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Zofiówka: Umorzone śledztwo
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 „BoryniaZofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, w następstwie czego śmierć poniosło 5 osób, a 6 innych doznało obrażeń ciała.
„Z uzyskanego sprawozdania Komisji powołanej przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach do zbadania przyczyn
i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego w Ruchu „Zofiówka” wynika, że
wstrząs nastąpił w wyniku gwałtownego wyładowania energii skumulowanej w górotworze. Wysoka koncentracja naprężeń górotworu spowodowana była złożoną sytuacją geologiczno-górniczą (…) W ocenie komisji przyczyną zdarzenia było dynamiczne oddziaływanie na pokrzywdzonych skutków tąpnięcia
spowodowanego samoistnym wstrząsem górotworu” – podaje Prokuratura Okręgowa
w Gliwicach.
„W ocenie komisji aktualnie istniejące procedury nie pozwalają na tworzenie prognoz dotyczących możliwości uaktywniania się dyslo-

kacji tektonicznych, skutkiem czego nie było
możliwości zaprognozowania wstrząsu, który
spowodował tąpnięcie (…) Z opinii biegłego z
zakresu BHP w górnictwie, wynika, że powstały wypadek nie był spowodowany czynnikiem ludzkim czy też niewłaściwą organizacją pracy lub niedopełnieniem ciążących na
osobach dozoru obowiązków właściwego
nadzoru” – czytamy dalej.
„W toku śledztwa uzyskano również opinię
biegłego z zakresu sejsmologii górniczej, górnictwa i geologii. W ocenie biegłego wstrząs
sejsmiczny zaistniały w dniu zdarzenia był
wstrząsem o charakterze regionalnym i niemożliwym do wcześniejszej prognozy” – pada
w argumentacji.
„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” – słyszymy w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach.
Przedmiotowa decyzja nie jest prawomocna.

„Kasa” pójdzie na 14-tki?
Jak już pisaliśmy, Zarząd Jastrzębskiej Spółki
Węglowej podjął uchwałę w sprawie umorzenia Certyfikatów Inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii A w kwocie 400 mln zł i serii B
w kwocie 300 mln zł.
Na co zostaną przeznaczone te środki?
„Należy zauważyć, iż przełom roku zwyczajowo wiąże się dla Spółki ze zwiększonymi wydatkami – głównie z powodu zobowiązań wobec pracowników (wypłaty barbórkowe, 14-

sta pensja itp.). Ponadto 2019 rok był rekordowy pod kątem realizowanych inwestycji,
a płatności z ich tytułu kumulują się na przełomie roku oraz w I kwartale. Prognozowane
w I kwartale podwyższone wydatki inwestycyjne dotyczą podstawowej działalności Spółki, to jest działalności górniczej, w tym głównie drążenia, zakupu obudów oraz wyposażenia. Powyższa kumulacja wydatków uzasadnia podjęcie decyzji o umorzeniu zarówno
certyfikatów z subportfela płynnościowego,
jak i inwestycyjnego” - czytamy między innymi
w stanowisku JSW.

Zatrzęsło kopalniami
W kopalni Budryk, należącej do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, w czwartek, 9 stycznia,
w godzinach późnowieczornych wystąpił silny wstrząs. Z zagrożonego rejonu wycofano
załogę, w sumie 24 górników. Tąpnięcie było
odczuwalne na powierzchni, o czym donosili
mieszkańcy pobliskich miejscowości. Tego
dnia – około południa – doszło do wstrząsu
w kolejnym zakładzie JSW. Konkretnie w kopalni Knurów-Szczygłowice, na głębokości
około 900 m. Ewakuowano załogę – 30 górni-

ków. Tutaj także wstrząs odczuli okoliczni
mieszkańcy.
Z kolei w poniedziałek, 13 stycznia, odnotowano silny wstrząs w... kopalni Budryk. Dokładnie 3,8 w skali Richtera. Lista miast, gdzie
był odczuwalny, wydłużała się z godziny na
godzinę. To już nie tylko Rybnik, Wodzisław
Śląski, Jastrzębie-Zdrój czy Żory, ale także
Tychy, Mikołów, Ruda Śląska, a nawet Katowice.

Światełko w tunelu
Może jednak ciągnący się problem bezpłatnych przejazdów komunikacją regionalną dla
zasłużonych krwiodawców znajdzie szczęśliwe rozwiązanie? Zarząd MZK analizuje sprawę pod kątem liczby honorowych dawców
krwi na terenie wszystkich dziesięciu gmin
wchodzących w skład MZK. Zwrócono się
w tej sprawie do organizacji zrzeszających
dawców krwi z prośbą o udostępnienie liczby
członków mogących w przyszłości korzystać
z ewentualnej ulgi.
Sprawą zajmowano się na posiedzeniu Zarządu MZK we wtorek, 14 stycznia. Dyskusja
będzie kontynuowana po otrzymaniu danych
z terenu wszystkich gmin tworzących Związek. Celem działania jest oszacowanie ewentualnych kosztów.

Dla przypomnienia jastrzębscy krwiodawcy
od dawna ubiegają się o darmowe przejazdy.
Przy czym chodzi tu o tych najbardziej ofiarnych, wyróżnionych odznaką „Zasłużony dla
Zdrowia Narodu”.
W jastrzębiu ich liczba to tylko 45 osób.
W skali darmowych przejazdów dla dzieci
i młodzieży (ponad 10 000 wydanych kart)
to zaledwie przysłowiowa kropla w morzu. W
wielu miastach Polski krwiodawcy jeżdżą za
darmo, co jest wyrazem swoistego docenienia
ich ofiarności.
Prezydent Anna Hetman sama zaangażowała
się w ten temat i obiecała doprowadzić go do
dobrego zakończenia. Decyzja MZK ma zapaść w ciągu najbliższych tygodni.
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Nie będzie więcej parkingów?
„Kiedy zmorzy nas sen, kiedy pełni witalnych
sił obudzimy się w poświąteczny poranek, popatrzmy przez okno. A tam naszym oczom ukaże się nieśmiertelny obrazek, który z tego miejsca dedykujemy wszystkim jastrzębskim kierowcom. Samochód... 20 centymetrów... pojemnik na śmieci... 20 centymetrów... samochód...”
Jednym słowem, raz jeszcze wracamy do „nieśmiertelnego” tematu braku miejsc parkingowych. Tym razem za sprawą interpelacji radnej
Angeliki Garus-Kopertowskiej, która pyta o aktywność miasta na tym szczególnym polu.
Tymczasem magistrat odsyła radną do... rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002
roku. „Zapis ten jednoznacznie wskazuje, że
zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy blokach należy do obowiązków
właściciela zasobów mieszkaniowych zarządzającego terenem, na którym stoją budynki.
Na osiedlach brak jest terenów należących do
miasta, gdzie można by zlokalizować dodatkowe parkingi” - zauważają urzędnicy.
„Miasto było planowane i budowane w latach
70-tych ubiegłego stulecia i nikt z ówczesnych
urbanistów, architektów i dysydentów (pisownia oryginalna – przyp. aut.) nie przewidział,
iż konieczne będzie zapewnienie mieszkańcom bloków miejsca na prywatne samochody”
– pada w argumentacji.
„Obecne możliwości rozbudowy parkingów

lub zwiększenia ilości miejsc postojowych
zostały praktycznie wyczerpane i na chwilę
obecną nikt nie jest w stanie rozwiązać problemu parkowania bez ponoszenia bardzo wysokich kosztów budowy parkingów wielopoziomowych” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
Miasto wskazuje także, że w latach 201612018 powstało kolejno: 48 (parking przy
Szkole Podstawowej nr 17, ul. Płonki), 57 (parking przy przychodni zdrowia, ul. Wodeckiego)
oraz 98 miejsc parkingowych (ul. Podhalańska), wyremontowano także 21 miejsc postojowych (rejon ogródków działkowych, ul.
Jagiełły).

Nie garną się do centralnego
Czy przyłączenie domków jednorodzinnych
do sieci ciepłowniczej może być remedium na
jastrzębski smog? Podobne pytanie – w kontekście ulicy Astrów, Młyńskiej, Kondziołowiec, Mazurowiec i wielu innych osiedli – zadaje jeden z miejskich rajców. Co usłyszał w jastrzębskim magistracie?
„Miasto Jastrzębie-Zdrój dotuje przyłączenie
do sieci ciepłowniczej w wysokości 70 procent poniesionych kosztów. Środki pieniężne
przeznaczone na dofinansowania dla mieszkańców pochodzą z opłat za korzystanie ze
środowiska. Mimo aktualnej możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczych na osiedlach, działania te nie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony właścicieli budynków,
o czym świadczyć może fakt, że w latach
2015-2019 na dofinansowanie podłączenia
do miejskiej sieci ciepłowniczej wnioski złożyło i dotacje otrzymało jedynie 7 właścicieli
budynków. Stąd można wyciągnąć wniosek,
że przyłączenie się do systemu ciepłowniczego nie jest atrakcyjne dla właścicieli budynków” – czytamy między innymi w odpowiedzi
na interpelację radnego Andrzeja Matusiaka.

Miejski rajca usłyszał także, że Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój nie prowadził analizy możliwości doprowadzenia węzłów cieplnych do
osiedli, które nie posiadają ogrzewania systemowego, system ciepłowniczy nie jest własnością miasta (tym samym pozyskiwanie
środków zewnętrznych na wspomniany cel
nie należy do urzędników), zaś sama rozbudowa sieci ciepłowniczej jest uzależniona od
zgłaszanych potrzeb właścicieli budynków na
danym obszarze.

„Sobieski” górą, ale licea...
Poznaliśmy najlepsze licea ogólnokształcące
i technika w Polsce. Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 to Uniwersyteckie LO w Toruniu oraz Technikum
Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie. Dodajmy, że ranking został przygotowany przez Perspektywy już po raz 22.
A jak wypadły szkoły w Jastrzębiu-Zdroju?
Zacznijmy od liceów, a konkretnie IV LO (ZS
nr 6), które uplasowało się na 63 miejscu
w Rankingu Wojewódzkim Liceów 2020 – Śląskie i 564 miejscu w zestawieniu ogólnopolskim. Z kolei I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi - odpowiednio 68 i 594 miejsce.

Teraz kolej na technika i wysokie, bo 5 miejsce
Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Rankingu Wojewódzkim Techników 2020 - Śląskie (39
miejsce w zestawieniu ogólnopolskim) oraz
16 miejsce Technikum nr 1 (ZS nr 2, 122
miejsce w zesta-wieniu ogólnopolskim).
W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę
dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728
techników, które spełniły kryterium wejścia:
maturę w maju 2019 roku zdawało w nich
minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z
języka polskiego i matematyki zdawanych
obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej
krajowej.
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Zagrają dla hospicjum
Po raz dziesiąty z inicjatywy posła RP Grzegorza Matusiaka oraz przewodniczącego Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój Piotra Szeredy i radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Tadeusza
Sławika organizowany jest w naszym mieście
Charytatywny Koncert Noworoczny z udziałem wybitnych artystów Opery Krakowskiej
i Śląskiej. W trakcie koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka dla Domowego Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza przy
parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju.
Koncert odbędzie się 20 stycznia o godz.
18.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Ja-

strzębiu-Zdroju (al. Piłsudskiego 27). Więcej
informacji w biurze poselskim Grzegorza Matusiaka (ul. Mazowiecka 2) w godzinach urzędowania.
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Trudny, ale
dobry budżet

„Miasto się zwija”?
„W jaki sposób zostały zutylizowane odpady
sztuczne w postaci banerów informujących
o rozwijaniu się miasta? W jaki sposób wybrano wykonawców, kto zwieszał te banery?”
– pyta radny Andrzej Matusiak w swojej kolejnej interpelacji.
Przy okazji zauważa ze smutkiem, że „miasto
od tego czasu spadło z 21 na 45 miejsce w rankingu inwestycyjnym miast na prawach powiatu”. I zastanawia się głośno: „Czy obecnie
planuje się rozwieszenie banerów z tekstem
'Miasto się zwija (tutaj można by wykorzystać
stare banery, zakreślając 'ro')?”
Prezydent Anna Hetman odpowiada miejskiemu rajcy: „Informuję, że firmę wykonującą
banery z nadrukiem 'Jastrzębie rozwija skrzydła' wybrano w drodze zapytania ofertowego.

Reklama

Mając na uwadze ograniczanie kosztów, banery rozwieszali pracownicy Jastrzębskiego
Zakładu Komunalnego. Jedynie 3 sztuki nad
alejami montowała firma Wigropol 2. Po zakończeniu kampanii wszystkie nieuszkodzone banery zostały zmagazynowane w Urzędzie Miasta. Docelowo będą z nich szyte torby
reklamowe, czyli kluczowy element planowanej na przyszły rok kampanii promocyjnej
miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Mówi się, że pieniądz rządzi światem i w tym
stwierdzeniu jest cała prawda, bo bez pieniędzy nie da się nic zdziałać. Prawda ta rozciąga się od pojedynczego człowieka, przez
całe państwa a nawet organizacje o zasięgu
światowym. Dotyczy też Jastrzębia-Zdroju.
Muszą być pieniądze na wszelkie dziedziny
funkcjonowania miasta, od utrzymania dróg
i szkół, do wynagrodzeń czy zasiłków. I te pieniądze trzeba dobrze zaplanować i gospodarnie wydawać. A to niełatwe zadanie i nie można sobie pozwolić na lekkomyślność czy błędy.
Nad nim corocznie pochylają się urzędnicy
i radni w ramach opracowania budżetu miasta
i to jest najtrudniejsze zadanie w roku. Tegoroczny budżet szczęśliwie został przyjęty bez
większych zawirowań. I on określa, kto dostatnie pieniądze w tym roku i ile, co zostanie
zrobione, a co nie.
Budżet zawsze jest problematyczny. Zawsze
za mało jest pieniędzy, a potrzeb za dużo i nie
wszystkie da się zaspokoić. Więc trzeba zaakceptować trudną rzeczywistość i dokonywać koniecznych wyborów. I tak też to wygląda w Jastrzębiu. Ogólna zasada jest prosta: są
dochody, są wydatki, jeśli wydatki są większe
niż dochody powstaje deficyt. I na tym kończy
się prostota. Zaczynają się szczegóły, no i zaczynają się schody. Setki pozycji i tysiące cyfr.
Koszmar do pokonania dla tych niewielu, którzy chcą czy muszą przez to przebrnąć i jeszcze to zrozumieć.
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że planowane dochody Jastrzębia istotnie wzrosły
w stosunku do planów z zeszłego roku, bo aż
o ponad 18% ale to tylko pozornie. Większość
z nich to dotacje i subwencje, na zadania
zlecone przez rząd. Najwięcej z tego idzie na
500 + i na oświatę. Jakkolwiek dotacja na
500 + w miarę pokrywa zapotrzebowanie, to
już z innymi zadaniami nie jest tak wesoło.
Wydatki na jastrzębską oświatę to ponad 34%
całego budżetu miasta i subwencja oświatowa ich nie pokrywa. Różnicę musi pokryć
miasto i ta różnica ciągle rośnie. Jak mówi
prezydent Anna Hetman dla porównania
w 2014 roku miasto dopłacało do oświaty ok
9 mln zł., obecnie dopłaca już koło 30 mln.
W tamtym roku szkolnym na skutek przepisów oświatowych musiało znaleźć środki na
100 dodatkowych etatów. I to w trakcie roku
szkolnego a subwencja w ogóle tego nie objęła. Nie pokrywa też wzrostu wynagrodzeń

w oświacie wprowadzonych przez rząd Do innych zadań rządowych miasto też musi dopłacać i kwota to oscyluje koło 3 mln. zł.
Realny dochód dla miasta to tylko udział w PIT
i CIT a więc w o podatkach od osób i firm, który
ostatnio niewiele się zmienia, czy też z podatków i opłat lokalnych. Ale ceny towarów
i usług bardziej rosną i ten wzrost jest o wiele
wyższy niż wzrost dochodów. Mimo tego miasto musiało znaleźć pieniądze na zaplanowane podwyżki dla pracowników wszystkich jednostek samorządowych i udało się wygospodarować 10 mln zł. Prezydent Hetman poleciła wydziałom i jednostkom miejskim, żeby
ograniczały się tylko do niezbędnych wydatków bieżących. Na 2019 rok planowano deficyt na poziomie 57,7 mln zł, na rok 2020 te
szacunki wynoszą już 75,3 mln, a więc wzrost
o ponad 30%. Jak się ma do tych danych twierdzenie, że co prawda gminy mają dodatkowe
zadania ale też profitują wskutek rozwoju
gospodarczego?
Największe ograniczenia zaplanowano w inwestycjach. W poprzednich latach na ten cel
przeznaczano około 20 mln zł w tym roku tylko około 7 mln. Nie będzie w tym roku żadnych
poważnych inwestycji. Będzie się kończyć te
poprzednio rozpoczęte, jak remonty szkół
SP1, SP17 i SP18 i przebudowa szkoły na ulicy
Kaszubskiej na cele szkolnictwa specjalnego.
Z nowych zadań to zaplanowano tylko wiszącą od dawna naprawę ulicy Północnej, poprawa skrzyżowań ulic Warszawska-Poznańska
oraz Cieszyńska-Libowiec w ramach programu Bezpieczne Jastrzębie. Zostaną tam zainstalowane przejścia dla pieszych, ich oświetlenie i sygnalizacja świetlna. Również w tym
roku ma się zacząć remont wiaduktu na alei
Piłsudskiego, miasto tylko czeka na obiecane
środki z funduszu dróg samorządowych. Inne
inwestycje też będą musiały poczekać na
środki zewnętrzne albo…. na lepsze czasy.
Mimo tych wszystkich trudności prezydent
Hetman cieszy się, że udało się gładko uchwalić budżet. Mówi, że to budżet rzetelny i stabilny i jak na te warunki to dobry. Ma zapewniać funkcjonowanie miasta tzn. realizację
bieżących wydatków do 2024 roku. Trzeba
mieć tylko nadzieję, że nie wystąpią nowe, niezależne od miasta niespodzianki i nikt nie będzie próbował ugrać zbyt wiele jego kosztem.
JN
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Przede wszystkim rozmawiać
Weszliśmy w nowy rok. Po starym zostały już tylko nowe doświadczenia i reﬂeksje.
Jak wyglądał z punktu widzenia „wyżyn jastrzębskiej władzy”? Jaki będzie ten nowy?
O swoich spostrzeżeniach mówi przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda.
Jak ocenia pan miniony rok dla miasta?
Miasto w miarę spokojnie przedryfowało
ubiegły rok, choć nie obyło się bez wpadek, jak
na przykład problem z wiaduktem na alei
Piłsudskiego, co skutkuje dużym zakłóceniem
ruchu w tamtym rejonie, czy zamieszanie
w komunikacji miejskiej, którego skutki mamy
do dzisiaj. Były też sukcesy, a i na przyszłość
zapowiadają ciekawe wydarzenia, jak reaktywacja kolei, która znalazła się wśród priorytetowych zadań rządowych. Ogólnie był to rok
dość spokojny, przeciętny, bez spektakularnych sukcesów czy też takich porażek.
Czy pana zdaniem sprawy miasta
posuwają się do przodu?
A to zależy pod jakim względem. Ogólnie biorąc miasto funkcjonuje na bieżąco, co już można ocenić pozytywnie, ale jak coś się nie posuwa do przodu, to się cofa, a my, porównując się
do naszych sąsiadów, wypadamy dość blado.
Niestety nie mamy wypracowanych celów
głównych, strategicznych, od których rzeczywiście zależy los i rozwój miasta i które moglibyśmy powoli, ale konsekwentnie realizować.
Zajmujemy się tylko zadaniami bieżącymi,
miękkimi, które w istotny sposób mało wpływają na jego stan. Na pewno przebudowa
OWN, naprawa dróg i chodników czy zakładanie ścieżek rowerowych jest potrzebne, ale
niewiele miasto rozwija i posuwa je do przodu.
A jak wyglądał ubiegły rok
w jastrzębskiej Radzie Miasta ?
Też dość spokojnie i na pewno pracowicie. Odbyło się kilkanaście sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz wiele posiedzeń różnych
komisji, na których zagłębialiśmy się w rożne
aspekty życia miasta. Udało nam się wypracować dobrą, roboczą atmosferę, która pozwalała na rzeczowe zajmowanie się różnymi,
nawet bardzo trudnymi problemami. Tu należą się podziękowania radnym wszystkich
klubów, pani prezydent i jej urzędnikom,
a w szczególności pracownikom Biura Rady
Miasta, bez pracy których jej działanie nie byłoby możliwe. Dobrym efektem tego było
uchwalenie tegorocznego budżetu. Dzięki
konstruktywnej postawie pani prezydent,
która tym razem podjęła poważne rozmowy
nawet z opozycją i w dużej mierze uwzględniła
jej wnioski, udało się go uchwalić sprawnie
i szybko, jak nigdy dotąd. Mam nadzieję, że
jest to dobry prognostyk na dobrą współpracę
w przyszłości i efekcie na dobre funkcjonowanie i rozwój miasta.
To współpraca na linii prezydent
-Rada Miasta zaczęła się układać?
Powiem tak: nadal wzajemnie tego się uczymy. Na pewno nie jest to jeszcze wzorowe, ale
też na pewno nie jest naganne. Sporo w tych
stosunkach jeszcze nieufności i dystansu, które z czasem da się zmniejszać i wprowadzać
dobrą, roboczą atmosferę i współpracę, gdzie
głównym celem będzie rozwiazywanie istot-

nych dla miasta problemów i zamierzeń, a nie
przepychanie się, kto jest ważniejszy. Tu zakres współpracy należy widzieć znacznie szerzej, bo trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, np. doświadczenia i osiągnięcia naszych sąsiadów, korzystać z pomocy posłów
wszystkich opcji czy z kontaktów we władzach wojewódzkich i centralnych. Bez tego
wiele rzeczy dla miasta nie da się załatwić, a do
ugrania jest bardzo dużo.
To znaczy, że radni nauczyli się
rozmawiać ponad podziałami?
Tak można powiedzieć. Nie znaczy to jednak,
że ze wszystkim musimy się zgadzać. Różnice
mogą być twórcze. Ważne jednak, żeby umieć
siebie słuchać, próbować zrozumieć i szukać
wspólnych rozwiązań czy kompromisów. To
droga do budowy wzajemnego zrozumienia,
a nawet zaufania i to nie tylko między radnymi
różnych opcji, ale również z panią prezydent
i miejskimi urzędnikami. Jeśli tak nadal będzie
się działo, to ta kadencja spełni swoją rolę.
A podstawą jest zrozumienie, że działalność
publiczna nie polega na walce z kimkolwiek,
a na dążeniu do realizacji zamierzeń i rozwiązywania problemów, nie dążąc do uzyskania
przewagi, a cierpliwie przekonując do swoich
racji. Bezpardonowa walka o swoje rzadko daje dobre i trwałe efekty. Jednostronna satysfakcja ma zawsze krótkie nogi.
A poza Radą, jakie działania
w mieście uważa pan za sukces?
Przede wszystkim sukcesy naszych sportowców. Biorąc pod uwagę poziom finansowania
jastrzębskiego sportu, to jego osiągnięcia są
naprawdę imponujące. Dorobiliśmy się co najmniej trzech bardzo silnych klubów o mocnej
krajowej renomie i liczących się osiągnięć wielu innych sportowców. Pozytywnie również
odbieram pojawiające się działania na polu
gospodarczym, zwłaszcza w przygotowaniu
propozycji inwestycyjnych, które mogłyby zainteresować różnych inwestorów. Ważne jest,
że zaczynamy podejmować działania perspektywiczne, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom, a to może przynieść rzeczywisty

sukces. Równie ważna jest dobra współpraca
z Jastrzębska Spółką Węglową. Teraz nie jest
zła, ale może być jeszcze lepsza. Potrzebujemy się nawzajem.

potrzebnych słów. I tak właśnie stało się
z uchwaleniem tegorocznego budżetu.

Czego oczekiwałby pan w nowym roku?

Chciałbym, żeby działania gospodarcze przyniosły efekt, żeby pojawiły się inwestycje
z zewnątrz, a także powstawały i rozwijały się
rodzime firmy, tak żeby jastrzębianie nie musieli szukać pracy gdzie indziej, a odwrotnie
– żeby inni u nas szukali pracy. Chciałbym, żeby zarobione pieniądze mogli wydawać tutaj
i także tutaj znajdowali możliwość rozrywki
i odpoczynku. Żeby mogli tu żyć zdrowo i bezpiecznie. Te możliwości wzrastają, ale ciągle
jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeśli jastrzębianie tu znajdą spełnienie swoich oczekiwań, to
będą chcieli tu żyć i z tym miastem wiązać
swoje losy.

Przede wszystkim rozwijania dalszej współpracy w jastrzębskim samorządzie. To wyjdzie
na dobre wszystkim, a przede wszystkim miastu. Powinniśmy rozmawiać, wzajemnie się
słuchać i konsultować aż do wypracowania
dobrego efektu. Już pojawiły się propozycje
różnych spotkań, żeby przedstawiać, wyjaśniać i omawiać wzajemne oczekiwania oraz
stanowiska, i to na pewno są kroki we właściwym kierunku. Lepiej wpierw uzgadniać stanowiska na komisjach, a nawet na spotkaniach
nieformalnych i to do skutku, a potem zatwierdzać je sprawnie na formalnych posiedzeniach, bez sporów, złych emocji i nie-
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Niebezpieczny wyjazd ze szpitala
„W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa wyjazdu z Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, mieszczącego się
przy ulicy Kościuszki 14. Brak widoczności
stanowi zagrożenie przy włączaniu się do ruchu. Zaś większość samochodów wyjeżdżających ze szpitala przewozi małe dzieci” – czytamy w interpelacji radnej Angeliki Garus-Kopertowskiej.
„Prezydent miasta działając jako zarządca
drogi publicznej – ulicy Kościuszki – nie posiada możliwości prawnych pozwalających na
usunięcie płotu i roślin usytuowanych na terenie szpitala (a to w nich władze miasta upatrują główne niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego we wskazanym miejscu – przyp. aut.).

Prawidłowe utrzymanie zjazdu zgodnie
z ustawą o drogach publicznych leży w gestii
właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Sprawa bezpieczeństwa na
ulicy Kościuszki zostanie omówiona na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji
Ruchu” – odpowiada wiceprezydent Roman
Foksowicz.

Strażnicy dostaną kamery
Rusza trójstronny projekt współpracy straży
miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.
„Założeniem projektu jest wzrost poczucia
bezpieczeństwa publicznego polskiego i czeskiego turysty. W ramach projektu jastrzębska
jednostka nabędzie zestaw kamer nasobnych
dla poszczególnych funkcjonariuszy, rejestrujących przebieg realizowanych interwencji
oraz przenośną kamerę, która włączona
w system monitoringu miejskiego stanie się
jego uzupełnieniem w sytuacjach dynamicznych, wymagających zastosowania punktu
obserwacji w zależności od zaistniałych
potrzeb. Z kolei straż miejska w Karwinie wy-
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posaży się w zestaw fotopułapek do monitorowania obszarów leśnych, narażonych między innymi na powstawanie dzikich wysypisk
śmieci. Straż miejska w Hawierzowie stworzy
laserową, multimedialną strzelnicę treningową” – informuje jastrzębski magistrat.

„Taka teraz
znieczulica!”
Współczesny świat zamieszkują egoiści.
Wszyscy samolubni synowie i córki. Także
zabiegani rodzice, którzy sprawują opiekę
nad swoimi pociechami za pośrednictwem
opiekunek, nauczycieli i trenerów. Aż w końcu tę rolę przejmuje telewizja i komputer.
Egocentrycy wychowują egocentryków. Dochodzi do zaburzenia więzi międzyludzkich.
A stąd już tylko krok do przerażającej samotności, która jest jak chitynowy pancerz u
owadów.
Popatrzmy tylko, jeden z jastrzębskich molochów. Przez złośliwców, tudzież szczęśliwych
posiadaczy domków jednorodzinnych, określany mianem „królikarni”. Sześć lub osiem klatek, dziesięć pięter, dwieście sześćdziesiąt
cztery mieszkania. Zagubieni w tym labiryncie
lokatorzy z trudem rozpoznają swoje twarze.
Jeśli prawią sobie jakieś uprzejmości, to zazwyczaj sprowadzają się one do zdawkowego
„dzień dobry”. Mijają się jak zombi na widmowej scenie. A mieszkania stają się pułapkami,
szczególnie dla starszych ludzi.
„Wzywała pomocy przez dobre dwadzieścia
godzin, zanim ktoś usłyszał jej wołanie” – tak
zaczynał się jeden z newsów na naszej stronie
– „Można by pomyśleć, że mowa o osobie zagubionej w ostępach gęstych lasów i nie potrafiącej znaleźć drogi do domu. Nic bardziej mylnego, ponieważ 69-letnia mieszkanka ul. Śląskiej, która stała się mimowolnym bohaterem tej wiadomości, znajdowała się w... swoim
mieszkaniu”.
„Na początku tygodnia kobieta postanowiła
zawiesić firankę w jednym z pokojów, wykorzystując do tego celu przenośną drabinkę.
Jednak w trakcie wieszania spadła na podłogę, zaś sam upadek był na tyle niefortunny, że
69-latka stała się więźniem we własnym domu” – relacjonowali jastrzębscy strażacy.
Co ważne, do zdarzenia doszło około godziny
13.00, zaś wołanie o pomoc dotarło do uszu
sąsiadki po dobrych dwudziestu godzinach
– rankiem następnego dnia. Kiedy na miejsce
przybyli strażacy, którzy sforsowali drzwi za
pomocą sprzętu hydraulicznego, zobaczyli leżącą na podłodze kobietę, a obok niej przewróconą drabinkę. Już chwilę później pechową seniorką zajął się zespół ratownictwa medycznego.
Kolejny przykład z ulicy Zielonej. Mamy oto
mężczyznę, wiekowego staruszka, który do
swoich lokatorskich obowiązków ma dosyć
luźny stosunek. Jakiś czas temu odezwała się
w nim żyłka osiedlowego kolekcjonera i zaczął
znosić do mieszkania najróżniejsze przedmioty. Na pretensje sąsiadów, że jego lokum stało
się wylęgarnią insektów, które masowo migrują do innych mieszkań, odpowiada półsłówkami. Z czasem przestaje reagować na
zaczepki zniecierpliwionych lokatorów. Zamyka się w sobie. Liczy się tylko jego pasja:
znoszone nocą reklamówki, tajemnicze kartony, przedmioty, których przeznaczenia nie
sposób odgadnąć.

Jego mieszkanie szybko stało się bazą wypadową dla kilku gatunków owadów zamieszkujących tę szerokość geograficzną. Głównie
prusaków, zwanych także niepolitycznie rusami. A „królikarnia”, żeby już zostać przy tym
przewrotnym określeniu, to system naczyń
połączonych. Prędzej czy później insekty wyruszą na poszukiwanie nowych żerowisk. Czy
trzeba dodawać coś jeszcze?
Jastrzębska kronika policyjna jest nieubłagana... Tak, samotność zbiera swoje żniwo,
jednocześnie znieczulica społeczna urasta do
rangi choroby XXI wieku. Czyli co, nie wściubiamy nosa w nieswoje sprawy? Staliśmy się
taktowni i wyrozumiali? A może odgrodziliśmy się od sąsiadów niewidzialną kotarą?
„Kiedy udało się otworzyć drzwi wejściowe,
stróże prawa natknęli się na zwłoki 64-letniej
kobiety. Wcześniej zgłaszająca poinformowała, że matka chorowała od dłuższego czasu
(Czerwiec 2019, ul. Pomorska)...”
„...jak relacjonowali zaniepokojeni sąsiedzi,
nie widzieli mężczyzny od dłuższego czasu,
poza tym skarżył się na złe samopoczucie. Na
miejsce zadysponowano policyjny patrol
i strażaków, którzy weszli siłowo do budynku
jednorodzinnego. W środku, na kanapie natknęli się na ciało lokatora. Stwierdzono zgon
z przyczyn naturalnych (Wrzesień 2019, ul.
Niepodległości)...”
„...w trakcie przeprowadzonego rozpoznania
ustalono, że wewnątrz widać siedzącą na fotelu kobietę. Działania zastępów polegały na
siłowym otwarciu drzwi do lokalu. Wewnątrz
mieszkania ujawniono zwłoki 72-letniej kobiety (Styczeń 2020, ul. Pszczyńska)...”
Nasi Czytelnicy, komentując podobne zdarzenia, nie przyjmują postawy pełnej litości,
wręcz przeciwnie, wskazują na winnych. „Dlaczego sąsiedzi nie reagowali? Przecież widzą,
czy ktoś chodzi, czy go widać, to powinno ich
zainteresować. Tam, gdzie nie trzeba, to się
interesują. Taka teraz znieczulica, że każdy ma
w d...pie każdego. Dobry sąsiad to skarb!” –
podkreśla jeden z jasnetowych internautów.
Szybko wtóruje mu drugi: „Bo teraz ludzie faktycznie mają innych w d...pie, nawet rodzina.
Znieczulica ma się coraz lepiej, a za ścianą
umiera człowiek. Tylko później będą mieli sąsiedzi do gadania całe gęby. Ludzie są coraz
gorsi...” I jeszcze jeden: „To fakt, że sąsiad to ma
do powiedzenia najwięcej poza oczami i aby
d...psko obrobić komuś. To mieszkający obok
nie widzieli go tyle i nie reagowali, że może coś
się stało?! Niech spoczywa w pokoju ten pan”.
Współczesny świat zamieszkują egoiści.
Także u nas, w Jastrzębiu-Zdroju.
A nasza prywatność jest jak
chitynowy pancerz.
Czy „wykluje się” z tego coś dobrego?

Damian Maj
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Teraz kolej... za darmo

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wraca akcja „Kolej na Ferie”. W czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi bezpłatnie.
„Pierwsza edycja akcji cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz osób odwiedzających województwo śląskie, dlatego zdecydowaliśmy się ją kontynuować. Z usług Kolei Śląskich skorzystało ponad 150 tysięcy osób, które miały okazję aktywnie spędzić czas,
poznać bliżej nasz region i przekonać się o korzyściach niskoemisyjnego transportu. To oferta dla dzieci i młodzieży
z województwa śląskiego, ale także dla ich rówieśników
z całej Polski, którzy odwiedzą w czasie ferii nasz region”
– tłumaczył Jakub Chełstowski, marszałek Województwa
Śląskiego.
Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia – w czasie ferii
uczniów z województwa śląskiego. Zasady są analogiczne
jak w roku ubiegłym. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną. Co ważne,
dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą
korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy
posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami
Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.
Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem są pociągi
specjalne Ornak do Zakopanego, które są wyłączone z akcji w całej relacji. Nowością w ramach akcji jest przy tym
możliwość wybrania się pociągiem Kolei Śląskich bezpłatnie... za granicę. W tym roku promocja będzie bowiem
obejmować również połączenia do Bohumina. Do dyspozycji młodych podróżników są też całkowicie nowe połączenia Kolei Śląskich do Kluczborka.
W ramach akcji przewidziane są również dodatkowe
atrakcje. Koleje Śląskie zaproszą na przykład do zwiedzania swojej bazy kolejowej przy ulicy Raciborskiej. Będzie
to niepowtarzalna okazja do poznania pracy kolejarzy „od
kuchni”. Zwiedzający będą mogli na własne oczy zobaczyć,
jak wiele czynności trzeba wykonać, by wyprawić pociąg
w podróż.
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Chciał ją zabić
w Nowy Rok
Ta interwencja miała miejsce w Nowy Rok po godzinie
1.00 w domu przy ulicy Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do bójki,
w której dwie osoby zostały ranne. Na miejsce szybko
skierowano patrol prewencji. W mieszkaniu mundurowi
zastali zakrwawioną kobietę i rannego mężczyznę. Stróże
prawa szybko ustalili przebieg tego zdarzenia.
Okazało się, że kiedy właścicielka wróciła z zabawy sylwestrowej do domu, zastała w nim znajomego 41-latka,
który dostał się tam przez okno. Mężczyzna od razu przystąpił do ataku. Kobieta próbowała się bronić różnymi
przedmiotami, jakie znalazły się w zasięgu jej ręki. Na
szczęście krzyki i wołanie o pomoc usłyszeli bliscy dziewczyny, którzy wezwali policję i sami ruszyli z pomocą. Kobieta z licznymi urazami trafiła do szpitala.
Napastnik, 41-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, również wymagał pomocy lekarskiej.
Zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci przesłuchań pokrzywdzonej, świadków oraz licznych oględzin i
zabezpieczonych na miejscu zdarzenia śladów, pozwolił
na przedstawienie podejrzanemu zarzutu usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku śledczych, tymczasowo aresztując 41-latka, który teraz w więzieniu może
spędzić nawet resztę życia.

ŻORY

Po kolizji...
uciekł do domu
Niedawno policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji na remontowanym odcinku jezdni. Kiedy przybyli na miejsce,
zastali tam świadka zdarzenia i porzucony, uszkodzony
samochód. Jak ustalili mundurowi, chwilę wcześniej mężczyzna kierujący pojazdem dosłownie staranował tymczasowe instalacje drogowe, po czym wyszedł z pojazdu
i oddalił się w nieznanym kierunku.
Policjanci szybko ustalili tożsamość kierowcy i złożyli mu
wizytę w mieszkaniu. 30-letni mężczyzna, choć nie krył
zdziwienia, przyznał się do winy i posłusznie poddał się
badaniu alkomatem. Urządzenie wykazało, że kierowca
w wydychanym powietrzu miał blisko 1,5 promila alkoholu.
30-latek z Żor stracił już prawo jazdy i wkrótce za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka kara grzywny i zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
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Jastrzębie-Zdrój
17 stycznia
Vivat opera! Vivat operetka! – koncert noworoczny
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.18.00
18 stycznia
Pan Li „Magik kabaretowy” oraz Stand up Bartosza Gajdy
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.17.00, wstęp za biletami
26 stycznia
„12 Tenorów i Ona” – koncert
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.18.00, wstęp za biletami
Wodzisław Śląski
25 stycznia
Krystyna Giżowska – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 17.00, wstęp za biletami
26 stycznia
„Pan Magiczny show” – występ dla dzieci
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 16.00, wstęp za biletami
9 lutego
„Baciary” – koncert kapeli
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 17.00, wstęp za biletami
Rybnik
19 stycznia
”Gwara Śląska na wesoło” – turniej kabaretowy
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 16.00, wstęp za bilet.
21 stycznia
„W Dolinie Muminków” – spektakl dla dzieci
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, wstęp za bilet.
14 lutego
Ania Karwan – koncert
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, wstęp za bilet.
Cieszyn
14 lutego
Varius Manx&Kasia Stankiewicz – koncert
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 19.00, wstęp za bilet.
1 marca
Kabaret Młodych Panów – Lany poniedziałek albo „Góro Tsy”
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 16.00, wstęp za bilet.

Imprezy wyjazdowe
Stowarzyszenie Aktywny Senior, tel. 535 997 170
25 stycznia
Kraków. Fabryka Bombek, szopki, Wadowice
6-9 marca
Dzień Kobiet w Zakopanym. Termy, kabaret i kapela
14 marca
Gliwice. Komedia „Plotka”, z dojazdem
11-24 kwietnia
Wczasy w Jarosławcu z 40 zabiegami i dojazdem. Kolejne
terminy: 6 - 19 czerwca, 18 - 31 lipca, 29 sierpnia - 11 września
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Trudny rok
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kończenie termomodernizacji w reszcie zasobów. To nie tylko ciepło w mieszkaniach, ale też
znaczna oszczędność kosztów eksploatacji.
Oszczędności może też przynieść zastosowanie fotowoltaiki. Jesteśmy na etapie założenia takiej instalacji pilotażowej tutaj, w siedzibie Spółdzielni. Jeśli efekty będą zadowalające, to będziemy rozważać takie instalacje również na innych naszych budynkach.

wzrost cen towarów. Tego już nie jesteśmy
w stanie pokryć oszczędnościami i przełoży
się to na wzrost czynszów. Już poinformowaliśmy naszych członków o wzroście kosztów eksploatacji i odczują to niestety już
w kwietniu.

A parkingi?
Tak, to bardzo duża bolączka i duże oczekiwanie na jej rozwiązanie. W tym roku będziemy
musieli zmierzyć się z tym problemem. Widzimy, jakie są trudności z parkowaniem, jak bardzo są potrzebne parkingi. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że budowa parkingów wymaga terenów, a przecież nie zabetonujemy całkiem
naszych osiedli. Bo to wszystko musi się przecież odbywać kosztem terenów zielonych. To
nie tylko sprawa estetyki naszego otoczenia,
ale też ochrona naszego ekosystemu, który,
jak wiemy, coraz bardziej jest zagrożony. I tu
apel do naszych mieszkańców. Podchodźmy
do takich wniosków z rozwagą i odpowiedzialnością. Czy chcemy żyć w zabetonowanym
świecie?

Ale to nie spowoduje zaniechania
waszych bieżących działań?
Oczywiście, że nie. Dalej musimy prowadzić
podjęte prace. Chcemy ocieplić dwa kolejne
budynki na ulicy Kurpiowskiej i Wrzosowej,
czeka nas udrożnienie ciągów komunikacyjnych na ulicy Armii Krajowej, na bieżąco wymieniamy i modernizujemy instalacje wodne,
gazowe i ciepłownicze. Mamy też pewną ciekawostkę. W kwietniu chcemy uruchomić
aplikację, przez którą będzie można zgłaszać
różne usterki oraz awarie i na bieżąco monitować ich wykonanie. Więc ci, co radzą sobie ze
smartfonem czy komputerem, nie będą musieli wydeptywać ścieżek do administracji, tylko będą mogli kontrolować to w każdej chwili.
Już bardzo dużo ludzi korzysta z tych urządzeń, nawet tych starszych, a nawet, jak nie
potrafią, to na pewno ktoś może im w tym
pomóc.

To chyba nie jedyne trudności,
które was czekają?
Niestety, nie. Czeka nas poważny wzrost kosztów. Już teraz to zauważamy, a będzie jeszcze
gorzej. Wielu cieszy się z podniesienia minimalnego wynagrodzenia, ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, skąd takie pieniądze wziąć.
Rząd nie weźmie tego ze swojej kieszeni,
wszyscy się na to będziemy musieli złożyć.
Musieliśmy przeszacować wynagrodzenia
pracowników GSM i to nie tylko tych najniżej
zarabiających. Do tego dochodzi konieczność
utrzymania funduszu emerytalnego. Podobnie mają firmy z nami współpracujące, co skutkuje podniesieniem cen. Czekają nas poważne
podwyżki prądu, wzrosły także ceny ubezpieczeń. Wzrasta też inflacja, co przekłada się na

A jak z dłużnikami?
No tu jest znacznie lepiej. Dzięki naszej stanowczości i konsekwencji w ograniczaniu
tego problemu udało nam się zmniejszyć zadłużenie członków o kilkaset tysięcy złotych,
tzn. z 3 mln do 2,5 mln. Mamy zamiar kontynuować te działania i zmniejszyć je dużo poniżej 2 mln. Mamy też problem z wynajmowaniem powierzchni użytkowych. Nie tylko nie
zwiększa się nam ich wynajem, ale nawet
maleje, co świadczy o pogarszaniu się sytuacji
w drobnej przedsiębiorczości. Ta sytuacja też
nie napawa optymizmem. Reasumując, czeka
nas trudny rok i dużo starań oraz wysiłku, żeby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Będziemy robić wszystko, żeby jak najmniej dotknęły naszych członków.

Ekstraklasa? Najpierw solidne podstawy

a apetyt rośnie w miarę jedzenia. W efekcie
porażki nawet ze znacznie silniejszymi przeciwnikami wylewa się na nas kubeł pomyj. Być
może niektórzy byliby bardziej szczęśliwi,
gdybyśmy utrzymywali się w I lidze nie metodyczną pracą przez cały sezon, ale łutem
szczęścia w ostatnim meczu. Może wtedy bylibyśmy bardziej docenieni. Przyznam, że mówię to nie bez dozy pewnej złośliwości, ale
rzeczywiście z największą krytyką spotykamy
się na jastrzębskim podwórku...

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła stary rok i weszła w nowy. Z jednej
strony to czas na analizy, oceny i wyciąganie
wniosków, z drugiej planowanie zadań
i działań na najbliższą przyszłość, zmierzenie się z nadchodzącymi wyzwaniami. Mówi
o tym prezes GSM Gerard Weychert.

Jaki był ten ubiegły rok dla GSM?
To był dobry rok. Udało nam się go przetrwać
bez podwyżek, a nawet udało się zmniejszyć
czynsze na dużej części nieruchomości.
Zostały przeprowadzone wybory do Rady
Nadzorczej i tym razem wybrano osoby, którym rzeczywiści leżą na sercu sprawy Spółdzielni i które koncentrują się na solidnej
pracy, a nie torpedowaniu działań Zarządu,
jak byli członkowie poprzedniej Rady. Od momentu wyboru nowych członków RN wiele
spraw ruszyło z przysłowiowego kopyta, czego przykładem są wspomniane obniżki czynszów.
Co pan zaliczyłby do największych
sukcesów minionego roku?
Nie koncentrujemy się na spektakularnych
działaniach. Naszym działaniem jest codzienna praca, a sukcesem zapewnienie bieżącego,
niezakłóconego funkcjonowania Spółdzielni
i zaspokajania potrzeb jej członków. I na tym
się głównie koncentrujemy. Chciałbym tutaj
z całą mocą podkreślić, że Spółdzielnia to nie
tylko Zarząd, ale wszyscy w niej zaangażowani i wszyscy przyczyniają się do jej sukcesów.
A więc to Rada Nadzorcza, pracownicy GSM,
a przede wszystkim jej członkowie, bo prze-

Piłkarze GieKSy rozpoczęli przygotowania
do rundy wiosennej. Ekipa trenera Jarosława Skrobacza aktualnie zajmuje lokatę tuż
za strefą baraży o ekstraklasę, mając tyle
samo punktów straty do lidera, co przewagi
nad strefą spadkową. W tym sezonie jeszcze wiele może się wydarzyć, jednak nasz
szkoleniowiec jak zwykle mocno stąpa po
ziemi.
Czy 30 pkt. w 20 meczach to dużo czy mało?
Tyle właśnie GKS Jastrzębie zdobył jesienią.
Jarosław Skrobacz - Z jednej strony na pewno
mogło być ich więcej i tu mam pewien niedosyt. Czasami brakowało nam piłkarskiego
szczęścia, albo też na własne życzenie nie
potrafiliśmy dowieźć zwycięstwa do końca
meczu. Z drugiej jednak strony - gdyby przed
sezonem ktoś proponował nam ten dorobek
i to miejsce, które obecnie zajmujemy, to zapewne "wzięlibyśmy" je bardzo chętnie. Pamiętam, że pół roku temu rozmawialiśmy
o tym, iż drugi sezon jest dla beniaminka zawsze trudniejszy. Kibice powinni także pamiętać, że nadal nie stać nas na wielkie transfery.
Reasumując - jestem przekonany, że z naszych
osiągnięć możemy być zadowoleni.
Aktualnie GKS znajduje się w okolicach
strefy barażu o awans. Chciałbym zadać
brutalnie proste pytanie - czy Jastrzębie
jest gotowe na ekstraklasę?
Nie chciałbym wypowiadać się na temat kwestii organizacyjnych, ale... też nie możemy od
tego uciec. Szczerze? Nie jesteśmy przygotowani do ekstraklasy. Nie mamy odpowiedniej
bazy. Ta, którą dysponujemy obecnie, jest
skromniutka. Jedno trawiaste boisko na

cież to oni są jej suwerenem. Dzięki ich roztropności i odpowiedzialności została wybrana ta Rada Nadzorcza i wiele działań ruszyło
naprzód. To dzięki pracownikom możliwe jest
wykonywanie wielu codziennych, a często
trudnych i uciążliwych zadań.

No, ale jakieś konkretne
osiągnięcia w minionym roku?
Na pewno sporym osiągnięciem było utrzymanie wysokości czynszów, mimo tego, że inflacja coraz bardziej rośnie. Nie ta gusowska,
uśredniona, ale ta faktyczna, gdzie rosną ceny
towarów i usług, bo to, że rosną, to chyba każdy już czuje na własnej skórze. Było też kilka
drobniejszych sukcesów, np. pierwszą jaskółką było to, że mieszkańcy jednego z bloków
przy ul. Śląskiej postanowili skorzystać z programu rządowego likwidacji utrudnień dla
starszych i niepełnosprawnych i wyrazili wolę
zamontowania windy. To będzie pierwsza
winda w bloku 4-piętrowym w naszym mieście. Mamy nadzieję, że też nie ostatnia. To nie
tylko lepszy komfort mieszkania, ale też istotne zwiększenie wartości ich lokali. Z innych
rzeczy to ukończenie termomodernizacji
dwóch budynków na ulicy Katowickiej i Marusarzówny czy też zmniejszenie zatrudnienia
w naszych biurach.
Termomodernizacja
to szczególnie ważne zadanie
Z pewnością. I nie zamierzamy na tym poprzestać. W roku 2022 skończymy spłacać wysokie kredyty i uwolnimy znaczne środki. To pozwoli nam na poważniejsze inwestycje i do-

wszystkie drużyny, łącznie z młodzieżą z Akademii Piłkarskiej GKS, to zdecydowanie za
mało. Trwają wprawdzie prace przy ul. Kościelnej, ale nie wiemy nawet, kiedy zostaną
ukończone. Do tego mamy zaledwie jedno
niewymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, które jest potężnie obłożone. Dochodzą jeszcze kwestie odnowy biologicznej czy
regeneracji. W to wszystko należałoby zainwestować spore pieniądze. Inna sprawa, że
przez 3 lata i tak udało nam się wiele zmienić
przy użyciu bardzo niewielkich środków.
Dlatego tym większy ukłon należy się MOSiRowi i Miastu, bo bez dobrej woli z ich strony nie
byłoby szans na cokolwiek.

Jarosław Skrobacz
fot. Jan Kalinowski

Tych zmian i tak należy dokonać, bo za
chwilę będziemy "w organizacyjnym tyle"
nie tylko względem ekstraklasy.
Jeśli na dłuższą metę chcemy w Jastrzębiu I ligi - już nie mówię o czymś więcej - to te zmiany
i inwestycje muszą nastąpić. Nie ma od tego
ucieczki.

kularne transfery, a pozyskanie każdego piłkarza analizujemy długo i pod każdym możliwym względem. Mimo to jakoś dajemy sobie
radę. Myślę, że jeśli chcemy myśleć o ekstraklasie, to musimy wykonać wiele poważnych
"ruchów do przodu", aby po ewentualnym
awansie nie stać się "bumerangiem", który odbije się od najlepszych, a potem będzie spadał
i spadał... Najpierw trzeba zadbać o solidne
podstawy.

A czy pod kątem piłkarskim jesteśmy choćby
teoretycznie gotowi do walki o ekstraklasę?
Myślę, że tu ocena należy do kibiców. Na pewno obiektywni sympatycy naszego zespołu
widzą, że jeśli tylko jesteśmy w dobrej dyspozycji, to potrafimy rozgrywać naprawdę fajne
mecze. Ponadto, o ile czasem nie radzimy sobie z drużynami teoretycznie niżej notowanymi, o tyle znacznie lepiej idzie nam w starciach z "górą" tabeli. Wszak pod kątem sportowym wciąż dysponujemy bardzo skromną
kadrą, której połowę stanowią zawodnicy
jeszcze z III ligi! Co więcej, nadal tworzą oni
trzon naszego zespołu. Nie stać nas na spekta-

Przerabialiśmy już ten scenariusz 30 lat temu.
A czy nie jest też tak, że my w Jastrzębiu
trochę nie doceniamy tej I ligi?
Mam czasem wrażenie, iż jako GKS Jastrzębie
jesteśmy zdecydowanie bardziej doceniani
poza naszym miastem. Po prostu rywale zdają
sobie sprawę, w jakich warunkach udaje nam
się osiągać obecne wyniki. I chyba trzeba przyznać rację Kamilowi Jadachowi, który kiedyś
gorzko podsumował, iż na własne życzenie
stwarzamy sobie problemy. Gdybyśmy grali
w III lidze, to jedynym życzeniem byłoby pozostanie w niej i wszyscy byliby zadowoleni.
Tymczasem my robimy awans za awansem,

Przejdźmy do rundy rewanżowej.
Nowością są dwa obozy w Kamieniu pod
Rybnikiem. Dotychczas zimą piłkarze
pracowali tylko na jednym zgrupowaniu.
Decyzja o dwóch obozach to efekt długich
przemyśleń. Pierwsze zgrupowanie w styczniu przypadnie na okres wzmożonej pracy
motorycznej i fizycznej. Ilość jednostek treningowych w tym czasie jest ogromna. Tymczasem przed rokiem mieliśmy spory problem, ponieważ ciągle dosypywało nam marznącego śniegu i w efekcie awaria traktorka
do odśnieżania powodowała, że wypadały
nam 2 dni zajęć. Nie chcemy ryzykować powtórki i dlatego jedziemy na 5 dni do Kamienia, gdzie zawodnicy będą mieli trzy jednostki
treningowe dziennie. Pomiędzy nimi drużyna
będzie miała możliwość wspólnego spędzenia
czasu. Natomiast drugi obóz w lutym będzie
poświęcony pracy nad organizacją gry i taktyką. Od razu dodam, że wiem o opiniach "malkontentów", którzy obawiają się rybnickiego
smogu. Apelowałbym jednak, aby osobiście
odwiedzili ośrodek w Kamieniu i przekonali
się, że panuje tam zupełnie inny mikroklimat.
Obiekty położone są w środku lasu. Proszę się
o nas nie martwić. Przeżyjemy.
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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JKH GKS obronił Puchar Polski!
Dni 27 i 28 grudnia 2019 r. wpisujemy do annałów jastrzębskiego sportu jako daty kolejnego epokowego sukcesu naszych hokeistów!
Podopieczni Roberta Kalabera po raz trzeci
w historii (a drugi z rzędu) wywalczyli Puchar
Polski, pokonując na Stadionie Zimowym
w Tychach kolejno Podhale Nowy Targ (3:1;
bramki: A. Kostek - dwie, R. Sawicki) oraz Unię
Oświęcim (2:0; A. Iossafov, M. Kasperlik). Oba
te pojedynki nasz zespół wygrał zasłużenie,
a niezbędnej pewności siebie dodał jastrzębianom świetnie spisujący się w bramce Ondrej Raszka. - To nie jest tak, że ktoś był bohaterem tego finału. Bohaterem była cała drużyna! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Wywalczyliśmy ten Puchar Polski razem!
Nie ja osobiście, nie ktoś inny. My! - mówił uradowany Raszka tuż po powrocie na Jastor,
gdzie kibice zgotowali hokeistom królewskie
powitanie. Więcej na ten temat w wywiadzie
z trenerem Kalaberem, który publikujemy
obok.

Fot. Magdalena Kowolik

Tymczasem mamy już za sobą 80% fazy zasadniczej ekstraligi. Obecnie prowadzi GKS
Tychy (77) przed Unią (75), JKH GKS (72),
Podhalem (70) i Katowicami (69). Przed nami
jeszcze 5. runda, a po niej rozpoczną się playoffy. Mecz goni mecz, zaś na ich nadmiar narzeka coraz więcej trenerów, zawodników i...
kibiców, którzy od września oglądają po 3 pojedynki tygodniowo.

Można domniemywać, że zmęczenie czołowych zawodników przyczyniło się do przykrej
niespodzianki w 1/4 finału Pucharu Polski,
o który Jastrzębski Węgiel chciał w tym sezonie powalczyć. 15 stycznia (w jedynym domowym meczu w tym okresie) ekipa Kovacia
przegrała w Hali Widowiskowo-Sportowej
z Treflem Gdańsk 2:3 (18, 24, -20, -20, -13),
choć prowadziła w setach 2:0, a w tie-breaku
miała na tablicy wynik 11:7! - Nie mamy co
szukać winy w systemie gier. Taki jest kalendarz. Wiedzieliśmy, że niektórzy zawodnicy
pojadą walczyć o olimpiadę. Wiadomo, że to
nie są idealne warunki do pracy, ale nie możemy ... w tym szukać wytłumaczenia. Po prostu
przegraliśmy na własne życzenie - podsumował środkowy JW Michał Szalacha.

Wróbel odleciał, Szczepan wrócił
8 stycznia piłkarze GKS Jastrzębie wrócili do
treningów. Sytuacja w drużynie jest tematem
naszej rozmowy z trenerem Jarosławem
Skrobaczem (patrz obok), a zatem dodajmy
jedynie, iż w pierwszym sparingu jego podopieczni pokonali III-ligowy MKS Kluczbork 3:0
(0:0). Dwa gole zdobył Farid Ali, z jednego dorzucił Kamil Adamek.
Tymczasem w ostatnich tygodniach przy Harcerskiej doszło do dwóch zmian personalnych. Zespół opuścił jeden z najlepszych

strzelców ekipy Jakub Wróbel, który postanowił spróbować swoich sił w ekstraklasowym ŁKS-ie Łódź. Wróbel trafił do GieKSy
przed rokiem z Garbarni Kraków, zdobywając
w I lidze 12 goli. 26-latka ma zastąpić "na
szpicy" o dwa lata młodszy i doskonale znany
w Jastrzębiu Daniel Szczepan, któremu nie
udała się przygoda w Śląsku Wrocław. "Szczepek" rozegrał w ekstraklasie zaledwie 15 meczów i postanowił wrócić do GieKSy, gdzie
występował w latach 2015-18.

2,6 mln zł z miasta na sport
Za sprawą zarządzenia Prezydenta Miasta
z 9 stycznia przyznana została dotacja "na
wsparcie zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu" - czyli
na kluby sportowe, które reprezentują miasto
w rozgrywkach seniorów w piłce nożnej, siatkówce, hokeju i tenisie stołowym. Na ten cel
przyznano dokładnie 2,68 mln zł, a zatem tyle
samo, ile przed rokiem.
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Nie możemy
spocząć
na laurach

Ciężki styczeń Jastrzębskiego Węgla
Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio
wciąż demolują krajowy terminarz. Najpierw
w listopadzie nasi siatkarze zagrali 8 meczów
u siebie, zaś pomiędzy 22 grudnia a 8 lutego w
ramach PlusLigi i Ligi Mistrzów walczą wyłącznie na wyjazdach - kolejno w Kazaniu
(18.01), Kędzierzynie (22.01), Warszawie
(26.01), Ankarze (29.01), Suwałkach (01.02)
i Lubinie (05.02). Co gorsza, podczas grudniowo-styczniowej przerwy gracze z pierwszej
szóstki bynajmniej nie odpoczywali: Lukas
Kampa, Christian Fromm (Niemcy), Julien Lyneel (Francja) i Graham Vigrass (Kanada) walczyli w tym czasie o igrzyska w barwach reprezentacji narodowych. Sam trener Slobodan
Kovać także był poza klubem, pracując jako
selekcjoner kadry Serbii.
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Tę kwotę podzielono w następujący sposób:
GKS Jastrzębie (piłka nożna) - 1,44 mln zł;
JKH GKS Jastrzębie (hokej) - 610 tys. zł;
Jastrzębski Węgiel (siatkówka m.) - 365 tys. zł;
JKS SMS Jastrzębie (siatkówka k.) - 90 tys. zł;
Granica Ruptawa (piłka nożna) - 90 tys. zł;
JKTS Jastrzębie (tenis stołowy) - 50 tys. zł;
Zryw Bzie (piłka nożna) - 20 tys. zł;
Żar Szeroka (piłka nożna) - 15 tys. zł.

W telegraficznym skrócie
*** Biegi: A. Karplewicz (14. miejsce, czas 41:27, srebro w M50), D. Serafin (19., 41:45, brąz
w M50) i A. Grzonka (51., 46:59) ukończyli 36. Bieg Sylwestrowy w Karwinie (10 km).
*** Brydż sportowy: Agnieszka Pietrzyk i Michał Wróbel (JKBS) zajęli jako duet 2. miejsce
w Turnieju Finałowym Grand Prix Polski Par w Licheniu. *** Hokej: Dawny hokeista GKS
Jastrzębie i KKS Zofiówka Andrzej Truty ma raka węzłów chłonnych. JKH GKS uruchomił
zbiórkę na jego leczenie. *** Judo: KJ Koka przywiózł pięć medali z Mistrzostw Śląska w Bytomiu (złoto: K. Grzywacz; srebro: M. Buczak, Ł. Sojak; brąz: J. Garus, M Matyja). *** Pływanie:
Natalia Grech (KP H2O) zdobyła brąz Mistrzostw Śląska 12-latków na 100 m st. zmiennym.
*** Siatkówka: M. Gajewska, M. Grech i Z. Nowakowska (JKS SMS) zajęły 3. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Mini-Siatkówki w Łasku (k. Łodzi). *** Tenis stołowy: Dorota Paluch
(JKTS) wygrała 4. Grand Prix Polski Weteranów w Węgierskiej Górce.

Robert Kalaber - pracoholik, perfekcjonista, człowiek z charyzmą i charakterem, szanowany przez przyjaciół i rywali, a zarazem
najbardziej utytułowany trener w historii
jastrzębskiego hokeja. 50-letni Słowak jest
z nami od 2014 r. Pod jego wodzą pod koniec
grudnia JKH GKS Jastrzębie po raz drugi
z rzędu wywalczył Puchar Polski.
Dla pana osobiście cenniejszy jest triumf
z 2018 r., czy ten sprzed kilkunastu dni?
Robert Kalaber - Myślę, że przed rokiem nie
dysponowaliśmy aż taką jakością zespołu, jak
obecnie. Dlatego byłem bardzo zadowolony,
że Jesse Rohtla zdołał wrócić do gry na finały.
Dzięki temu przystąpiliśmy do walki niemal w
komplecie. Natomiast przed rokiem siła naszych obcokrajowców była nieco mniejsza.
Jednak nawet wówczas zawodnicy z zagranicy bardzo nam pomogli. Dość wspomnieć Petera Fabusza, który praktycznie nie schodził
z lodu. Przyznam, że przed rokiem zdobycie
Pucharu Polski było trudniejsze.
W finałach wyglądaliście na pewnych siebie.
W starciach z Podhalem i Unią zagraliście
o niebo lepiej, niż w ekstralidze.
I tak, i nie. Jeśli gramy w komplecie, to jesteśmy mocnym zespołem. Powtórzę, że byliśmy
przeszczęśliwi, że Rohtla zdołał wykurować
się na Puchar Polski. Gdy w listopadzie Jesse
doznał kontuzji, początkowo nie liczyliśmy, iż
wróci do końca roku. Jednak lekarz i fizjoterapeutka wykonali wspaniałą robotę. Dlatego
w przewagach byliśmy w stanie "zrobić różnicę" na tafli, która zadecydowała o wszystkim.
Fin potrafi po mistrzowsku realizować postawione przed nim zadania, otwierając kolegom
drogę do bramki. Po prostu - jeśli gramy po
równo, to nie jesteśmy gorsi od przeciwników.
Natomiast z Rohtlą na tafli potrafimy wykorzystywać przewagi.
W Tychach Rohtla też nie dokończył finału.
Tak, ale to naciągnięcie mięśnia nie jest na
szczęście aż tak groźne. Niebawem wszystko
powinno być w porządku. Przeciw Unii Rohtlę
zdołali godnie zastąpić Dominik Paś i Dominik
Jarosz. Powiem tylko, że życzyłbym sobie, aby
wszyscy nasi młodzi zawodnicy do każdego
meczu podchodzili tak, jak walczyli w Pucharze Polski. Po zdobyciu tego trofeum niestety
pojawiło się w naszych szeregach samozadowolenie. To nie może być tak, że po sukcesie
spoczywamy na laurach. "Zdobyliśmy puchar,
więc świat leży u stóp" - przeszkadza mi taka
postawa. Z czymś takim nie spotkamy się
w Kanadzie czy innych "hokejowych" krajach.
Po sukcesie należy o nim jak najszybciej zapomnieć, bo nikt nie położy się przed nami. Dlatego liczy się tylko walka i odpowiedzialność.
To był problem zarówno rok temu, jak i obecnie. Należy naszą młodzież nauczyć innej
mentalności. Oni muszą zrozumieć, że jeśli
chcą coś osiągnąć, to zawsze muszą walczyć
z takim zaangażowaniem, jak w Pucharze
Polski.
Czy był taki moment, w którym zwątpił
pan w sukces, np. gdy Unia grała w 5/3?
- Szczerze mówiąc, nie ma czasu o tym myśleć.
W trakcie spotkania jesteśmy w ferworze walki i naszą rolą jest reagowanie na rzeczywistość, a nie myślenie o Pucharze Polski. Tu
przewaga, tam osłabienie, jakaś kontuzja...
Wszystko trzeba układać od nowa, więc na
kombinowanie i zamartwianie się nie ma
czasu.

Robert Kalaber (w środku)
z Rafałem Bernackim
i Leszkiem Laszkiewiczem
fot. Magdalena Kowolik

Po powrocie na Jastor nasz bramkarz Ondrej
Raszka podkreślał, że nie czuje się bohaterem,
choć dla kibiców JKH GKS bez wątpienia nim
był. "Połowa" tego pucharu to jego zasługa.
- Istotnie, mówi się tak, iż połowa sukcesu to
dobry bramkarz. Bez odpowiedniej klasy
golkipera żadna drużyna nie jest w stanie niczego wygrać. Ondrej to bardzo dobry bramkarz, który w obu meczach w Pucharze Polski
bronił znakomicie. Trzeba jednak pamiętać, że
na jego sukces pracuje cały zespół. Wszyscy
walczą, blokują strzały i pracują na to, aby Ondrej mógł zostać naszym bohaterem. Warto
przy tym pamiętać, że za moich czasów w JKH
GKS zawsze mieliśmy kogoś mocnego na tej
pozycji i staraliśmy grać odpowiedzialnie
z tyłu.
Dla pana ten sukces to bardziej radość
z niespodzianki czy też poczucie
spełnionego obowiązku?
Mamy ciężką pracę. W JKH GKS nie dysponujemy 20 zawodnikami z określonym doświadczeniem, więc musimy mocno pracować
z młodzieżą, aby czegoś ją nauczyć. Dlatego
triumf w pucharze to ogromna satysfakcja,
ponieważ do pracy chodzimy także w święta,
soboty, niedziele... Takie zwycięstwo jest swoistym podziękowaniem od losu za tę robotę.
Człowiek może przez chwilę ucieszyć się i nabrać pewności, że poświęcony czas nie został
zmarnowany. Natomiast po samym zwycięstwie z Unią byłem bardzo spokojny. Po powrocie do mieszkania po pierwszej w nocy
włączyłem telewizor, a na TVP Sport pokazywali powtórkę finału. Od razu otworzyłem
piwo i z wielką satysfakcją już na luzie obejrzałem 3. tercję.
Zatem Sylwester łączył się z podwójnym
powodem do świętowania?
Szczerze mówiąc, nie jestem typem imprezowicza (śmiech). Dla mnie impreza jest wtedy,
kiedy jestem spokojny i zadowolony z osiągniętego wyniku. Premią jest właśnie radość
z wykonanej pracy. Poza tym, już w Nowy Rok
mieliśmy zaplanowany trening, więc świętować należało... umiarkowanie. Sylwestra spędziłem z moją rodziną, z córkami. Czyli tak,
jak to powinno wyglądać. A potem od razu do
pracy.
Przed JKH GKS finisz fazy zasadniczej.
GKS Tychy uciekł już na 5 pkt.
Byłbym zadowolony, gdybyśmy zdołali przystąpić do play-offów z 2. pozycji. Wiemy, jak
doświadczonym składem dysponuje mistrz
Polski. Wiele jednak zależeć będzie od przebiegu 5. rundy i od stanu zdrowia zawodników. Dla mnie najważniejsze będzie przygotowanie drużyny na play-offy i dlatego
w ostatnich meczach szansę dostanie młodzież. Nasi wychowankowie muszą pokazać,
że potrafią dać z siebie coś więcej. Chcemy
zająć jak najwyższą lokatę przed meczami
o medale, ale też nie za wszelką cenę. Musimy
być gotowi na decydującą fazę sezonu, podczas której ważny będzie każdy zawodnik.
Pełna treść wywiadu
na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Na oczach gapiów

Bluszcz na przystankach

Jest poniedziałek, 13 stycznia, rejon ulicy
Opolskiej. Godziny popołudniowe. Na jednej
z ławek leży mężczyzna w nienaturalnej pozycji. Nie daje znaków życia. Po dłuższej chwili
obok nieprzytomnej osoby zatrzymują się
ludzie. Także nasza Czytelniczka, dzięki której
poznaliśmy okoliczności całego zdarzenia.

„17 donic z bluszczem postawiono przy jastrzębskich wiatach przystankowych. Dzięki
nim ulice naszego miasta staną się jeszcze bardziej zielone. Zimą rośliny urozmaicą krajobraz, latem natomiast ściana bluszczu będzie
ocieniać wiaty przystankowe” – czytamy na
stronie jastrzębskiego magistratu.

Szybko pada decyzja o wezwaniu pogotowia
ratunkowego.

„Bardzo zależy mi na tym, by tworzyć w Jastrzębiu-Zdroju przyjazne przestrzenie dla
mieszkańców. Ta, wydawałoby się, niewielka
zmiana to kolejny krok w kierunku uczynienia
Jastrzębia zielonym, ekologicznym miastem”
– powiedziała prezydent Anna Hetman.

„Mężczyzna około trzydziestki, czerwona
twarz, na pewno nie czuć od niego alkoholu.
Słabe, prawie niewyczuwalne tętno” – jakaś
kobieta krzyczy do słuchawki. „Niech pani
zobaczy, czy żyje. No, proszę nim potrząsnąć!”
– komenderuje jeden z przechodniów. „A co,
jeśli jest agresywny i rzuci się na mnie?!” – pyta
nagabywana. Tymczasem dyspozytor numeru
alarmowego 112 instruuje zgłaszającą, jakie
kroki powinna podjąć. Przede wszystkim –
trzeba położyć nieprzytomnego na ziemi.
W oknach pobliskiego bloku pojawia się coraz
więcej głów. Zgadza się, gapiów przybywa
z minuty na minutę. Pomaga co najwyżej kilka
osób.

Zgłaszają się dwie kobiety na ochotnika i proszą o pomoc przechodzącego mężczyznę.
„Jeszcze zrobię mu niechcący krzywdę!”
– broni się, ale w końcu pomaga przenieść poszkodowanego. „Teraz niech pan mu zrobi masaż serca!” – nalega kobiecy głos. „Przecież
połamię mu żebra!” – odpowiada zdezorientowany. „Może to śpiączka cukrzycowa?” – sugeruje ktoś z boku.
„Wreszcie zaczął masować okolice klatki piersiowej tego biedaka, który nagle otworzył
oczy. Boże, gałki oczne wywrócone, było widać tylko białka! Na szczęście przyjechało pogotowie i przystąpiono do prawdziwej reanimacji w karetce. A gapie zniknęli w przeciągu
dosłownie kilku minut” - kończy Czytelniczka.

Wyskoczył z szóstego piętra
To było najprawdopodobniej samobójstwo.
W czwartek, 2 stycznia, około godziny 6.30
policjanci otrzymali informację o „mężczyźnie
leżącym pod balkonem, który nie dawał oznak
życia”. Na miejsce, jeden z bloków przy ulicy

Wrocławskiej, zadysponowano policyjny patrol i zespół pogotowia ratunkowego. Niestety, ratownicy medyczni potwierdzili najgorszy
scenariusz – 49-letni mężczyzna nie żył, prawdopodobnie wyskoczył z balkonu z 6 piętra.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
przy ul. Słonecznej 18A, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
ul. 1 Wiejska 9A/20 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 28,09m²,
stawka wyjściowa: 7,73zł/m², wadium: 217zł,
ul. Kurpiowska 11/11 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 33,61m²,
stawka wyjściowa: 8,18zł/m², wadium: 275zł.
Celem przetargu jest ustalenie stawki czynszu za 1m²
powierzchni użytkowej przedmiotowych lokali mieszkalnych.
Minimalne postąpienie wynosi 1,00zł/m² kaucja mieszkaniowa 6 krotność
wylicytowanej opłaty czynszowej. Przetarg odbędzie się w siedzibie
Spółdzielni w dniu 31.01.2020r., godz. 10.00.
Licytowana stawka czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy zapoznają się z „Regulaminem organizowania
przetargów na najem lokali mieszkalnych…” obowiązującym w Spółdzielni co potwierdzą
podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest udokumentować posiadanie stałego dochodu.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: zawarcia w terminie 7 dni od daty
zakończenia przetargu umowy najmu (z której treścią zapoznała się przed przystąpieniem
do przetargu) oraz wpłaty kaucji mieszkaniowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni najpóźniej dnia 30.01.2020r.,
do godziny 15.00.
Wystawione do przetargu lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim umówieniu
na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8, tel. 32 47 61 255 – dot. Wiejskiej , przy
ul. Kaszubskiej 3, tel. 32 47 30 169 – dot. Kurpiowskiej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS”
pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem 32 47 626 36-38 wew. 37.

Łączny koszt donic wraz z roślinami wyniósł
26 tysięcy złotych.

Koniec jednorazówek w mieście?
„W trosce o środowisko naturalne proszę, aby
Urząd Miasta rozważył możliwość wprowadzenia na wszystkich imprezach organizowanych i współorganizowanych przez miasto
zakazu używania opakowań jednorazowych
niepodlegających biodegradacji oraz podjęcie
działań zmniejszających zużycie naczyń jednorazowych w placówkach gastronomicznych na terenie naszego powiatu” – apeluje
radna Angelika Garus-Kopertowska w swojej
interpelacji.
„Miasto Jastrzębie-Zdrój podjęło już takie
działania poprzez wydanie zarządzenia
w sprawie rekomendowania ograniczenia stosowania przedmiotów jednorazowego użytku
wykonanych z tworzyw sztucznych i zachęcania do używania alternatywnych przedmiotów wytworzonych z materiałów biodegradowalnych w Urzędzie Miasta JastrzębieZdrój oraz jednostkach organizacyjnych naszego miasta” – odpowiada wiceprezydent
Robert Cichowicz.
„W związku z powyższym od dnia wejścia
w życie wymienionego zarządzenia, to jest

1 września 2019 roku, na imprezach organizowanych oraz współorganizowanych przez
miasto nie używa się naczyń jednorazowych”
– czytamy w odpowiedzi na interpelację.
„Kolejnym z podjętych kroków ma być rezygnacja ze stosowania jednorazowych kubeczków na imprezach miejskich oraz kampanie
zachęcające sprzedawców oraz właścicieli lokali gastronomicznych do używania naczyń
wielokrotnego użytku (w tym zwłaszcza kubków własnych konsumentów” – dowiadujemy się.

Niebezpieczne kwiaty
Prawie rok temu w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” zostało wywieszone
pismo - mała niepozorna kartka - które zaczynało się arcyciekawym cytatem: „Uwaga,
mieszkańcy! Wzywamy do usunięcia z klatek
schodowych kwiatów, mebli, szafek z butami,
rowerów, sanek itp. rzeczy oraz materiałów
palnych”.
Przy tej okazji kpt. Łukasz Cepiel, rzecznik jastrzębskich strażaków, tłumaczył, że wezwanie dotyczy „materiałów palnych i przedmiotów zawężających drogę ewakuacyjną”.
Jak zauważył, kwiaty należy zakwalifikować

nieodwołalnie do tej pierwszej grupy. „Pierwszy przykład z brzegu. Suchy torf w doniczce
z tworzywa sztucznego. Wystarczający powód, aby powołać się na wspomniane przepisy prawa” – dodawał.
Tymczasem życie dopisało aneks do naszych
rozważań. Sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 6 stycznia, w godzinach wieczornych
w bloku przy ulicy Miodowej, gdzie wysłano
trzy zastępy straży pożarnej. „Wyczuwalny
zapach spalenizny na klatce schodowej. Po
sprawdzeniu, ujawniono niedopałek papierosa w doniczce”.

Leżeli przed blokiem.....
W noc sylwestrową o godzinie 21.00 jastrzębscy policjanci zostali wezwani na interwencję
w centrum miasta, gdzie przed blokiem miało
leżeć dwóch nieprzytomnych nastolatków.
Chłopców odnalazł ojciec jednego z nich. Ze
względu na stan upojenia alkoholowego, je-

den z mieszkańców naszego miasta został
przewieziony przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala, drugi – 14-latek miał prawie 1,5 promila w wydychanym powietrzu
– został odebrany przez rodziców. O dalszym
losie 14-latków zdecyduje sąd rodzinny.

Areszt dla oprawcy
Niedawno policjanci zostali powiadomieni o awanturze domowej. Nietrzeźwy mężczyzna wszczął kłótnię ze swoją partnerką, w czasie której groził kobiecie nożem. Z kolei dzień
wcześniej, także po awanturze, trafił do wytrzeźwienia. Jak się okazało, 46-latek już

wcześniej groził swojej żonie. Mundurowi
zatrzymali nietrzeźwego awanturnika. Po nocy spędzonej w policyjnej celi, sprawca usłyszał zarzuty i został doprowadzony do prokuratury i sądu. Ten ostatni podjął decyzję o jego
tymczasowym aresztowaniu.

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
TESCO: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 2a
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B
Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2
Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a
Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B
ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21
JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25
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

NIERUCHOMOŚCI
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
Sprzedam dom jednorodzinny
w Gołkowicach. Tel. 514 519 677

Sprzedam dom w Jastrzębiu
Dolnym, 2-kondygnacyjny.
Cena: 580 000 złotych.
Tel. 501 518 364
Jastrzębie-Zdrój. Mieszkanie M-4 na
I p. do częściowego remontu, niski
blok, duży parking w sąsiedztwie
lasu. Umeblowane ze sprzętem
AGD, do zamieszkania. Sprzedam
bez pośredników. Cena: 165 tys. zł.
Tel. 660 206 696
Posiadam do wynajęcia warsztat
naprawy samochodów oraz
wymiany opon wyposażony
w maszyny i podnośniki
w Jastrzębiu-Zdroju przy
ul. Pszczyńskiej. Tel. 660 799 629

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24
Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A
Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725
KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61
Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22
Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A
Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19
Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92
Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52
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
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

Wynajmę mieszkanie M2
na ulicy Turystycznej klatka 59
w Jastrzębiu-Zdroju.
Tel. 723 699 541

Wynajmę lokal w centrum
Jastrzębia (ul. Śląska). Parter,
25 m kw. z witryną. Własny parking.
Tel. 791 293 339

Do wynajęcia m-3, Jastrzębie-Zdrój,
ul. Warmińska, parter.
W mieszkaniu meble kuchenne,
piec. Nowa łazienka. Najem
miesięczny 850 zł + czynsz ok.
500 zł z co + media. Od 01.01.2020.
Tel. 695 160 473

Wynajmę mieszkanie M-3
(2 pokoje) o powierzchni 38,60 m2,
w dzielnicy Zdrój, na 1. piętrze,
częściowo umeblowane.
Tel. 608 803 807

Mieszkanie do wynajęcia na piętrze
w Strumieniu: 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, balkon, parking, stan bdb,
gotowe do zamieszkania, spokój.
Czynsz 1500zł, media około 250zł.
Tel. 692 137 686

Zapewniamy: Dojazd do kursanta,
podręczniki i testy gratis.
Czas trwania kursu 6 tygodni.
Lekarz - 50 zł,
jazdy dodatkowe - 50 zł.
Raty. 1 wpłata 400 zł.

Sprzedam mieszkanie dwa
pokoje,kuchnia z jadalnią, 3 piętro,
spokojna cicha okolica blisko
sklepy, szkoły, park zdrojowy.
Cena do małej negocjacji.
Ogłoszenie prywatne.
Tel. 500 549 016

794 288 546

OSK WIRAŻ

Dam prace na Stacji Demontażu
Pojazdów w Jastrzębiu-Zdroju
ul.Pszczyńska 412, AUTO-IMPORTER
przy demontażu aut.
Praca pon-sob 8-17. Wynagrodzenie
co tygodniowe. Tel. 508 432 564

Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 66 arów w Gorzyczkach,
ul. Raciborska. Tel. 604 528 537
Kupię mieszkanie - piętro i stan bez
znaczenia. Może być zadłużone
(nawet z komornikiem) lub
z problemem prawnym - zadzwoń,
dogadamy się! Płatność gotówką!
Tel. 791 777 246

Zakład Instalacyjno-Budowlany
"INSTAL-MIEDŹ" zatrudni
hydraulików, spawaczy
z uprawnieniami, murarzy, ślusarzy.
Mile widziane prawo jazdy.
Tel. 32 47 07 280

Sprzedam działkę budowlaną.
Pow. 5500 m. kw., cena 135 tys. zł.
Tel. 608 578 160

Poszukuję chętnych do pracy
przy dachach. Umowa o pracę.
Tel. 669847268

Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni osoby na stanowisko:
- instalator wod.-kan. i c.o., ślusarz,
spawacz oraz pracownik do prac
porządkowych. ida@eken.com.pl

MATERIAŁY DO
BUDOWY OGRODZEŃ
Bramy przesuwne, uchylne,
furtki, siatka ogrodzeniowa,
panele ogrodzeniowe, słupki,
płyty betonowe, akcesoria do
montażu ogrodzeń.

Polskie Taxi zatrudni kierowców
kat. B, jako kierowców Taxi
Osobowe. Tel. 530 077 077
Poszukuję emeryta do pracy
dorywczej jako kierowca
samochodu dostawczego do 3.5t.
Tel. 511 695 028
Zatrudnimy pracowników
budowlanych. Tel. 32 47 19 016

PRACA
Zatrudnię opiekunkę do opieki nad
starszą osobą 24h. Opieka polega
na podawaniu leków, utrzymaniu
higieny , przygotowywaniu
posiłków i ogólną opieką.
W zamian oferuję, bezpłatne
zamieszkanie (m3), wyżywienie
i 1800 zł na rękę. Mile widziane
osoby z doświadczeniem opieki
nad starszą osobą. Tel. 504 096 467

Kupię M3 w okolicy centrum
w Jastrzębia-Zdr.Tel. 692 181 444

Przyjmę do pracy spawacza
i szli erza, praca w Strumieniu.
Tel. 662 214 342

Jastrzębie ul. Gagarina 2
791 410 535
Przyjmę do pracy osoby na stanow.
pracownik zyczny, monter sieci
wod-kan, gaz. Mile widziane
doświadczenie oraz prawo jazdy
kategorii "B". Tel. 516 771 181

Poszukujemy pracownika do działu
techniczno - handlowego.
Wymagane prawo jazdy kat. B.
Tel. 32 47 64 636

Jedynka Wrocławska - przyjmie do
pracy Panią w sklepie spożywczym.
Tel. 663 010 033

Firma ULK/GPU zatrudni do pracy
na dole w KWK "Zo ówka" w oddz.
GKT i GPD. Biuro: ul.Wodeckiego 10
przy KWK. Tel. 661 681 821

Przyjmę pracownika do wykończeń
wnętrz, gładzie, kafelkowanie,
malowanie itp. Oferuję dobre
zarobki. Tel. 574 859 976

INNE
Sprzedam: czarny VW Passat B6,
kombi, 2007r, 1.9TDI
z uszkodzonym silnikiem.
Przebieg 300 tys. km.
Cena: 11500 zl.
Tel. 792 771 717
Wersalka 195x105, zielona, mało
używana, cena 100 zł. Odbiór
własny, ul. Jasna. Bardzo pilne.
Tel. 669 909 865
Meble kuchenne w dobrym stanie,
zlewozmywak oraz wylewką.
Tel. 505 166 981
Sprzedam szafę rozsuwaną szer.160
cm, mało używana.
Tel. 721 178 798
Meble kuchenne w dobrym stanie,
pomarańczowy na połysk
z brokatem. Tel. 505 166 981
Sprzedam ubranko komunijne
dla chłopca białe +buty białe.
Cena 55 zł. Stan b. dobry
Tel. 609 649 512
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I co z tymi śmieciami?!
„Przypadki niesegregowania śmieci przez
mieszkańców są incydentalne. Powyższą tezę
potwierdza podmiot odbierający odpady, nie
sygnalizując większych nieprawidłowości. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że jako miasto
spełniamy normy dotyczące segregacji”.

Te słowa padły w jastrzębskim magistracie
z ust urzędnika, który na co dzień zajmuje się
kwestią segregacji odpadów przez mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Jednak od tej pamiętnej konferencji minęło sporo czasu...
„Pomimo stworzenia warunków poprzez wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki, poziom segregacji wciąż nie jest dostateczny” – mogliśmy przeczytać w biuletynie informacyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”. Jak zauważają władze spółdzielni, kontrole przeprowadzane systematycznie
przez firmy odbierające odpady wykazują, że
śmieci w wielu gospodarstwach domowych
segregowane są nieprawidłowo.
Ale na tym nie koniec. Zgodnie z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, rada gminy będzie mogła uchwalić
stawki opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel
nieruchomości nie segreguje śmieci. „Dla
przykładu przy stawce za zbieranie odpadów
w sposób selektywny w wysokości 12 zł/osobę, obecnie obowiązującej w Jastrzębiu-Zdroju, opłata podwyższona może wynieść nawet
48 zł/osobę/m-c” – dowiadujemy się.

A teraz garść praktycznych informacji... Przykładowo do pojemników do segregacji odpadów nie wrzucamy: butelek i pojemników
z zawartością, opakowań po olejach spożywczych, ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych, doniczek, kryształów, szkła okularowego, a w przypadku pojemnika na odpady biodegradowalne – także kości i odchodów zwierząt, surowego mięsa oraz leków.

I jeszcze jedna niebagatelna kwestia. „Za prawidłową segregację odpowiadają solidarnie
wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości.
Oznacza to, że każdy z mieszkańców ma
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku
stwierdzenia braku właściwej segregacji podwyższona opłata będzie naliczona wszystkim
lokatorom budynku” – pada na koniec.
W tej sprawie głos zabrała także prezydent
Anna Hetman. „Drodzy mieszkańcy, segregowanie odpadów po prostu się opłaca. Nie tylko
pozwala chronić środowisko naturalne i dbać
o porządek w naszym najbliższym otoczeniu,
ale również przynosi konkretne korzyści finansowe. Zwracam się do Was z apelem
o przestrzeganie zasad segregacji odpadów.
Inaczej bez Waszego zaangażowania nie zrealizujemy obowiązku segregacji, który nakłada ustawa, i będziemy płacić wysokie kary”
– mogliśmy przeczytać w specjalnym liście
skierowanym do mieszkańców.

To może „kilka słów” o segregacji i urzędniczym optymizmie. Jeśli chcieć zadać sobie
odrobinę trudu, odbywając mały rekonesans
po jastrzębskich osiedlach, trudno nie oprzeć
się wrażeniu, że wszystko „idzie jak z płatka”.
Bo przecież każda ilość pojemników jest
dobra. Szczególnie tam, gdzie trzeba ich szukać – i to niemal z kompasem w ręku. Weźmy
na ten przykład ulicę Wielkopolską. Z pozoru wszystko jest w porządku. Pod każdym
z 8-klatkowych bloków prezentują się dumnie
pojemniki do segregacji. Większość osób, zapytanych, czy segreguje śmieci, bez namysłu
zaświadcza o swojej obywatelskiej postawie.

Jednak wystarczy spotkać osiedlowego działacza i zapytać go o segregację. Od razu macha
zrezygnowany ręką. I szybko sprowadza nas
na ziemię. „Proszę powiedzieć tej urzędniczce, żeby nie opowiadała dyrdymałów! Incydentalne przypadki niesegregowania?
Śmiechu warte! W kontenerach zbiorczych
można znaleźć wszystko! Sterty makulatury,
butelki, złom...” – denerwuje się.
Na koniec „głos ludu”, czyli sonda, która została opublikowana „na łamach” portalu JasNet.
Na pytanie, czy segregacja śmieci w Jastrzębiu-Zdroju jest rzeczywiście przestrzegana,
62 procent głosujących odpowiedziała, że
„bywa z tym bardzo różnie”, 22 procent powątpiewało, czy kogokolwiek to obchodzi,
i tylko 16 procent podzieliło optymizm urzędników, stwierdzając, że segregacja jest prze-

prowadzana rzetelnie. Jednocześnie ponad
połowa respondentów przyznała, że segregowanie odpadów w blokach ma sens i jest bardzo ważne.
Jak wygląda rzeczywiście ten problem? No
cóż, każdy z nas wie to najlepiej na własnym
przykładzie. Z pewnością wiele zależy tutaj od
świadomości mieszkańców. Dlatego ogłoszony jakiś czas temu konkurs, którego uczestnicy stanęli przed ambitnym zadaniem wymyślenia hasła i loga promującego segregację
odpadów komunalnych, był krokiem w dobrą
stronę.
A może segregowanie nie ma sensu? Jak niesie
wieść gminna, a raczej miejska, śmieci wrzucane do pojemników na opakowania szklane czy
papier, podlegają ponownej „weryfikacji”
przez branżowe firmy. Co ciekawe, ta prawidłowość dotyczy także śmieci niesortowanych, które, zanim trafią na wysypisko, przechodzą przez ręce wykwalifikowanych pracowników. To skąd ten optymizm Czytelników, oddających głosy w naszej ostatniej sondzie? Powtórzmy raz jeszcze – ponad połowa
głosujących przekonuje, że segregowanie
śmieci jest ważne.
I jeszcze raz kwestia pieniędzy. „Na tę chwilę
nie przewidujemy podwyżki. Natomiast nowelizacja ustawy, która wprowadziła maksymalne stawki opłat dla pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, jak
i wzrost kosztów systemu powodują, że będzie on na nowo oceniany i niewykluczone, że
będzie konieczność podniesienia stawek”
– powiedziała nam kilka dni temu Katarzyna
Wołczańska, rzecznik jastrzębskiego magistratu.
Damian Maj

