM 2,5 było… JastrzębieZdrój, które uplasowało się na 7. miejscu.
Lepszy od nas był nawet Rybnik. Jemu przypadła 9. pozycja na tej liście.
Zdecydowana większość miast z najmniejszą
umieralnością z powodu smogu to kraje nordyckie: Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania
oraz Islandia.

Tragiczny Sylwester
Tragiczna zabawa sylwestrowa na ulicy
Turystycznej. Do zdarzenia doszło w piątek,
1 stycznia, około godziny 2.00 w nocy.
Według zgłoszenia młody mężczyzna wyskoczył z okna na 5. piętrze. Już wkrótce miało
okazać się, że informacja była prawdziwa…
Jak informuje KMP w Jastrzębiu-Zdroju, ze
wstępnych ustaleń policjantów wynika, że
w jednym z mieszkań na osiedlu Barbary bawiło się 6 osób. W pewnym momencie między
19-latkiem, czyli jednym z gości, a resztą

uczestników feralnej imprezy wywiązała się
kłótnia. Prawdopodobnie, żeby nie eskalować konfliktu, młody człowiek poszedł spać
do wolnego pokoju.
Niedługo potem doszło do tragedii…
Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego podjął czynności reanimacyjne, niestety, 19-latek zmarł. Obecnie stróże prawa
prowadzą czynności mające na celu odtworzenie dokładnego przebiegu sylwestrowej
nocy.

Pijana z dziećmi
W środę, 13 stycznia, około godziny 18.00
jastrzębscy policjanci otrzymali informację,
że w rejonie jednego ze sklepów w Szerokiej
nietrzeźwa matka ma opiekować się dziećmi.
Mundurowi zastali na miejscu kobietę, opiekującą się dwoma synami w wieku – 8 i 3 lata.
Okazało się, że była pijana. Nieodpowiedzialną matkę poddano badaniu na zawartość

alkoholu. Mieszkanka Jastrzębia-Zdroju miała w organizmie 2 promile alkoholu. Kobiecie
za narażenie na niebezpieczeństwo swoich
dzieci grozi kara do 3 lat więzienia. O zdarzeniu policjanci poinformują także sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszym losie matki i jej
dzieci. Obecnie chłopcy przebywają pod
opieką rodziny.

Wpadł z frytkami
W niedzielę, 17 stycznia, około godziny 1.50
oficer dyżurny jastrzębskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że przed jednym z punktów
gastronomicznych awanturuje się klient. Na
miejsce pojechali wywiadowcy. Pod wskazanym adresem stróże prawa zastali właścicielkę oraz 28-letniego jastrzębianina, który miał
pretensje, iż dzień wcześniej dostał „niedobre” frytki. Podczas legitymowania mężczy-
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zny okazało się, że jest poszukiwany w celu
ustalenia miejsca pobytu. Kolejnego poszukiwanego zatrzymano dwa dni wcześniej.
Został ujęty przez pracowników… sklepu zoologicznego. 27-latek ukradł kołowrotek
wędkarski. W trakcie sprawdzania w policyjnych bazach, wyszło na jaw, iż mężczyzna jest
poszukiwany. Jastrzębianin został zatrzymany i trafił już do zakładu karnego.

Czy zaszczepisz się przeciw Covid-19?
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.
Stróż: „Ile profesorów jest pod butem firm
farmaceutycznych? Szczepionka zrobiona na
kolanie, gdzie nie do końca są przeprowadzone badania nad skutkami ubocznymi. To
chyba nie jest dobry pomysł, aby na ludziach
eksperymentować?!”
Myśląca: „Od 25 lat szczepię jako pielęgniar-

ka i nigdy, przenigdy nic nikomu poważnego
się nie stało, oprócz miejscowych odczynów
czy gorączki. Uczyłam się tego i nie wtykam
się w nie swoje kompetencje, zwłaszcza, że
słucham profesorów i immunologów, a nie
fejsa i dr google...”
Anonim: „Ja uważam, że pierwsi powinni zaszczepić się pani prezydent, cała Rada Miasta
oraz elita jastrzębska”.
Ecik: „Co jeden to mądrzejszy wirusolog...
Według mnie powinni tym, którzy zrezygnują
ze szczepienia, a następnie złapią wirusa, kazać leczyć się na własny koszt i zapłacić za
szczepionkę!”

Ucieczka „maluchem”
W poniedziałek, 11 stycznia, około godziny
11.20 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
– w wyniku pościgu – zatrzymali do kontroli
samochód fiat 126p. Kierowca na skrzyżowaniu ulicy Pszczyńskiej z ulicą Grodzką nie
zastosował się do znaku pionowego C-8 – nakaz jazdy w prawo lub lewo – jadąc na wprost
w ulicę Stodoły. Mężczyzna nie reagował na
sygnały pojazdu uprzywilejowanego i jechał
całą szerokością jezdni, nie dając się wyprzedzić. Mundurowym po przejechaniu kilkuset
metrów udało się zajechać drogę kierującemu. 74-latek nie stosował się do wydawanych
poleceń.
W trakcie kontroli stróże prawa ujawnili, że
pojazd nie ma od 11 lat badań technicznych,
a kierujący nie posiada uprawnień do kiero-

Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

wania pojazdami. Osobówka została odholowana na parking strzeżony. O karze dla nieodpowiedzialnego 74-latka zadecyduje teraz
sąd.

Chciał skończyć ze sobą?
Czy chciał targnąć się na swoje życie? Mowa
o nastolatku, który, tak przynajmniej wynikało z telefonicznej relacji jego kolegi, miał myśli
samobójcze. Do zdarzenia doszło w sobotę,
16 stycznia, wieczorem „na rogatkach” Jastrzębia-Zdroju. Na miejsce zadysponowano
policyjny patrol, zastęp straży pożarnej i zespół pogotowia ratunkowego. W momencie,

gdy pojawili się mundurowi, chłopiec znajdował się już pod opieką matki i zaprzeczył, jakoby chciał popełnić samobójstwo. Przyznał
jedynie, że zwierzył się ze swoich kłopotów
za pośrednictwem komunikatora internetowego. Konkretnie chodziło o kłótnie rodziców. Obecny na miejscu lekarz nie zdecydował o hospitalizacji młodego jastrzębianina.

Żorom łatwiej ściągać inwestorów?
Prezydent Anna Hetman odpiera zarzuty, bo
chyba tak trzeba określić owe „pojawiające
się głosy”, że miasto nie inwestuje w rozwój
gospodarczy i miejsca pracy, no, choćby tak
jak sąsiednie Żory.
„To błędne myślenie” – podkreśla na stronie
internetowej jastrzębskiego magistratu.
„Remont i przebudowa drogi Rozwojowej
i Chlebowej to przykład uzbrajania kolejnych
terenów inwestycyjnych w Moszczenicy. Jeśli chodzi o pozyskanie dużych firm, to trzeba
powiedzieć wprost, że Jastrzębie-Zdrój to
miasto górnicze, z bardzo dużą eksploatacją
górniczą, a co za tym idzie także dużymi szkodami górniczymi. Kiedy inwestor poszukuje
terenu, to nasze miasto, w porównaniu na
przykład z Żorami, stoi na straconej pozycji,
dlatego, że ma tereny, które wymagają więk-

szych nakładów finansowych przy budowie
nawet najmniejszej hali. Koszt jej budowy jest
w Jastrzębiu-Zdroju wyższy niż w Żorach, ponieważ inwestor musi taki budynek dodatkowo uzbroić. Oprócz tego, Żory wykorzystały swoje położenie między Wiślanką a A1
i tam się rozbudowuje strefa ekonomiczna.
Co więcej, nie są wykluczone kolejowo, a nasze miasto jest. Dlatego dążymy do tego, aby
kolej przywrócić, bo zdecydowanie wpłynie
to na atrakcyjność miasta” – wyjaśnia prezydent Anna Hetman.
„Mamy mniej atrakcyjne tereny inwestycyjne
i jest ich mało. Teraz przy pracy nad studium
poszerzamy szereg ofert. Warto jednak nadmienić, że sporo się dzieje w zakresie mniejszych inwestorów. W tym roku wydaliśmy
dużo pozwoleń na budowę” – pada na koniec.

Atak z użyciem wąglika w Jastrzębiu?!
A wszystko zaczęło się niepozornie… W sobotę, 2 stycznia, około południa mieszkaniec
Jastrzębia-Zdroju wyciągnął pocztę ze swojej skrzynki. W sumie nic szczególnego. Już
w mieszkaniu z jednej z kopert wysypał się
biały proszek. Czyżby atak z użyciem wąglika?! Na miejsce zdarzenia, jeden z bloków

przy ulicy Pomorskiej, zadysponowano policyjny patrol i dwa zastępy straży pożarnej.
Jak się miało wkrótce okazać – to już informacja od jastrzębskich policjantów – tajemniczy,
biały proszek był… substancją prawnie zabronioną… po prostu, narkotykiem.
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Znęcał się nad matką

Nieporadność staruszki

Tutaj zakupy są za darmo?

Na początku tygodnia policjanci Komisariatu Policji w pobliskim Radlinie zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który
od kilku lat znęcał się nad swoją matką. Jak wynika z toczącego się postępowania, sprawca był już wcześniej prawomocnie skazany za tego typu działanie w stosunku do swojej „rodzicielki”. Pomimo orzeczonej kary, nie zmienił zachowania i nadal wykorzystując nieporadność starszej kobiety, znęcał się nad nią zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Ostatecznie na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy
w Wodzisławiu Śląskim zastosował wobec mężczyzny
trzy miesiące tymczasowego aresztu. Za to przestępstwo
grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Na początku tygodnia policjanci Komisariatu Policji w pobliskim Radlinie zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który
od kilku lat znęcał się nad swoją matką. Jak wynika z toczącego się postępowania, sprawca był już wcześniej
prawomocnie skazany za tego typu działanie w stosunku
do swojej „rodzicielki”. Pomimo orzeczonej kary, nie zmienił zachowania i nadal wykorzystując nieporadność starszej kobiety, znęcał się nad nią zarówno psychicznie, jak
i fizycznie. Ostatecznie na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim zastosował wobec mężczyzny trzy miesiące tymczasowego aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Zebrzydowic zatrzymali cztery osoby podejrzane o dokonanie kradzieży w sklepach wielkopowierzchniowych. Kierownik jednego z nich został zaalarmowany przez pracownika, że nieznany mężczyzna wyjechał wózkiem pełnym zakupów przez drzwi wejściowe,
omijając kasę. Złodziej szybko został zatrzymany przez
skierowanych na miejsce policjantów. Do zatrzymania
doszło na terenie parkingu, kiedy sprawca już pakował
skradziony towar do bagażnika samochodu. Okazał się
nim być 30-letni mieszkaniec Cieszyna. Mężczyzna
w przeszłości był wielokrotnie karany za kradzieże.

GoŁKOWICE

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Pies jak tarcza
strzelecka?!

Wyrywał krzyże
z nagrobków

Policjanci na miejscu interwencji ustalili, że podróżowały
z nim trzy inne osoby. Dwie z nich zostały zatrzymane
kilkanaście minut po ujęciu 30-latka. Ustalono, że również
dokonały kradzieży, ale na terenie innego sklepu. 38-letni
mieszkaniec Zaborza i 25-letnia mieszkanka Skoczowa
posiadali przy sobie wszystkie skradzione rzeczy.
Trzeci mężczyzna zdołał się oddalić, jednak w wyniku
szybkiej reakcji został zatrzymany na terenie pobliskiej
stacji paliw. Był nim 28-letni mieszkaniec gminy Jasienica,
który również posiadał przy sobie wszystkie skradzione
artykuły.

Fot. KPP Wodzisław Śląski

Małego i zapewne wystraszonego kundelka na poboczu
drogi znalazła przypadkiem lekarz weterynarii. Przekonana, że został potrącony przez samochód, zostawiła go
pod opieką pobliskiej przychodni weterynaryjnej. Dopiero
na miejscu wyszła na jaw okrutna prawda. Jakiś „człowiek”
uczynił z psa żywą tarczę strzelecką! Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego, zidentyfikowano pięć postrzałów,
z czego dwa kwalifikują się do usunięcia.
„Postrzelony pies z Gołkowic!!! Szukamy opiekuna oraz
świadków, którzy wiedzą, kto strzela do zwierząt w Gołkowicach i okolicy. Małego psiaka nazwałyśmy Mono. Na
tę chwilę jest pod opieką Przychodni Weterynaryjnej Intervet w Gołkowicach” – czytamy na profilu facebookowym Stowarzyszenia „Psyjacie” w Jastrzębiu-Zdroju.
Aktualnie wolontariusze szukają domu dla małego psiaka… Psiaka, który doświadczył tyle złego od ludzi…

W sobotę, 9 stycznia, około godziny 3.40 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim otrzymali zgłoszenie dotyczące niszczenia nagrobków na
cmentarzu parafialnym w Lubomi. Jak się okazało, sprawca oddalił się z cmentarza przed przyjazdem stróżów
prawa i udał do jednego z domów, gdzie zaatakował jego
właściciela. Agresor zadał mu kilka uderzeń, a następnie
uciekł.
Dużą czujnością wykazali się policjanci z Gorzyc, którzy
podczas penetracji przyległych ulic zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę i dokonali jego zatrzymania. Sprawcą okazał się 31-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wyrwał krzyże z nagrobków zmarłych, rozrzucił
kwiaty i rozbił znicze, czym znieważył miejsce spoczynku
sześciu zmarłych. Ponadto swoim atakiem na jednego
z mieszkańców Lubomi spowodował u niego obrażenia
ciała.
Dzisiaj Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim na wniosek
prokuratora zastosował wobec sprawcy tymczasowy
areszt.

Osoby podejrzewane o kradzieże noc spędziły w policyjnym areszcie. Następnego dnia cieszynianin usłyszał
zarzut przestępstwa kradzieży, zaś mieszkaniec Zaborza
zarzut pomocnictwa poprzez udostępnienie w tym celu
swojego samochodu. Pozostała dwójka została przesłuchana w charakterze osób podejrzewanych o popełnienie
wykroczenia i ukarana mandatami karnymi w wysokości
500 złotych.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170
3-10 kwietnia 2021
Wielkanoc w Krynicy
12-25 czerwca, 24 lipca-6 sierpnia,
28 sierpnia-10 września
Jarosławiec z zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
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Remonty w GSM w roku 2020
Za nami rok 2020. Trudny rok o tym nikogo
nie trzeba przekonywać. Trudny także dla zarządców czy administratorów zasobów
mieszkaniowych. Konieczność dostosowania
się do panujących warunków epidemiologicznych, strach czy obawy przed zakażeniem
wirusem spowodował określone problemy
z realizacją założonych planów remontowych
w roku 2020. Także w Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej nie obyło się bez problemów.
Jednym z nich okazał się w okresie wiosennym brak możliwości wykonywania robót
w lokalach mieszkalnych. Nasi mieszkańcy po
prostu nie wpuszczali naszych pracowników
do mieszkań w obawie o swoje zdrowie. Także
u naszych wykonawców obcych wykonujących roboty na nasze zlecenie pojawiały się
problemy personalne i związane z tym braki
kadrowe co skutkowało np. przerwaniem
robót lub ich przesunięciem. Ale pomimo tych
wszystkich związanych z epidemią zachwiań
udało się prawie w całości zrealizować zakładane zadania remontowe w zeszłym roku. Co
wykonano przedstawimy w formie opisowej
w poszczególnych rodzajach robót. Będzie to
jedynie wyciąg z pełnej realizacji planu
z przedstawieniem najważniejszych realizacji. Całość oczywiście będzie dostępna po
pełnym szczegółowym rozliczeniu roku
2020. Jeżeli chodzi o roboty malarskie to wykonano remonty w budynkach przy ulicy
Armii Krajowej 84DE, Katowickiej 31-33,
Piastów 14-16, Kopernika 18-20, Krakowskiej 2-12, Krakowskiej 1-3. W branży
drogowej wykonano nowe lub wyremontowano, chodniki przy ulicy Jasnej 2-20, Kusocińskiego 22-40, Marusarzówny 1-5, Pomorskiej 2-12, Poznańskiej 25-31 (chodnik
i parking), Śląska 53-57, Jasna 62-80 (nowy
parking). W robotach ogólnobudowlanych
zrealizowano remont wejść do budynku przy
ulicy Katowickiej 16-22, wyremontowano
kominy w budynku przy ulicy Kusocińskiego

42-60. Ważną dla nas, a może najważniejszą
sprawą jest dbałość o bezpieczeństwo. Dlatego też nieustannie gdy zachodzi taka konieczność realizujemy wymianę wewnętrznej instalacji gazowej z przeniesieniem liczników gazowych na klatki schodowe.
W ubiegłym roku wymieniono instalację
w budynkach przy ulicy Łowickiej 11-19,
Śląskiej 47-51, Wrocławskiej 33-37 (2 kl.).
W branży instalacyjnej wykonano także wymianę wewnętrznej instalacjo centralnego
ogrzewania w budynkach przy ulicy Śląskiej
97-103 oraz na Osiedlu 1000-lecia 19. Istotną sprawą przynoszącą oszczędności finansowe którą realizujemy, jest wymiana oświetlenia na klatkach schodowych. W 2020 roku
zamontowano oprawy energooszczędne
w budynkach przy ulicy Katowickiej 16-22
oraz Marusarzówny 2-6, 8-12, 20-24. W końcu udało nam się rozpocząć działania związane z budową dźwigu osobowego w budynku niskim przy ulicy Śląskiej 32. Realizacja ta
mogła się rozpocząć w ramach programu krajowego polegającego na finansowaniu likwidacji barier architektonicznych i dostosowywaniu starych budynków do potrzeb osób
starszych lub dotkniętych niepełnosprawnością. Jest to pierwszy budynek i mamy nadzieję, że po pierwszym montażu zwiększy
się zainteresowanie mieszkańców z innych
nieruchomości. Tak jak wspominaliśmy powyżej jest to tylko część robót wykonanych
w roku 2020 i należy pamiętać, że plan
remontów obejmuje także szereg innych
mniejszych robót zapewniających utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym. Oczywiście w dalszym ciągu realizujemy
proces termomodernizacji naszych zasobów.
W roku ubiegłym wykonano roboty przy ulicy
Kurpiowskiej 2 oraz Wrzosowej 16-26. Mamy nadzieję, że obecny rok nie przyniesie
nam większych niespodzianek w realizacji naszych planów remontowych.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1
NIP: 633-000-44-70

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy
o ustanowienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju:
M-4 , os. Tysiąclecia 18/3
Cena wywoławcza: 106 000 zł
Pow. użytkowa: 56,40 m
Wadium: 10 600 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 02.02.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 (pokój nr 24)
Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.
Mieszkania można oglądać w dniu 01.02.2021 r. w godzinach od 8:00 do 12:00.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni, nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.
Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się w dniu : 01.02.2021 r.,
w godzinach od 8.00 do 14.00 w Sekcji Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich
z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu
i podpisania stosownych oświadczeń (pok. Nr 1 A – parter budynku GSM).
Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o Państwa bezpieczeństwo,
przetarg odbędzie się bez osobistego stawiennictwa w miejscu przetargu w wyznaczonym
terminie. Licytacja z uczestnikami przetargu prowadzona będzie drogą telefoniczną. Wszyscy,
zainteresowani, którzy wpłacą wadium i dopełnią pozostałych formalności, powinni pozostać
do dyspozycji komisji przetargowej pod wskazanym przez siebie numerem telefonu w dniu
przetargu, czyli 02.02.2021r., w godzinach od 10.00 do zakończenia przetargu, w przeciwnym
wypadku narażą się na utratę wadium.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Przekształceń Praw i Spraw
Członkowskich (tel.: 32 47-14-070, wew. 5)
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„Sportowy Alfabet 2020”
Oto nasze doroczne sportowe podsumowanie minionych "pandemicznych" 12 miesięcy. Powiedzieć za Sienkiewiczem, iż "był
to dziwny rok", to nic nie powiedzieć...
A jak ARESZT DOMOWY zwany inaczej
kwarantanną. Poddani mu zostali m.in. siatkarze Jastrzębskiego Węgla i hokeiści JKH
GKS Jastrzębie, a także tysiące mniej znanych mieszkańców naszego miasta.
B jak BENEVENTO. Nowy klub Kamila Glika.
Najsłynniejszy jastrzębski sportowiec postanowił latem opuścić gościnne Księstwo Monako i wrócić do ukochanych Włoch. Tu też
został kapitanem drużyny.
C jak CUD (w Kazaniu). Od 9:14 do 16:14
w tie-breaku? Takie rzeczy zdarzają się na
lekcjach WF, gdy do przegrywającej drużyny
dołącza nauczyciel. Ale nie w Lidze Mistrzów!
Tymczasem właśnie taką jazdę zafundowali
nam rok temu siatkarze Jastrzębskiego Węgla w starciu z Zenitem Kazań.
D jak "DZISIAJ SIĘ ŻEGNAMY". Tak pożegnał się z Jastrzębskim za pośrednictwem
mediów społecznościowych Dawid Konarski.
Nie było to eleganckie, bo siatkarz miał ważny "kontrakt na usługi reklamowe".
E jak EKSTRAKLASA. Wiosną po 22 latach
ekstraklasa tenisa stołowego kobiet ponownie zawitała do Jastrzębia-Zdroju. Szkoda,
że nie dane było doczekać tego powrotu Władysławowi Kwietniowi...
F jak FUJAK, ZUZANNA. Ta 16-letnia jastrzębianka ma niezwykły talent i już teraz
jest naszą nadzieją na sukcesy w biegach narciarskich. Jako reprezentantka Polski zajęła
czołowe lokaty wśród rówieśniczek podczas
zawodów Alpen Cup w Szwajcarii.
G jak GIGANT SZOS, czyli 60-letni kolarzultramaratończyk Stanisław Abrachamczyk,
który w 2020 r. zaliczył m.in. Pierścień Tysiąca Jezior na Mazurach (610 km w 27 h
i 20 min), Piękny Wschód (510 km w 19:58),
Bałtyk-Bieszczady Tour (1008 km w 52:04)
i Piękny Zachód (548 km w 25:58).
H jak HOVORKA, MAREK. 35-letni napastnik JKH GKS to wicemistrz świata z reprezentacją Słowacji i olimpijczyk z Pjongczang.
Podbił on naszą ekstraligę i jest obecnie liderem punktacji kanadyjskiej. A tak poza tym, to
absolutnie "swój chłop".
I jak INWESTYCJA. "Dzięki" epidemii, która
wymiotła kibiców z obiektów sportowych,
można remontować i unowocześniać… oczywiście, jeśli ktoś wcześniej to zaplanował.
W Jastrzębiu paraliż trybun pokrył się z zamontowaniem podgrzewania murawy. Teraz
Stadion Miejski spełnia wymogi ekstraklasy.
J jak JABŁKA. Zgniłe. Podobno ktoś nie wyrzucił ich z szatni GKS Jastrzębie...
K jak "KRUSZYNA". W listopadzie okazało
się, że legenda judo Beata Maksymow ma
ogromne problemy z kręgosłupem. Informacja, że "Kruszynie" grozi paraliż wywołała
lawinę pomocy w zbiórce na specjalistyczną
operację. 70 tys. zł zgromadzono migiem!
L jak LAURA GRZYB. 25-letnia pięściarka
odniosła trzy kolejne zwycięstwa w zawodowym ringu i teraz ma ich na koncie pięć.
W 2020 r. odprawiła z kwitkiem B. Libiszewską, Włoszkę M. Gentili i Dominikankę E. de
Leon. Czekamy na wymarzoną walkę w USA!

M jak MINISTERSTWO SPORTU. Jego
urzędnicy czuli się w obowiązku tłumaczenia
zapisów kolejnych rozporządzeń kolegów
z innych rządowych gabinetów. Czyżby obostrzenia w zakresie sportu i rekreacji bywały
"leciutko" niedopracowane?
N jak NERWY ZE STALI. Ich posiadaczami są
prezes Dariusz Stanaszek i trener Paweł Ściebura z GKS Jastrzębie. Trzy miesiące porażek.
Pół roku bez wygranej. Konieczność gry na
wyjazdach. Pech i błędy własne. A jednak
udało się przetrzymać najgorsze, a Ściebura
pokazał, że ma fach w ręku.
O jak OLIMPIADA MŁODZIEŻY. Na podiach
26. edycji tej rozgrywanej na Lubelszczyźnie imprezy stanęli: pięściarz Oskar Brzozok (złoto; BKS Jastrzębie) oraz judoczki
KJ Koka Oliwia Onysk (złoto) i Oliwia Kutyła
(srebro).
P jak PIŁKARSKIE LOSY. W 2015 r. Lech
Poznań sięgnął po dwa talenty MOSiR-u
Jastrzębie: Michała Skórasia i Szymona Zalewskiego. Pięć lat później pierwszy strzelił
gola w Lidze Europy, a drugi trafił do GieKSy
z... Pniówka Pawłowice.
R jak ROWEROWY SZLAK ŻELAZNY.
Pomysł bardzo dobry, wykonanie przyzwoite,
ulokowanie świetne, a konflikty między rowerzystami i... resztą świata jak były, tak i są.
S jak SELEKCJONER. Robert Kalaber jest od
czerwca nowym trenerem polskiej kadry
hokejowej. To rezultat jego świetnej pracy
w JKH GKS, który pod jego wodzą wygrał
w 2020 r. Puchar Wyszehradzki i Superpuchar Polski. Czy przeambitny Słowak będzie
w stanie zbawić polski hokej? Cóż, on uwielbia zadania typu "mission impossible".
T jak TATA Z DZIECKIEM. Przemysław Maj
to człowiek, który pokonał Półmaraton Silesia w Katowicach (21 km) w czasie poniżej
1,5 h, biegnąc... z małym synem w wózku.
U jak URBANEK, ŁUKASZ. Wychowanek
trenera J. Staśkiewicza (TL Athletics) popisał
się historycznym rezultatem w 52. Mistrzostwach Polski U18 w Radomiu, zajmując
7. miejsce w biegu na 200 m mężczyzn (czas
22.53 s).
W jak WÓZEK Z WĘGLEM. Takim słowami
lubią określać swoje ekipy adepci Akademii
Talentów JW. Osiągnęli oni dziejowy sukces,
zdobywając 5 na 6 możliwych mistrzostw:
Polski w kadetach i młodzikach oraz Śląska
w juniorach, kadetach i młodzikach.
X jak SKRZYŻOWANE PASY TAŚMY. "X" na
krzesełkach, których nie wolno zajmować,
pozostanie jednym z symboli czasów, w których mąż i żona nie siadają obok siebie na meczu, ponieważ "zachowują dystans"...
Z jak ZMARLI. W 2020 r. nie tylko koronawirus zbierał śmiertelne żniwo. Odeszli
od nas legendarni pięściarze Krzysztof Michałowski i Czesław Caputa oraz hokeiści
Waldemar Gabriel i Andrzej Truty. Zmarli też
związani niegdyś z piłkarskim GKS-em Erwin
Wojtyłko i Piotr Jegor, a także wieloletni prezes wielosekcyjnego wówczas klubu Jan Jadczyk.
Ż jak ŻYCZENIA... zdrowia, pracy i spokoju.
Pełna treść "Alfabetu"
na sport.jasnet.pl.
Mariusz Gołąbek
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„Rok 2020? Trudny i... udany”
W minionym roku JKH GKS Jastrzębie nie
mógł narzekać na deficyt sukcesów. Wszyscy znamy je doskonale, a zatem nie ma potrzeby ponownie ich wymieniać... tym bardziej, że są one jednym z głównych tematów
rozmowy z prezesem Kazimierzem Szynalem, wraz z którym pokusiliśmy się o podsumowanie tych dwunastu miesięcy.
Jaki był ten rok dla pana osobiście?
Oceniam go jako trudny pod kątem zdrowotnym oraz pod względem różnych innych
sytuacji będących rezultatem pandemii. Dobrze, że 2020 rok zakończył się bez "strat
zdrowotnych" dla mnie i mojej rodziny, ale
także dla klubu i zawodników. Oczywiście
wiemy, że JKH GKS przechodził w sierpniu
pewne perturbacje, o których dziś już możemy na spokojnie opowiedzieć. Jednak jeśli
chodzi o stronę sportową, to na pewno możemy być zadowoleni. Ten rok był zarazem bardzo trudny i… bardzo udany!
"Trochę" było tych historycznych sukcesów.
Rzeczywiście pod kątem sportowym był to
bardzo owocny rok. Zaczęło się od styczniowego triumfu w Pucharze Wyszehradzkim,
a następnie w ćwierćfinale play-off pokonaliśmy Cracovię. W obu przypadkach niewielu
obserwatorów dawało nam jakiekolwiek
szanse. Półfinały nie zostały rozegrane, więc
nie wiemy, czy zakończylibyśmy zmagania
z brązowym medalem, czy też udałoby się
nam wywalczyć coś więcej…
Jesienią był równie historyczny triumf
w Superpucharze Polski. Pół roku temu
powiedział pan, że nie doceniamy Pucharu
Wyszehradzkiego, więc teraz zapytam,
które z tych dwóch trofeów bardziej
pan „pokochał"?
Nie chcę dokonywać wyboru na siłę i postawię znak równości między nimi. Wprawdzie
dla nas jako Polaków zaistnienie na arenie
międzynarodowej jest bardzo istotne, jednak
zdobycie Superpucharu na obiekcie mistrza
kraju także ma swój wymiar. Pokonaliśmy
przecież klub o dużo większych osiągnięciach
i tradycji hokejowej. Co więcej, zrewanżowaliśmy się tyszanom za pamiętną porażkę
na otwarcie wcześniejszego sezonu na Jastorze. Dlatego to zwycięstwo smakuje równie
wybornie, jak triumf nad HK Nitra.
Po Superpucharze nastąpiło kolejne
historyczne wydarzenie, czyli seria
12 zwycięstw z rzędu. Emocjonował się
pan liczeniem, czy uważał za zabawę?
Niezależnie od wszystkiego, to jest historyczna seria i należy ją doceniać. W Polskiej Hokej
Lidze są drużyny o znaczniejszych osiągnięciach niż JKH GKS Jastrzębie. Dlatego jesteśmy szczęśliwi z każdego sukcesu. Znamy nasze możliwości finansowe i budżetowe, więc
pokonanie kolejno wszystkich rywali w ekstralidze nie może nas nie cieszyć.
Wszystko "gra" tak bardzo, że… aż strach.
Tak, wszystko "grało" szczególnie wtedy, gdy
Unia Oświęcim strzeliła nam na Jastorze
10 bramek (śmiech). Mówiąc jednak poważnie, nie żywię takich obaw. Sport jest piękny
w swojej nieprzewidywalności. Mało kto stawiał, że wygramy z Nitrą, Cracovią czy Tychami, a jednak dokonaliśmy tego. Notabene,
tamta październikowa porażka z Unią miała
miejsce trzy dni po zdobyciu Superpucharu.
Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale chyba
niektórzy nie zdążyli wówczas “wrócić na lodowisko” po tym sukcesie.
Słyszałem, że w gabinecie prezesa miała
miejsce ostra rozmowa po tym 8:10.
Nie zaprzeczę.

Prezes JKH GKS Jastrzębie
Kazimierz Szynal

I po niej wygrywamy 12 meczów z rzędu.
A to akurat wydarzyło się przy okazji (śmiech).
Seria zwycięstw na pewno nie była efektem
tamtego spotkania. Natomiast uzupełniając
odpowiedź na wcześniejsze pytanie dodam
jeszcze, że latem wcale nie było nam tak wesoło, gdy spośród 36 zawodników, trenerów
i pracowników klubu aż 23 osoby wykazały
pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Przez miesiąc byliśmy wyłączeni
z działania. Nie było zatem tak, że cały miniony rok “przeszliśmy suchą stopą”.
Trener Robert Kalaber ocenił niedawno,
że zespół jest aktualnie “kompletny”.
Jak pan ocenia te odważne słowa?
Myślę, że trener Kalaber… po prostu ma rację.
My nie budujemy drużyny w oparciu dwudziestu obcokrajowców. Chcemy zachować
równowagę między grającymi tu od lat wychowankami a zawodnikami z zagranicy,
którzy muszą stanowić wzmocnienie na tafli.
Cieszymy się, że ci obcokrajowcy, których pozyskaliśmy latem i jesienią, gwarantują nam
określoną jakość gry. Osobiście nigdy nie
posunąłbym się do wyrzucenia z drużyny
90% Polaków, aby zdobyć mistrzostwo Polski. To jest naprawdę ostatnia rzecz, do jakiej
skłonny byłby zarząd naszego klubu. Wszystko ma swoją określoną wartość, a ja bardziej ceniłbym brąz wywalczony z zawodnikami zakotwiczonymi w Jastrzębiu, aniżeli
złoto z samymi obcokrajowcami.
Proszę teraz o krótkie zapewnienie kibiców,
że na linii współpracy z Jastrzębską Spółką
Węglową wszystko jest w porządku. Wszak
także Spółka ma swoje problemy, jak zresztą
niemal wszystkie przedsiębiorstwa.
Sytuacja rzeczywiście nie jest łatwa. Obok
kryzysu związanego z epidemią mamy jeszcze kłopoty na rynkach węgla i paliw, które
spowodowały obniżkę cen surowca. Prognozy są jednak optymistyczne. Cena stali
zwyżkuje, a zatem “w górę” powinien pójść
także węgiel koksowy. Jestem przekonany, że
w obecnej sytuacji możemy pozytywnie myśleć, a kibice hokeja mogą spać spokojnie.
Nie zapytam "czy", tylko "jak bardzo"
brakuje panu kibiców na trybunach?
To oczywiste, że wszystkim doskwierają te
puste krzesełka. Staramy się “zapełnić” sektory reklamami naszych partnerów, ale to nie
to samo. Kibicom brakuje zawodników, a zawodnikom - kibiców. Fani są niezbędnym
i bardzo istotnym elementem sportowego widowiska. Mam nadzieję, że w końcu zaistnieje
możliwość "odmrożenia" trybun i wówczas
kibice będą przychodzić na mecze jeszcze
liczniej niż przed epidemią.
Z taką też nadzieją wchodzimy w 2021 rok.
Tak. Wszyscy chcielibyśmy, aby był on lepszy
od poprzedniego. Rzeczywistość zaskakuje
nas w różny i nie zawsze miły sposób. Mam
jednak nadzieję, że dogramy ten sezon w spokoju i z udziałem kibiców. Tego życzę sympatykom hokeja i… sobie również.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Jastrzębski zwalnia Reynoldsa!
Jeszcze na początku 2021 r. pozycja trenera
Luke'a Reynoldsa w Jastrzębskim Węglu wydawała się niezachwiana. Drużyna awansowała na pozycję wicelidera, a grudzień zakończyła pokonaniem Vervy Warszawa (3:2),
Skry Bełchatów (3:2) i Resovii (3:0).
Niestety, styczeń nie był już tak udany. "Pomarańczowi" na starcie odprawili wprawdzie
GKS Katowice (3:0) oraz ponownie pogrążyli
Skrę (3:0), ale ponadto zaliczyli trzy poważne
wpadki: przeciw Stali Nysa (1:3), Vervie (2:3)
oraz AZS-owi Olsztyn (1:3). Z niżej notowanymi ekipami z Nysy i Olsztyna jastrzębianie
zagrali mocno poniżej oczekiwań i pozwolili
im na sprawienie sensacji. Z kolei przeciw
mocnej Vervie podopieczni Reynoldsa prowadzili w setach 2:0 oraz 19:15 w 3. partii,
a mimo to wypuścili wygraną z rąk.
Czarę goryczy najwyraźniej przechylił mecz

Fot. Magdalena Kowolik

w Olsztynie, gdzie mimo pogromu sprawionego gospodarzom w 1. secie (25:15) gra naszych siatkarzy posypała się w dalszej części
zawodów. Efektem był powrót bez punktów
i zwolnienie Reynoldsa. - Powodem tej decyzji
jest niesatysfakcjonujący poziom gry zespołu,
niestabilna forma drużyny walczącej o najwyższe cele, jak również niezadowalające wyniki sportowe w 2021 r. - brzmi komunikat
prezesa Adama Gorola. Drużynę tymczasowo
przejmie Leszek Dejewski.

JKH GKS na ostatniej prostej
Nasi hokeiści dość gładko weszli w nowy rok.
Wprawdzie w drugim ze spotkań Enerdze Toruń udało się przerwać (1:4) wyjazdową passę naszego zespołu, który od października
w roli gości wygrał kolejne dziewięć meczów,
ale w pozostałych czterech styczniowych
starciach podopieczni Roberta Kalabera odnosili wyłącznie zwycięstwa.
Zaczęło się od pokonania Podhala w Nowym
Targu (3:2), gdzie jastrzębianie dwukrotnie
gonili wynik. Następnie nasz zespół po dogrywce odprawił z Jastora Cracovię (2:1d.),
a warto wiedzieć, że niedawno "Pasy" były
w "transferowym supermarkecie" (trzech Kanadyjczyków, Amerykanin, Brytyjczyk; w ekipie gości zagrało... pięciu Polaków). Tym sa-

mym do ostatniej rundy fazy zasadniczej JKH
GKS przystąpił jako lider i w tej roli zwyciężył
outsiderów z Sosnowca (8:1) i Gdańska (4:2).
Co istotne, w tych meczach wystąpił Maciej
Urbanowicz, który zakończył dwumiesięczną
rehabilitację po operacji dłoni. Ponadto doszło do zmiany na pozycji rezerwowego
bramkarza, gdzie Davida Marka zastąpił Michał Kieler (wypożyczenie ze Stoczniowca).
25-letni Kieler jest reprezentantem Polski
i w barwach gdańskiej drużyny napsuł nam
sporo krwi w ostatnim meczu.
Teraz przed JKH GKS dwa cele - utrzymanie
pozycji lidera przed play-off oraz obrona Pucharu Polski. Finał turnieju odbędzie się 5 lutego w Katowicach-Janowie.

GieKSa ładuje akumulatory
Piłkarze GKS Jastrzębie rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Podopieczni
trenera Pawła Ściebury mają przed sobą
sześć tygodni ciężkiej pracy, w ramach której
rozegrają co najmniej dziesięć sparingów i pojadą na zgrupowanie do Siedlec (1-7 lutego).
Wśród sparingowych rywali naszego zespołu
są m.in. Hutnik Kraków, MSK Żylina, Legia II,
Polonia Warszawa, Stal Rzeszów i Skra Częstochowa. Jastrzębianie trenują przy Kościelnej po sześć razy w tygodniu.
Tymczasem w klubie zapadły pierwsze decyzję kadrowe. Z drużyną pożegnali się już Mi-

chał Rutkowski (Garbarnia Kraków) i Dominik Sokół (Radomiak). Z kolei na liście transferowej znaleźli się: Patryk Skórecki, Łukasz
Gajda, Michał Mydlarz i Leonid Otczenaszenko. Skórecki ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, natomiast trzej pozostali gracze szykowani są do wypożyczenia.
- Nie możemy sobie pozwolić na szaleństwa,
zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie zawodników, ale też w ich pozbywaniu się. Nie jestem zwolennikiem dużych rewolucji kadrowych. Zespół to nie tylko nazwiska i finanse,
ale też relacje - podsumował Ściebura.

2,7 mln zł z miasta na sport
8 stycznia weszło w życie zarządzenie prezydent miasta Anny Hetman dotyczące rozdziału puli dotacji na wsparcie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu (czyli na seniorów w "dyscyplinach wiodących" - piłce nożnej, siatkówce, hokeju, judo, tenisie stołowym).
Pula wynosiła niemal 2,7 mln zł. Najwięcej
otrzymał piłkarski GKS Jastrzębie - 1,44

mln zł. 584 tys. zł wpłynęło na rzecz JKH GKS
Jastrzębie, a 365 tys. zł dostał Jastrzębski
Węgiel. Wsparcie otrzymały także: JKS SMS
(siatkówka kobiet; 90 tys. zł), Granica Ruptawa (piłka nożna; 80 tys. zł), JKTS (tenis stołowy; 50 tys. zł), UKH Białe (hokej kobiet;
30 tys. zł), Zryw Bzie (piłka nożna; 15 tys. zł),
Żar Szeroka (piłka nożna; 14 tys. zł) oraz Klub
Judo Koka (judo; 12 tys. zł).

W telegraficznym skrócie

*** Biegi: Łukasz Urbanek (TL Athletics) został powołany na obóz Zaplecza Kadry Narodowej
(r. 2001-05) w Wiśle. *** Boks: Laura Grzyb odniosła podczas gali Tymex Boxing Night piąte
zwycięstwo w zawodowym ringu, pokonując jednogłośnie na punkty 38-letnią Dominikankę
Enerolisę de Leon. *** Pływanie w płetwach: KS Nautilus zajął 6. miejsce w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski, zdobywając 34 medale (6 złotych, 15 srebrnych, 13 brązowych).
Złota wywalczyli: Z. Rzepka (dwa), A. Pisarczyk, I. Miśkowiec, P. Stojek i sztafeta mieszana juniorów. *** Piłka ręczna: W Hali Widowiskowo-Sportowej odbył się Turniej Trzech Narodów,
który wygrała reprezentacja Polski (24:21 z Algierią i 25:23 z Rosją). Zawody - niestety
bez udziału kibiców - były elementem przygotowań do Mistrzostw Świata w Egipcie.
*** Siatkówka: JKS SMS zdobył 2. miejsce w kat. trójek dziewcząt (r. 2009 i mł.) ogólnopolskiego turnieju Łaskovia Olimp Cup w Łasku. Najlepszą atakującą wybrano M. Grech.
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Balkony na Pomorskiej
i Warmińskiej
Wracamy do tematu zabudowy balkonów przez
SM „JAS-MOS” na blokach przy ul. Pomorskiej
i Warmińskiej. Panie prezesie, czy będą balkony
w budynkach przy ul. Pomorskiej i Warmińskiej?

w wysokości 57,1% oraz Pomorska 59-71 , która uzyskała pozytywny wynik w wysokości 56,2%.

Można powiedzieć, że tym roku będziemy rozpoczynać
tę inwestycję. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JASMOS” w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ul. Pomorskiej i Warmińskiej podjął przygotowania do stworzenia takiej możliwości dobudowy balkonów. W pierwszej kolejności Zarząd wysłał do lokatorów informacje
z szacowanymi kosztami kompleksowej dobudowy
balkonów do ich budynków. Koszty te pokrywane będą
ze środków podwyższonego funduszu remontowego
części wspólnej nieruchomości oraz stworzonego dodatkowo funduszu celowego.

Oczywiście, że tak. W ankietowaniu brali udział lokatorzy, w sumie z 10 budynków, a oddało wypełnionych
ankiet ponad 50% lokali. Przypominamy, że jednym z warunków przystąpienia do tej inwestycji jest zgoda na wykonanie i sfinansowanie tego zamierzenia, wyrażona
przez co najmniej 55 % użytkowników lokali w danym
budynku.

Jak zareagowali lokatorzy na tą propozycję?
W drugiej kolejności zostało przeprowadzone ankietowanie. Udział w ankietowaniu wzięło ponad 50% lokali.
Jednak, aby spełnić warunek rozpoczęcia tej inwestycji,
wymagane było uzyskanie co najmniej 55% pozytywnych opinii. Taki wymóg spełniły tylko dwa budynki.
Warmińska 44-56, która uzyskała pozytywny wynik

Czy ankietowaliście państwo wszystkie budynki?

Co dalej?
W tym roku podejmujemy prace związane z projektowaniem, przeprowadzeniem przetargu oraz podpisaniem
umów z lokatorami, którzy wyrazili gotowość na zabudowę balkonu. Inwestycja na tych budynkach zostanie
zrealizowana w 2022 roku.
Czy pozostali lokatorzy na pozostałych
budynkach mogą liczyć też na swoje balkony?
Oczywiście, że na kolejnych budynkach będzie można

podjąć taką inwestycję. Jeżeli lokatorzy z tych budynków złożą swój wniosek. Zarząd po otrzymaniu wniosku
po raz kolejny może pod koniec tego roku przeprowadzić
ankietę. Gdy spółdzielnia uzyska pozytywną opinię lokatorów, tak jak w przypadku budynków przy ul. Pomorskiej 59-71 i Warmińskiej 44-56, to podejmiemy się
realizacji tego zadnia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiałem z Piotrem Szeredą
– prezesem Zarządu SM „JAS-MOS”

www.gazeta.JasNet.pl
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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
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

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

Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B

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

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

PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92
Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25
Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6
Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7

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

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

Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

NIERUCHOMOŚCI
Kupię mieszkanie w centrum
Jastrzębia, M-4 (do zamieszkania
lub do remontu), płatne gotówką
– bez pośredników. Tel. 603 980 836
Wynajmę w pełni wyposażone
mieszkanie M-3 na ul. Opolskiej,
9 piętro. Tel. 605 049 006
Wynajmę kawalerkę na ulicy
Turystycznej 59. Dostępne od
1 lutego. Zapraszam do kontaktu.
Tel. 723 699 541

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWE
MIROSŁAWA GRYGA
Tynki, struktury dekoracyjne,
tynki japońskie, równanie ścian,
gładzie, szybkie malowanie, kafelki,
montaż paneli, su ty podwieszane
i wielopoziomowe, ściany działowe.
Fachowe doradztwo.
tel. 324 717 197, 510 614 076,
512 942 627
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdroju. Interesują
mnie okolice Moszczenica,
Cieszyńska lub stary Zdrój.
Tel. 724 918 905
Wynajmę mieszkanie M-3 na
os. Boża Góra, na 2 piętrze
częściowo umeblowane.
Tel. 792 050 361
Wynajmę mieszkanie M-3 na
ul. Kopernika. Cena: 1200 zł
(w cenie czynsz) + media.
Kaucja: 2000 zł. Tel. 721 326 705

Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15

Wynajmę M-4 na ul. Katowickiej,
IV piętro, po kapitalnym remoncie.
Tel. 510 145 082
Zamienię mieszkanie komunalne
M-4, na parterze w dzielnicy Zdrój,
na większe. Tel. 795 412 765
Wynajmę mieszkanie M3,
ul. Kondziołowiec, 53m2,
komfortowe, urządzone oprócz
salonu. Cena do uzgodnienia.
Tel. 663 568 365
Sprzedam niedużą działkę
budowlaną, ze wszystkimi
pozwoleniami na budowę
wraz z projektem, 4.5 ara, przy
ul. Równoległej Jastrzębie-Zdrój.
Tel. 724 918 905
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
Kupię garaż na magazyn
w Jastrzębiu Zdroju.
Tel. 601 472 524
Wynajmę mieszkanie w Rybniku
na ul. Cierpioła. Mieszkanie do
wynajęcia od już 45 m2. W pełni
wyposażone do zamieszkania.
Tel. 883 911 142

PRACA
Zatrudnię doświadczonego stolarza
meblowego z okolic do pracy
w zgranym 15-osobowym zespole.
Praca od pn-pt. 6.00-14.00. Warunki
pracy i płacy do omówienia
osobistego w siedzibie rmy.
Tel. 509 194 789
Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni pracowników: instalator
wod.-kan. i c.o., spawacz,
operator koparko-ładowarki.
Tel. 32 475 75 41, ida@eken.com.pl
Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 4A.

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
34 lata, kobieta chętna do pracy.
Praca dowolna, brak konkretnej
specjalizacji i szkoły. Możliwość
wyrobienia ks.sanep. lub innego
kursu. Doświadczenie: praca na
produkcji, opieka nad dziećmi,
gastronomia. Tel. 578 187 432
Kontakt: ddklite@gmail.com
Firma Budowlana zatrudni
kierownika budowy. Praca na
pełny etat, umowa o pracę,
wynagrodzenie 8000-9000 zł br.
Kontakt: iuro.bauplatz@gmail.com,
Tel. 535 130 900, 515 199 460
Spawacz szukam pracy
wszystkie metody plus VT 2.
Tel. 731 240 443

Wznawiamy zabiegi!
§
§
§
§
§
§

Jedna z najlepszych klinik w Europie
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
Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Firma Aroks szuka pracownika na
stanowisko ślusarz, umiejętność
spawania jest dodatkowym atutem.
Tel. 508 559 777
a.januszkiewicz@aroks.eu
Zatrudnię brukarza i robotnika
budowlanego.Mile widziana
doświadczenie i prawo jazdy kat. B.
Praca w godz. od 7 do 15
na terenie Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 32 476 39 21
Szukam pracy jako sprzątanie
mieszkań, domów, biur oraz
wszelkich lokali. Jestem
dyspozycyjna od zaraz.
Tel. 501 705 877

INNE
Sprzedam telewizor LCD LG
w super stanie 450 zł.
Tel. 724 918 905
Sprzedam telewizor Samsung
plazma 42 całe w bardzo dobrym
stanie. Sprawny 100 % cena 250 zł.
Tel. 603 342 701

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

Piekarnia zatrudni magazyniera
na nocną zmianę, mile
widziane doświadczenie.
Tel. 668 515 497
Zatrudnię doświadczonego
stolarza meblowego z okolic
do pracy w zgranym 15-osobowym
zespole. Praca od pn-pt. 6.00-14.00.
Warunki pracy i płacy do
omówienia osobistego
w siedzibie rmy.
Tel. 509 194 789

Szukam spodni narciarskich od
spoterki. Damskie, ciepłe spodnie
narciarskie ale polarowe, ocieplane
rozmiar xl. Tel. 501 705 877
Sprzedam łóżko drewniane.
Stan bardzo dobry.
Kontakt: mir30-1987@wp.pl

Rogówka w zestawie z dwoma
pufami w stanie idealnym, kolor
szary, o rozmiarze 2,3×1,65m
(po rozłożeniu 2,3×1,45m).
Transport we własnym zakresie.
Tel. 695 658 518
Sprzedam segment wys. 200 cm
szer. 220 cm, fronty drewno,
komodę wys. 85 cm, szer.105 cm
i komplet wypoczynkowy.
Meble w dobrym stanie.
Tel. 513 191 969
Sprzedam lodówkę Polar.
Lodówka ma 23 lata ale jest
sprawna. Cena 100 zł transport
i wyniesienie we własnym zakresie.
Tel. 575 281 277
Oddam za darmo krzesło obrotowe
do biurka IKEA (czarno-białe).
Siedzisko trzeba wyprać – krzesło
stało w piwnicy.
Tel. 513 160 029
Sprzedam solidne sanki, rurka
przekrój 50 mm, siedzisko
lakierowane sklejki.
Tel. 505 166 981
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.
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

Miliony dla JSW
Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o udzieleniu pożyczki preferencyjnej dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach programu rządowego
Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Chodzi o kwotę sięgającą 173,6 mln zł.
Wsparcie dla JSW zostanie udzielone w formie pożyczki
preferencyjnej, a jej uruchomienie nastąpi po podpisaniu
umowy. JSW jest zobowiązana też do spełnienia warunków
zawartych w umowie obejmujących podpisanie umowy
międzywierzycielskiej pomiędzy m.in. spółką, PFR oraz
wierzycielami finansowymi spółki. Wypłata pożyczki
preferencyjnej ma nastąpić nie później niż do końca 2020
roku, natomiast ostateczny termin spłaty zobowiązań
przypada 30 września 2024 r. Jednocześnie JSW może
zwrócić się do Funduszu z wnioskiem o umorzenie części
pożyczki, nawet do 75 proc. faktycznej szkody Covid. Decyzja o potencjalnym umorzeniu będzie jednak należała
do PFR.
To już druga taka decyzja w ostatnim czasie. 9 grudnia

podpisano umowę dotyczącą udzielenia pożyczki płynnościowej w ramach tego samego programu. Chodzi
o niemal miliard złotych, które - zgodnie z umową - zostaną wykorzystane na bieżącą działalność, w tym głównie
na płatności z tytułu wynagrodzeń, podatków oraz na realizację zobowiązań handlowych. Uruchomienie pożyczki
nastąpi po spełnieniu przez JSW tak zwanych warunków
zawieszających, w tym podpisaniu umowy międzywierzycielskiej. Pożyczkę poręczają Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz JSW Koks.
Pożyczki z Polskiego Funduszu Rozwoju to dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej kluczowe wsparcie w czasie obecnie
trwającego kryzysu. Do tej pory Spółka wywiązywała się ze
swoich zobowiązań płatniczych, niemniej otrzymanie

pożyczki płynnościowej z PFR jest niezbędne, aby ten stan
rzeczy zachować. Pandemia wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej JSW. W tym czasie Spółka utrzymywała
swoją płynność finansową dzięki wykorzystaniu oszczędności zgromadzonych na Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, skorzystaniu z rozwiązań finansowych wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym oraz dzięki możliwości częściowego odroczenia zobowiązań podatkowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Mimo tych wszystkich przedsięwzięć sytuacja płynnościowa JSW nadal jest
bardzo trudna, z uwagi na przedłużający się kryzys
gospodarczy, który objawia się drastycznym obniżeniem
poziomu cen węgla, a to przekłada się dotkliwy spadek
poziomu przychodów spółki, przy jednoczesnych stałych
kosztach działalności.

Dwa dni o bezpieczeństwie górników
Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o udzieleniu pożyczki preferencyjnej dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach p2 dni, 6 sesji tematycznych, 39 referatów przygotowanych przez 83 autorów, między innymi z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ponad 2600 osób obserwujących
wydarzenie na kanale You Tube. Tak w dużym skrócie można podsumować jedno z najważniejszych wydarzeń w środowisku górniczym XXVII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną - Górnicze Zagrożenia, która odbyła się on-line w dniach od 16 do 17 grudnia.
W ciągu dwóch dni Konferencji pracownicy kopalń,
naukowcy, eksperci, przedstawiciele nadzoru górniczego,
spółek węglowych oraz firm związanych z górnictwem
i bezpieczeństwem pracy w górnictwie zaprezentowali
najnowsze rozwiązania dotyczące walki z zagrożeniami
występującymi w kopalniach. Oprócz dobrze znanych zagrożeń, w tym roku pojawiło się nowe, dotyczące zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2.
I właśnie temu zagrożeniu podczas Konferencji poświęcono pierwszy dzień wydarzenia. Przedstawiciele wszystkich spółek górniczych przedstawili swoje doświadczenia,
prezentując dokonania i przyjęte procedury, które na
przyszłość mają zapewnić bezpieczne warunki pracy i zatrzymać rozprzestrzenianie się Covid-19 w kopalniach.
Drugi dzień konferencji był poświęcony zagrożeniom naturalnym, tym które znamy od dawna. Zagrożeniom
aerologicznym, tąpaniami i zagrożeniom radiologicznym.
Jednymi z ciekawszych referatów były te, poświęcone wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do oceny
stanu zagrożenia tąpaniami oraz zastosowaniu technologii informatycznych w analizie danych dotyczących pod-

porności sekcji w zakładach JSW. Całość Konferencji
zdominowało jednak zagrożenie koronawirusem.
- Musimy pamiętać o tym, że wirus SARS-CoV-2 ciągle jest
groźny. To właśnie przez to nowe zagrożenie musieliśmy się
dzisiaj spotkać zdalnie, na ekranach komputerów, telefonów.
Zagrożenie nie minęło i wszystkie spółki górnicze mają tego
świadomość. Konferencja pokazała, że potrafimy sobie radzić
z różnymi zagrożeniami, które występują w polskim górnictwie, również z koronawirusem - powiedział prof. Stanisław
Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa podsumowując Konferencję.
- Tą konferencją udowodniliśmy, że się nie poddajemy, że i mamy pomysł na to, jak opanować coś, co wydaje się nie do opanowania - podsumował walkę górnictwa z konorawirusem
Artur Dyczko, wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych. - Konferencja jest bardzo istotnym wydarzeniem dla
naszej branży. Generuje ciekawe dyskusje, pokazuje kierunki
zmian. Dzięki temu, radzimy sobie z zagrożeniami, jakie dotykają polskie górnictwo. Nawet z takimi zupełnie nowymi, jak
koronawirus – dodał Artur Dyczko.

Gospodarzem XXVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej - Górnicze Zagrożenia Naturalne została Jastrzębska Spółka Węglowa. Wydarzenie zorganizowano wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, JSW
Szkolenie i Górnictwo, Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział
w Katowicach oraz JSW ITSystems.

Oświadczenie w sprawie doniesień medialnych
na temat nieprawidłowości w JSW Innowacje
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oświadcza, że sprzeciwia się szkalowaniu dobrego imienia Spółki i jeżeli zajdzie taka konieczność
podejmie odpowiednie kroki prawne, aby temu zapobiec.
Informacje pojawiające się w artykułach opublikowanych
w gazecie „Puls Biznesu” dnia 5 i 11 stycznia br. podają nieprawdziwe informacje, co do wyników audytu przeprowadzonego w spółce JSW Innowacje, m.in. nieuzasadnione
sugestie jakoby 80 milionów złotych inwestycji JSW zostało
zmarnowane. Kategorycznie dementujemy tę informację,
podobnie jak Kancelaria Dentons autor audytu, na który
powołuje się autor publikacji w dzienniku Puls Biznesu.

Kancelaria wydała w tej sprawie stosowne oświadczenie.

spodarności. Dopełnione zostały wszelkie procedury i formalności.

Zarząd Spółki JSW SA w 2020r. zainicjował procedury
kontrolne oraz zlecił kancelarii Dentons wykonanie niezależnego raportu dot. funkcjonowania JSW Innowacje. Po
odebraniu dokumentu podjęto decyzję o przesłaniu go do
Prokuratury Regionalnej w Katowicach w celu zbadania
czy w JSW Innowacje nie dochodziło do przydatków niego-

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oświadcza, że wobec
podmiotów rozpowszechniających nieprawdziwe informacje naruszające dobra osobiste Spółki i godzące w jej
dobre imię będą wyciągane konsekwencje prawne oraz
wystosowane zostaną żądania zadośćuczynienia.

