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„Wszystko jest dla mnie ważne”
W ostatnich wyborach parlamentarnych Ewa Gawęda uzyskała mandat senatora RP.
Zaczęła się trudna praca w senacie, wiele dotychczasowych spraw musiała odłożyć,
te prywatne również. Mówi, że wszystko, czym się teraz zajmuje jest dla niej ważne,
ale najważniejsza pozostała praca w tym regionie i dla tego regionu.
Mocno stawia pani na
pracę w tym regionie.
Na czym ona polega?

Przyzwyczaiła się już pani do Senatu?
(Śmiech) To teraz najczęściej zadawane
mi pytanie i wbrew pozorom trudno mi na
nie prosto odpowiedzieć. To ciężka praca
i ogromny stres. Staram się przykładać do
tego, co robię. Wkładam we wszystko dużo
serca i dużo energii. Każde głosowanie jest
dla mnie psychicznym obciążeniem, bo
wiem, że również od mojego głosu zależą
bardzo ważne sprawy, z bardzo poważnymi
skutkami. Do debaty nad każdym aktem
prawnym staram się wnikliwie przygotować i biorę pod uwagę różne, nawet bardzo
przeciwstawne, punkty widzenia. A to wymaga dużego wysiłku i wiele czasu. Na początku było to bardzo trudne, wszystko było nowe, nieznane, a przecież bardzo ważne. Ale wystarczył miesiąc i zaczęłam sobie
z tym radzić. Z drugiej strony mam świadomość, że materia wielu spraw jest tak skomplikowana i często tak zmienna, że nigdy nie
wolno popadać w rutynę i cały czas trzeba
się uczyć.
A właściwie dlaczego zdecydowała się
pani zostać senatorem?
Wcale nie zakładałam, że zostanę senatorem. Nie byłam zawodowym politykiem, nie
przygotowywałam się do tego. To nie znaczy, że byłam w tej dziedzinie zupełnym nowicjuszem. Mój mąż jest wieloletnim politykiem, posłem, a teraz wiceministrem. Od
wielu lat pomagałam mu w jego pracy,
w prowadzeniu biura. Sprawy publiczne nie
były dla mnie obce, w wielu brałam udział.
Toteż, kiedy zaproponowano mi, żebym
kandydowała do sejmiku wojewódzkiego,
zgodziłam się i zostałam wybrana dużą liczbą głosów. To nie była funkcja polityczna tylko samorządowa. Traktowałam ją bardzo
poważnie, to była praca z ludźmi i z samorządami. Tam poznałam lepiej specyfikę naszego regionu, wdrożyłam się w nią i chciałam rozwiązywać jego problemy. Kiedy zaproponowano mi kandydowanie do Senatu,
było to dla mnie duże zaskoczenie i na początku odmówiłam. Chciałam pracować dla
naszego regionu, kontynuować sprawy,
które zaczęłam. Zgodziłam się, choć i tak
nie bez oporów, dopiero gdy mnie przekonano, że będąc senatorem nadal to mogę
skutecznie robić, może nawet skuteczniej
niż dotąd.
Niektórzy uważają, że polityka
stała się waszym rodzinnym biznesem?
Trzeba dużo złej woli i ślepoty na fakty, aby
tak uważać. Polityka nigdy nie była biznesem ani dla mnie, ani dla mojego męża. O ile
się nią zajmowałam, to z autentycznej potrzeby, aby coś zmienić na lepsze w naszym
otoczeniu lub żeby pomóc mężowi. Prowadziłam z powodzeniem firmę fotograficzną
i to była moja prawdziwa pasja. Dlatego
propozycja zawodowej działalności poli-

tycznej była dla mnie tak trudna i wiązała
się z koniecznością odłożenia tego, co kocham. Dodam też, że moja firma przynosiła
mi wyższe dochody niż wynagrodzenie senackie. Również z mężem widuję się znacznie rzadziej niż przedtem albo mijamy się
w biegu, bo każdy ma przecież inne obowiązki.
Na czym polega pani praca w Senacie?
Przede wszystkim pracuję w dwóch komisjach senackich: w komisji środowiska
oraz w komisji rodziny, spraw społecznych
i senioralnych. Ponadto pracuję jeszcze
w trzech zespołach: w zespole strażackim,
w zespole kultury, tradycji i dziedzictwa
małych ojczyzn oraz w zespole do spraw
rozwoju województwa śląskiego. Nie ukrywam, że bliższe są mi tematy bezpośrednio
związane ze sprawami ludzkimi i problemami środowiska niż te kojarzone z tzw. wielką
polityką. Trzeba przypomnieć, że główna
praca senatorów to właśnie praca w komisjach, które wgłębiają się w akty prawne
przysłane przez Sejm, konsultują je wszechstronnie i przedstawiają wszystkim senatorom na obradach plenarnych. To naprawdę
praca wymagająca wiele uwagi, wnikliwości
i odpowiedzialności, a przede wszystkim
rozpracowania prawnego i merytorycznego. Przykładem może być chociażby rozpoznanie problemów związanych z chorobą ASF, które wymagało wgłębienia się
w ogrom materiału i konsultacji z różnymi
specjalistami.
Co sprawia pani szczególnie
trudności w pracy senatora?
Każdy temat zgłębiam tak samo i zadaję sobie dużo trudu, żeby poznać go jak najlepiej.
To wymaga zapoznania się z wieloma materiałami, ekspertyzami i spotkań z eksperta-

mi z różnych dziedzin. Nie chcę współdecydować o sprawach, w których nie mam rozeznania. Dlatego ciągle dokucza mi brak
czasu i (śmiech) za mało śpię.
Jak wyglądają plenarne dyskusje
w Senacie można zobaczyć w mediach,
a jak wygląda Senat w kuluarach?
Czy dochodzi do kontaktów
senatorów z różnych opcji?
Ja nie mam czasu na spotkania pozasenackie i na dłuższe pobyty w Warszawie. Jestem tam tylko tak długo, ile wymaga praca.
Zaraz potem wracam do mojego biura
i zajmuję się tutejszymi sprawami. Nie mam
przez to zbyt wielu kontaktów towarzyskich z innymi senatorami. Podczas spotkań
okazjonalnych w hallu, na stołówce czy
w hotelu rozmawiamy ze sobą normalnie,
bez żadnej wrogości czy agresji, a różnice
w poglądach nie przekładają się na kontakty osobiste. Muszę tu zauważyć, że atmosfera w Senacie jest zupełnie inna niż w Sejmie. Tu nie ma takiej agresji i tylu emocji,
bardzo rzadko zdarza się, że ktoś chce kogoś personalnie atakować czy wręcz obrazić. Postrzegam moich kolegów, przynajmniej jak do tej pory, jako ludzi o wysokiej
kulturze i poziomie bycia, rozważnych i powściągliwych.
Zdarza się pani współpracować
również z senatorami opozycji?
Oczywiście. Przykładem może być ustawa
łowiecka, nad którą pracowałam i którą poparli senatorowie PSL czy uchwała o Tragedii Górnośląskiej, którą przeprowadziłam z senator Haliną Biedą z KO. W województwie śląskim utworzyła się grupa senatorów różnych opcji, którzy chcą wspólnie pracować dla naszego regionu i ja jestem jedną z nich.

Przede wszystkim opiera się na dobrze zorganizowanej pracy mojego biura. Ma to być
miejsce otwarte dla wszystkich, którzy
będą potrzebowali mojej pomocy. Chcę być
otwarta na ludzi, na ich potrzeby i problemy.
Już jako radna wojewódzka zajmowałam
się takimi sprawami. Przykładem mogą być
problemy bezdomnych w Wodzisławiu Śląskim czy problem zapylenia w Pszowie. To
są sprawy dotyczące zarówno większych
społeczności, jak i indywidualne, ludzkie
problemy. Wszystkie wymagają wnikliwego rozpatrzenia i konsultacji z prawnikami
czy różnymi specjalistami. Duża grupa
spraw to sprawy samorządowe, między innymi sprawy dróg, pozyskiwania wsparcia
finansowego, problemy gospodarki odpadami i wiele innych. Dla mnie i mojego biura
nie ma spraw nieważnych. Przy wyborze
lokalu na moje biuro senatorskie decydujące było, czy jest on łatwo dostępny dla
osób starszych i niepełnosprawnych, żeby
nie było żadnych ograniczeń w dostępie do
niego.
Jak pani to załatwia?
Przede wszystkim dokładnie analizuję problem przy pomocy współpracujących prawników i specjalistów w danym temacie.
Razem wypracowujemy sposób rozwiązania, a potem kontaktuję się z różnymi urzędami czy decydentami, na różnych szczeblach administracji czy samorządu. Funkcja
senatora daje mi sporo dodatkowych narzędzi do działania.
Jaka tematyka spraw
najbardziej panią interesuje?
Wszystkie dla mnie są ważne, ale szczególnie bliskie to sprawy społeczne, senioralne,
a zwłaszcza rodzinne. Również problemy
środowiska, w którym żyjemy, mocno mnie
zajmują. Dlatego też pracuję w tych, a nie innych komisjach.
A jak w tym wszystkim wyglądają
sprawy osobiste, prywatne?
Większość spraw prywatnych została
niestety odłożona na czas nieokreślony
(śmiech). Mąż ma swoje trudne i absorbujące obowiązki, dorosła córka nie mieszka
już z nami, więc w pełni mogę poświęcić się
swojej funkcji i swoim zadaniom. Dla rodziny „święta” pozostaje tylko niedziela.
Odstawiamy wtedy inne sprawy i chcemy
być tylko dla siebie, przynajmniej w ten jeden dzień. Trochę mi żal przyjaciółek, na
spotkania z którymi prawie nie mam czasu,
ale one na szczęście rozumieją moją sytuację.
JN
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JSW z nowymi koncesjami
Jastrzębska Spółka Węglowa w nowy rok
wchodzi z nowymi koncesjami na wydobycie
węgla, które gwarantują Spółce nieprzerwaną eksploatację do 2051 roku. Nowe koncesje dotyczą złóż węgla „Pniówek”, „Szczygłowice”, „Jas-Mos 1” oraz „Bzie-Dębina 1 Zachód”. Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż
„Budryk” oraz „Knurów”.
Aktualnie JSW posiada 11 koncesji wydobywczych obejmujących łącznie powierzchnię prawie 210 kilometrów kwadratowych.
To zasoby szacowane na ponad 1,2 miliarda
ton węgla koksowego. Do tej pory kopalnie
JSW prowadziły wydobycie w oparciu o koncesje wydobywcze udzielone w latach 19931994. Ponieważ koncesje wydawane były na
okres 25 lat, większość z nich utraciła ważność w 2019 roku lub utraci w tym. Aby kopalnie mogły w dalszym ciągu prowadzić
działalność wydobywczą konieczne było uzyskanie nowych lub przedłużenie terminu
obowiązujących koncesji.
Długotrwały, ponad 4-letni, proces zakończył się sukcesem, ale wymagał ogromnego

Załoga dojeżdża do szybu Jan Paweł autobusem pracowniczym. Prace podziemne prowadzone są na poziomie 1110. Roboty przy
odtwarzaniu infrastruktury przyszybowej
wykonują brygady Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Z kolei górnicy z oddziałów własnych kopalni realizują zadanie związane z samą rozcinką złoża.
„Wszystko jest w rękach stosunkowo młodej
wiekiem i stażem, ale bardzo ambitnej, załogi.
Skierowaliśmy do pracy w tym rejonie górników, którym ufamy. Na tym etapie nie ma
miejsca na bicie rekordów w postępie. Za to
cały czas pilnie przyglądamy się złożu. Mu-
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Uczą się życia

zaangażowania osób zajmujących się pozyskaniem koncesji, zwłaszcza że w trakcie prac
zmieniło się prawo dotyczące pozyskiwania
koncesji. Nowe przepisy dają duże uprawnienia społecznościom lokalnym oraz organizacjom ekologicznym, które nie zawsze wspierają poczynania górniczego przedsiębiorcy.
Zmiany terminu obowiązywania koncesji wymaga jeszcze złoże „Borynia”, gdyż termin jej
ważności upływa 31.12.2025 roku. W najbliższych latach JSW wystąpi z wnioskiem
o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji co najmniej do roku 2042.
Koncesje JSW i daty ich obowiązywania:
Złoże Zofiówka do 31.12.2042 r.
Złoże Jas-Mos 1 do 31.12.2025 r.
Złoże Bzie-Dębina 1-Zachód do 31.12.2051 r.
Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód do 31.12.2042 r.
Złoże Budryk do 31.12.2043 r.
Złoże Chudów-Paniowy 1 do 31.12.2044 r.
Złoże Knurów do 15.04.2044 r.
Złoże Szczygłowice do 31.12.2040 r.
Złoże Pniówek do 31.12.2051 r.
Złoże Pawłowice 1 do 31.12.2051 r.

Już 1800 pracowników!
Nowa kopalnia Jastrzębie-Bzie zatrudnia już
ponad 1800 pracowników.
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simy zgromadzić jak najpełniejszą wiedzę
o jego strukturze” - podkreśla Mirosław Stencel, dyrektor techniczny kopalni JastrzębieBzie, którego słowa cytuje portal nettg.pl.
Odstawa urobku z przodków w rejonie BzieDębina prowadzona jest taśmociągami do
ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka.
„Korzystanie z infrastruktury Zofiówki jest
najbardziej uzasadnione ekonomicznie.
W grę wchodzi także transport ludzi, materiałów i systemy odwadniania” – dodaje rozmówca.
Za dwa lata planowane jest uruchomienie
pierwszej ściany w rejonie Bzie-Dębina. Następnie ruszą kolejne trzy. Docelowy model
kopalni będzie właśnie czterościanowy.

Robotnicy wracają na budowę

Będą się uczyć życia. Wczoraj 5 lutego został
oficjalnie otwarty w Jastrzębiu Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie niepełnosprawni będą się uczyli praktycznie wielu czynności życiowych praktycznych umiejętności. Na
uroczystość otwarcia przybyło wielu gości
z prezydent miasta Anną Hetman i przewodniczącym Rady Miasta Piotrem Szeredą.
Wśród gości pojawił się również poseł Krzysztof Gadowski, radni, pracownicy właściwych jednostek miejskich, przedstawiciele
wojewody śląskiego i współpracujących organizacji oraz oczywiście pracownicy i podopieczni ośrodka z jego kierowniczką Danielą
Salachna.
Na początku uroczystości Anna Hetman
przybliżyła proces powstania Domu i trudy
z tym związane. Trzykrotnie aplikowano
o środki na jego przebudowę i dopiero za
czwartym razem skutecznie. Podziękowała
wszystkim osobom, które przyczyniły się i były zaangażowane w jego powstanie. Daniela
Salachna przedstawiła jego zadania i specyfikę oraz oprowadziła gości po obiekcie.
Ośrodek jest w pełni funkcjonalny i nowocześnie wyposażony. Wśród pomieszczeń
znajdują się pracownie: gospodarstwa domowego, kulinarna, ceramiczna, ogrodniczostolarska, sala artyterapii (terapii przez sztukę), sala doświadczania świata i terapii ruchem, sala komputerowa, sala telewizyjna
z muzyko-terapią, sala wyciszeni, jadalnia
i miejsce wspólnych spotkań.
„Przygotowujemy naszych podopiecznych do
normalnego życia. Czynności, które dla nas są
proste, im czasem sprawiają dużo trudności

i wymagają dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Przychodzą tu uczyć się normalnego życia. I jaka to satysfakcja i radość dla nich i dla
nas, jak coś osiągniemy,jak pokonamy kolejną
barierę nawet na skromną skalę” – mówiła
Daniela Salachna.
Środowiskowy Dom Samopomocy to nie jedyny obiekt dla niepełnosprawnych w Jastrzębiu. „Mamy jasną politykę dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Mamy wyspecjalizowane przedszkola, szkołę podstawową, szkołę ponad podstawową, warsztaty
terapii zajęciowej i zakład aktywizacji zawodowej. Ten ośrodek to kolejny punkt tej polityki a mamy jeszcze w planie taki ośrodek
opieki całodobowej tuż obok tego Domu. Do
takich zadań został specjalnie powołany
pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnością” – wyjaśniała Anna Hetman
„Cieszy, że mamy kolejny ośrodek dla niepełnosprawnych, gdzie możemy pomóc im
normalnie żyć i brać aktywny udział w życiu
miasta i integrować się z innymi mieszkańcami. Rada Miasta w pełni wspiera takie działania i będzie pomagać w nich w miarę swoich
możliwości” – deklarował Piotr Szereda.
Ośrodek znajduje się przy ulicy Szkolnej i może przyjąć 60 podopiecznych, teraz jest ich
34. Są to osoby pełnoletnie, niepełnosprawne. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy
Społecznej. Zajęcia są od 6.30 do 15.30. Prowadzą je kompetentni i doświadczeni terapeuci, zapewniona jest opieka medyczna
i psychologiczna. Serwowany jest jeden posiłek ciepły dziennie, przygotowują go sami
podopieczni.

„Chcemy poznać prawdę!”

„Mamy dobre wiadomości! Budowa sali koncertowej w Jastrzębiu-Zdroju będzie kontynuowana” – informuje jastrzębski magistrat.
Przetarg na dokończenie budowy wygrała
firma Intravi Sp. z o.o. z Żywca. We wtorek, 11
lutego, została podpisana umowa z nowym
wykonawcą inwestycji.
Warto przypomnieć, że jesienią ubiegłego
roku nieoczekiwanie z placu budowy zeszła
firma Mostostal Zabrze. A inwestor – Ministerstwo Kultury – zmuszone zostało do
ogłoszenia kolejnego przetargu na dokończenie inwestycji.

Zgodnie z zapisami umowy nowa firma ma
rozpocząć roboty już w przyszłym tygodniu.
Planowany termin zakończenia inwestycji
przypada na luty 2021 roku.
Koszt powstania sali koncertowej to 13 462
608 zł.
Sala muzyczna będzie miała konstrukcję żelbetową, o bardzo ciekawej elewacji. Projekt
zakłada wykonanie nowoczesnego budynku,
w którym znajdować się będzie sala koncertowa z widownią dla 360 osób, przestrzenią
foyer, zapleczem dla artystów i pomieszczeniami sanitarno-technicznymi.

„Dziś jest czas, by rozwiązać problemy
protestujących w lutym 2015 roku górników
przed Jastrzębską Spółką Węglową. Powinniśmy zastanowić się, jak im pomóc” – powiedział poseł Grzegorz Matusiak na konferencji
prasowej, która odbyła się 10 lutego przed
JSW S.A.
W konferencji wzięli także udział strajkujący
i poszkodowani górnicy, w stosuku do których policja użyła broni gładkolufowej i armatek wodnych. Wśród najciężej poszkodowanych był Marcin Gralak postrzelony w głowę.
Szybka reakcja szpitala sprawiła, że żyje.
Skutki tamtych dni odczuwa do dzisiaj. Wielu
było poszkodowanych, bo 9 lutego 2015 sąsiadujący z JSW szpital wojewódzki udzielił
pomocy aż 31 osobom.
W konferencji prasowej wziął udział także
Piotr Leowski, który ze smutkiem wspomina

tamten dzień, został polany gazem, tak że
przestał widzieć. „Jestem tu po to, by bronić
miejsc pracy swoich kolegów górników, którzy pięć lat temu manifestowali pod JSW”
– powiedział pan Piotr.
„Chcemy poznać prawdę, kto wydał decyzję
o strzelaniu do górników i kto nadzorował akcję? Poszkodowani, jak chociaż najciężej postrzelony Marcin Gralak, ponieśli ogromne
koszty, głównie zdrowotne i materialne. Prokuratura nie zajęła się jednak tymi, którzy
strzelali, prowokowali, ale uczestnikami manifestacji. Dziś jest czas, by rozwiązać problemy protestujących wówczas przed JSW. Powinniśmy zastanowić się, jak im pomóc” – powiedział podczas konferencji prasowej poseł
Grzegorz Matusiak – „Zwróciło się do mnie
o interwencję kilkanaście osób. Mam nadzieję, że strona społeczna również zaangażuje
się w wyjaśnienie tej sytuacji”.

4

luty 2020

Już nie 40,
ale 20 minut...
Już nie 40, jak pisaliśmy wcześniej, ale 20 minut miałaby potrwać podróż koleją z Jastrzębia-Zdroju do Katowic, o czym możemy dowiedzieć się z krótkiej prezentacji Centralnego Portu Kolejowego. Z filmu wynika również, że nasze miasto uzyska połączenie kolejowe z takimi europejskimi miastami jak Wiedeń, Budapeszt czy Bratysława.
Ale na tym nie koniec dobrych informacji. Ponad 7 mln zł otrzymał Centralny Port Komunikacyjny z unijnego instrumentu „Łącząc
Europę” na dokumentację przygotowawczą
do budowy 30-kilometrowego odcinka linii
kolejowej od granicy polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju. W środę, 5 lutego, przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów
Transportowych i spółki CPK podpisali w tej
sprawie umowę o współpracy.
Przedsięwzięcie obejmuje przygotowanie
dokumentacji projektowej niezbędnej do
budowy nowego, transgranicznego połączenia kolejowego między linią Chybie-Żory, Jastrzębiem-Zdrojem a polsko-czeskim przejściem granicznym. Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln zł, połowę będą stanowiły więc środki z unijnego instrumentu.
„Inwestycja ma dwa wymiary – lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, największego
w Polsce i jednego z największych miast
w Unii Europejskiej bez dostępu do kolei pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten
będzie częścią europejskiej trasy kolejowej
dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę” – podkreślała minister funduszy i polityki
regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Jest to pierwsza część projektu, który obejmie prace inwestycyjne na odcinku ChybieŻory-granica państwa. Wartość tego odcinka
szacowana jest na prawie 1,3 mld zł.

Wybory ruszają!
„My mamy swoją wspaniałą kandydatkę! Tą
kandydatką jest pani marszałek, dzisiaj już
wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzata Kidawa-Błońska” – mówił w piątek, 7 lutego,
poseł Krzysztof Gadowski. Jak podkreślił,
także tutaj, w Jastrzębiu-Zdroju, powstaje
drużyna, komitet wyborczy, który będzie starać się wesprzeć kandydaturę pani wicemarszałek podczas batalii o fotel prezydenta RP.
„Na terenie naszego miasta powołaliśmy pełnomocnika wyborczego, panią Alicję Chojecką, która przewodniczy temu komitetowi i koordynuje akcję wyborczą w Jastrzębiu-Zdroju” – dodał.
Poseł wyraził także „wielką nadzieję”, że Małgorzata Kidawa-Błońska przyjedzie do Jastrzębia-Zdroju, żeby pokazać, „jaki ma wspaniały program wyborczy i co chce zaoferować
mieszkańcom Polski, w tym mieszkańcom naszego miasta”.
Z kolei zapytany o lokalny wymiar kampanii
prezydenckiej, jastrzębski parlamentarzysta
podkreślił, że aktualnie priorytetem jest zebranie – jak najszybciej i jak najwięcej – podpisów pod kandydaturą pani Kidawy-Błońskiej. „Potem będziemy informować, co robimy, gdzie jesteśmy i w jaki sposób można
włączyć się w naszą akcję” – wyjaśniał.
„Wszystkie ręce na pokład! Zaczynamy!” - padło na koniec z ust posła K. Gadowskiego.
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Przetrwać trudny czas
„Musimy przetrwać trudny czas i przygotować się do koniunktury”
– mówi prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Włodzimierz Hereźniak.
Ostatnio pojawiły się niepokojące wieści na
temat sytuacji JSW. Czy są uzasadnione?
Nie ma podstaw do niepokoju. Musimy jedynie podejmować decyzje służące łagodzeniu skutków spowolnienia. Po informacji, że
JSW wykorzysta 700 mln zł z funduszu stabilizacyjnego, pojawiły się nietrafne opinie
formułowane przez osoby mylące się w ocenie realiów ekonomicznych i rynkowych.
Były także komentarze laików, którzy nie
znają naszej Spółki. Te podszyte sensacją
opinie często tłumiły głosy ekspertów, którzy przedstawiali trafne analizy. Przypomnę
– JSW odłożyła 1,86 mld zł w okresie bardzo
dobrej koniunktury na czas, kiedy sytuacja
rynkowa pogorszy się. Przeżywamy globalne
spowolnienie gospodarcze. Ponieważ nie
chcemy z tego powodu ograniczać naszych
strategicznych inwestycji, zarząd JSW uznał,
że trzeba skorzystać z oszczędności. W polskich firmach górniczych przełom roku wiąże się z większymi wydatkami. W JSW w tym
czasie kończyliśmy część dużych inwestycji
albo rozpoczynaliśmy ich kolejne etapy.
Trzeba było płacić za wystawione faktury.
W dodatku przełom roku wiąże się z kumulacją wypłat dla załogi, ponieważ, poza comiesięcznym wynagrodzeniem, są także wypłaty świadczeń okresowych. Globalne spowolnienie gospodarcze spowodowało spadek cen na nasze produkty. W takiej sytuacji
należało sięgnąć do oszczędności. Nie dlatego, że postawiliśmy je „przejeść”. Postanowiliśmy utrzymać tempo rozwoju dostosowane do realiów rynkowych i przewidywanego
powrotu koniunktury. Przede wszystkim
kontynuujemy inwestycje górnicze, które mają służyć bezpieczniejszej i wydajniejszej pracy, a także zwiększeniu wydobycia.
W sierpniu ubiegłego roku obejmowałem
funkcję prezesa Zarządu i poinformowałem,
że przygotowanie frontów wydobywczych
jest naszym celem strategicznym. W tym
roku przyrost tych frontów w porównaniu
z sierpniem roku 2019 wyniesie 30 proc.
Przeżywamy trudny czas i rozwijamy się.
Jeszcze raz podkreślam – środki zgromadzone w czasie koniunktury są racjonalnie wykorzystywane. Jeżeli poprawi się sytuacja ekonomiczna, znów część zysków będziemy
przeznaczać na trudniejszy czas.
Wspomniał pan jednak
o spowolnieniu rynku.
W branży producentów surowców chemicznych dla hutnictwa to żadna niespodzianka.
Jesteśmy modelowym przykładem potwierdzającym, że procesy rynkowe mają charakter sinusoidy. Poza tym mamy do czynienia
z megatrendami, które stwarzają pewne
ograniczenia. Unia Europejska prowadzi
bardzo rygorystyczną politykę ograniczania
emisji dwutlenku węgla. Uderza ona także
w europejskie hutnictwo, które traci konkurencyjność. Światowe potęgi hutnicze nie
mają tak kosztownych reżimów ekologicznych. Co to oznacza? Często bardziej opłaca
się import stali niż korzystanie z dostaw
unijnych producentów. Jednak produkcja
stali rośnie na przykład w Azji i Ameryce

Południowej. Dlatego podążamy tam ze
swoją ofertą. W tym roku zamierzamy ponad
50 proc. naszych produktów sprzedawać
poza rynki europejskie. Indie, Brazylia, Wietnam – między innymi te kraje są dla nas obiecującymi rynkami.
A co z konkurencją, np. z Australii czy Chin,
które produkują taniej i mają tam bliżej?
Żaden rozsądny odbiorca nie może uzależniać się od dostaw tylko z jednego źródła.
Dostawców dobrego węgla koksowego
i koksu ceni się bez względu na odległość geograficzną. Mamy dobry produkt, dlatego
jestem spokojny o przyszłość. Dzięki naszym
inwestycjom węgiel koksowy ma stanowić
80 proc. ogólnego wydobycia. Kiedy informuję o planach rozwoju JSW, często słyszę
pytanie o skutki unijnej polityki antywęglowej. Wtedy zawsze podkreślam, że my produkujemy surowce dla hutnictwa, pośrednio
dla zielonej energetyki i przemysłu motoryzacyjnego rozwijającego się w kierunku
elektromobilności. Tak, fedrujemy, ale co poradzimy na to, że węgiel koksowy jest pod
ziemią?
A ten węgiel na hałdach?
Nie potraficie go sprzedać?
To nie jest problem sprzedaży, a bardziej odbiorów. Energetyka nie odbiera węgla, nawet tego zakontraktowanego. Jeśli chodzi
o węgiel koksujący, to przełom roku wiąże
się z mniejszym zapotrzebowaniem. Stare
kontrakty jeszcze nie wygasły, a z nowymi,
większymi, odbiorcy czekają, aż wyklaruje
się sytuacja gospodarcza. Od kilku tygodni
mamy sygnały świadczące o zwiększającym
się zapotrzebowaniu na nasze produkty
i o rosnących cenach na nie. Poprawia się
także sytuacja na rynku stali. Zgłaszają się
do nas kontrahenci, z którymi do tej pory nie
współpracowaliśmy. Mamy zamówienie na-

wet z Chin. Wysłaliśmy próbną partie surowca na Ukrainę. To rynek będący po silnym
wpływem dostawców z Rosji. Jednak potrafiliśmy znaleźć lukę i chcemy ją powiększać.
Niemniej trudności wydobycia rosną,
a więc i rosną koszty, co sprawia,
że wasz produkt jest droższy.
Program inwestycyjny służy między innymi
zmniejszeniu kosztów. To dla nas bardzo
ważny temat, ponieważ nie możemy sprzedawać naszych produktów poniżej kosztów
wytwarzania. Dlatego kładziemy szczególny
nacisk na poprawę organizacji, automatyzację i nowe technologie. W marcu ogłosimy
aktualizację naszej strategii. Wtedy będziemy o tym informować.
Reasumując – pracownicy JSW
i osoby z nią związane nie mają
szczególnego powodu do niepokoju?
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej to jeden z najbardziej stabilnych podmiotów gospodarczych w kraju. To, że jesteśmy uzależnieni od globalnych trendów gospodarczych,
nie jest nowością. Trudniejszy czas trzeba
przetrwać, przygotowując się jednocześnie
na poprawę sytuacji rynkowej tak, aby
skorzystać z koniunktury w jak największym
stopniu. To właśnie robimy. Zarobki w JSW
należą do jednych z najlepszych w Polsce.
Jeżeli chcemy utrzymać się w czołówce krajowej, musimy skoncentrować się na działaniu, a nie na czekaniu, aż coś samo się poprawi. Bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo
socjalne naszych pracowników i ich rodzin,
bezpieczeństwo firmy i utrzymanie w UE
pozycji lidera zaopatrującego hutnictwo – to
nasze cele strategiczne. Wszystkie działania
załogi, kierownictwa kopalń i zarządu JSW
są podporządkowane osiąganiu tych celów.
Dziękuję za rozmowę.
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U nas park,
w Żorach kąpielisko...

I to bardzo tanio! Już od 2 zł za godzinę wynajęcia, a 5 zł za 3 godziny. Oczywiście, możliwe są również dłuższe okresy korzystania. Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio wyposażone.
Do tego w cenie dostęp do Internetu i kawa, bo do dyspozycji
jest również pomieszczenie kuchenne.
Tylko korzystać!
Tym razem władze Jastrzębia-Zdroju wyciągnęły pomocną
dłoń do małego biznesu, szczególnie do tych, którzy nie mają
powierzchni biurowej, albo do tych niskobudżetowych, którzy dopiero zaczynają przygodę z własnym biznesem. Nazwa
całego przedsięwzięcia to „Biznes na okrągło” nie tylko ze
względu na płynność działania, ale też ze względu na obiekt,
w którym się znajduje. Całość mianowicie mieści się w okrągłym budynku dworca autobusowego przy ulicy Sybiraków.
Do dyspozycji są oddzielne zamykane i umeblowane pomieszczenia biurowe, salka spotkań na 8 osób, także sala konferencyjno-szkoleniowa. To bez wątpienia ciekawa propozycja dla
indywidualnej pracy firmowej, spotkań biznesowych czy
szkoleniowych, na pewno lepsza niż spotkania tego typu we
własnym mieszkaniu, w restauracjach fast-food i podobnych.
Formalnego otwarcia dokonała prezydent Anna Hetman
w towarzystwie swoich zastępców, a także innych zaproszonych gości. „Adaptowaliśmy na ten cel część dworca autobusowego, który nie był w pełni wykorzystywany. Teraz może
służyć drobnej przedsiębiorczości, a wiemy, że takie oczekiwania od dawna się pojawiały. W znacznym stopniu usprawni
to i zmniejszy koszty funkcjonowania małych firm” – mówiła
prezydent Hetman.
„Sami zainteresowani nam podpowiadali, jak zaaranżować
takie biura, będziemy się starali reagować na dalsze potrzeby
i czynić je jak najbardziej funkcjonalnymi. Zapraszamy do korzystania” – dodał jej zastępca Roman Foksowicz.

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty, które otrzymają wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi łącznie blisko 28 mln zł.
Inwestycje w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych będą realizowane na obszarze subregionu zachodniego.
Środki trafią do Żor, Rybnika, Raciborza, Krzyżanowic, Jastrzębia-Zdroju i Rydułtów.

„Większość jastrzębskich firm to mikrofirmy, które nie mają
swoich pomieszczeń biurowych, przez to utrudnione działania. To bardzo przydatne miejsce dla nich, gdzie będą mieli
możliwość efektywnej pracy i spotkań w bardzo przyzwoitych
warunkach” – skomentował przewodniczący Komisji Gospodarki i Bezrobocia Rady Miasta Tadeusz Sławik.
Zainteresowani mogą kontaktować się na numer telefonu:
32 47 30 700, 501 751 595 lub 32 47 85 146, a także mailowo:
biznes@jastrzebie.pl

W przypadku Jastrzębia-Zdroju mowa o projekcie „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Dofinansowanie wyniesie 10 679 889 zł. Przeprowadzone zostaną
prace budowlane w Parku Zdrojowym. Zakres to między innymi kompleksowa rewitalizacja istniejącej promenady z ławkami, remont ścieżek, kompletny remont placu głównego, remont zabytkowej muszli koncertowej, wykonanie oświetlenia
części parku oraz uporządkowanie drzewostanu i zieleni.
Z kolei u naszych żorskich sąsiadów będzie realizowany projekt „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. Powstanie tam
kąpielisko. Ponadto na terenie obiektu odnowione zostaną:
zespół kortów ziemnych, boisko do siatkówki plażowej, zespół budynków towarzyszących, zieleń parkowa i leśna.
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Kooolejka przed wysypiskiem
„Samochody z całego województwa! Zresztą,
nie tylko! – grzmi nasz Czytelnik, który pojawił się w czwartkowy, 6 lutego, poranek
w okolicach ulicy Dębina, gdzie znajduje się
wysypisko.

„Miło nam poinformować, że od stycznia
2020 roku Fundacja JSW przystąpiła do realizacji swego prozdrowotnego projektu pod
nazwą 'Profilaktyka i wczesne wykrywanie
raka prostaty dla Pracowników JSW SA powyżej 50 roku życia' – badania finansowane
przez Fundację JSW, która z jednej strony wychodzi naprzeciw potrzebie podnoszenia
świadomości zagrożeń, z drugiej zaś kładzie
nacisk na dbałość o stan zdrowia w kontekście niebagatelnego problemu, jakim są choroby prostaty” – informuje Fundacja JSW.
Akcja potrwa do końca maja br. Do tego czasu
ma być przebadanych 200 osób. Terminy badań są bardzo krótkie, czas oczekiwania nie
dłużej niż 2 tygodnie. Wiadomo już, że cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem. Na razie dotyczy tylko pracowników czynnych zawodowo, ale rozważane jest jej rozszerzenie
nawet na emerytów.
Jest przykładem bardzo dobrej współpracy
JSW z jastrzębskim szpitalem. Tym razem
nawiązano współpracę z Oddziałem Urologii,
jednym z przodujących oddziałów szpitala.

Reklama

Fundacja JSW ufundowała ostatnio jastrzębskiej urologii bardzo nowoczesną wieżę laparaskopową z oprzyrządowaniem, która umożliwia nawet skomplikowane zabiegi mało inwazyjnie. „To bardzo zwiększa nasze możliwości i czyni nasz oddział jednym z najnowocześniejszych. Będziemy mogli pomagać skuteczniej nie tylko pracownikom JSW, ale też
innym mieszkańcom regionu” – cieszy się lekarz zarządzający Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Agata Witosińska-Walica.
Program gwarantuje nieodpłatne wykonanie
badania krwi na oznaczenie markeru PSA
w jednej z czterech przychodni (NZOZ „Zdrowie” Pniówek, Gminny Ośrodek Zdrowia
w Ornontowicach, „MEDIPOZ” Sp. z o.o.
Czerwionka-Leszczyny, Przychodnia Bracka
Knurów) oraz wywiad, badanie USG i badanie
lekarskie wykonane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Talony uprawniające do wykonania badania krwi i badania urologicznego można odbierać w sekcjach socjalnych KWK „Pniówek”,
KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice”.

„Korek od Drogi Głównej Południowej do samego wysypiska. Droga wąska, samochody
ciężarowe muszą jechać po poboczu. Przed
wyjazdami z domków jednorodzinnych wolna
przestrzeń, żeby wyjechać, chociaż współczuję właścicielom tych kilku posesji. Dzisiaj
w kolejce stało jakieś czterdzieści śmieciarek” – relacjonuje przerażony.
Za naszych ustaleń wynika, że wszystkiemu
jest winna... Baza Danych Odpadowych, czyli
specjalny rejestr gromadzący podmioty
wprowadzające do obrotu produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujące
odpadami. Co ważne, od 1 stycznia BDO
została rozbudowana o moduły, dzięki którym składanie niezbędnych sprawozdań od-

bywać będzie się wyłącznie w formie elektronicznej.
I w tym tkwi cały szkopuł, ponieważ awizowanie przez internet – przynajmniej na tym
wstępnym etapie – wymusza wiele błędów,
których poprawianie jest czasochłonne. Stąd
spektakularne kolejki przed jastrzębskim
wysypiskiem. Zresztą, nie tylko jastrzębskim.
Władze wysypiska uspokajają, że sytuacja
z czasem ulegnie poprawie. „Po prostu ludzie
muszą przyzwyczaić się do nowych rozwiązań” – podkreślają.

Gorsza twarz miasta
„Najlepiej jest, gdy idzie się chodnikiem. Ale
wystarczy zboczyć z głównej drogi, odwiedzić pierwszy lepszy zagajnik lub jar, żeby zobaczyć na własne oczy gorszą twarz miasta.
Śmieci, w wielu miejscach śmieci! I nie widać
postępów na tym polu. Czy takie miejsca powinny w ogóle istnieć?” – pyta nasz Czytelnik.
A swoje pytanie ilustruje zdjęciem, zrobionym w jarze między ul. Sybiraków i Katowicką.
Jak przekonywali przedstawiciele Straży
Miejskiej, także na łamach naszego portalu,
strażnicy są odpowiedzialni za nadzór nad
terenem zawartym we właściwych granicach
administracyjnych. „Innymi słowy – podkreślają adresaci wspomnianego pytania – kierownictwo służby stara się planować obecność patroli równomiernie na wszystkich
osiedlach i sołectwach. Ta zasada dotyczy
również obszarów zielonych, czemu służyć
ma między innymi idea strażnika dzielnicowego, mającego w zadaniach stały nadzór

nad podległym sobie terenem miasta” – pisaliśmy w jednej z naszych publikacji.
Strażnicy miejscy zapewniali nas także, że
patrole nie ograniczają się wyłącznie do „lustrowania” chodników, ale obejmują również
wszystkie jary, przysiółki i inne mniej uczęszczane miejsca.
Zatem, powtórzmy raz jeszcze pytanie, czy
takie miejsca, jak to uwiecznione na zdjęciu,
powinny w ogóle istnieć?

Pijani zdemolowali 8 aut
Wieczorem przed godziną 22.00 do dyżurnego policji zadzwonił mieszkaniec, twierdząc,
że widzi, jak dwóch mężczyzn idących ulicą
Zieloną niszczy zaparkowane pojazdy. Na
miejsce skierowano policyjny patrol, cały
czas utrzymując kontakt telefoniczny ze
świadkiem, tak aby wskazał stróżom prawa,
do której klatki schodowej weszli wandale.
Mundurowi ustalili, gdzie mogą znajdować
się chuligani. W wytypowanym mieszkaniu

zatrzymano pijanych mężczyzn w wieku 23
i 28 lat, którzy wyładowywali swoją agresję
na pojazdach. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju
kopali w karoserię oraz wyrywali lusterka samochodowe. W ten sposób zdążyli uszkodzić
8 aut.
Trwa ustalanie wartości strat, jakie spowodowali wandale. Za swoje chuligańskie zachowanie mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Grozi im nawet 5 lat więzienia.

Wkrótce podrożeją bilety!
„Ceny biletów nie wzrosły przez ostatnie siedem lat, mimo iż koszty komunikacji autobusowej pokrywane przez gminy poszybowały
mocno w górę. Od 2013 roku wzrosły dwukrotnie” – poinformował Międzygminny
Związek Komunikacyjny, tym samym zapowiadając nieuchronną podwyżkę, którą uzasadnia drastycznym wzrostem kosztów firm
transportowych i ciągle dużą liczbą „gapowiczów”.
„Zarząd MZK przez kilka tygodni analizował
szereg wariantów. Ostatecznie zmiany zróżnicowano w zależności od rodzaju biletu.

Średni wzrost cen biletów jednorazowych
wyniesie około 15%. Najniższy dotyczy biletu
dobowego kupowanego u kierowcy, którego
cena wzrośnie o 10%, z 10 do 11 zł. Największy skok zanotujemy kupując bilet na najdłuższych trasach (powyżej 18 przystanków).
Jego cena wzrośnie z 4,20 zł do 5 zł (wzrost
o 19%). Średni wzrost biletów okresowych
(miesięcznych, piętnastodniowych i tygodniowych) to około 11%. O 20 zł wzrośnie także opłata dodatkowa, czyli mandat za jazdę
bez ważnego biletu. Od marca gapowicze zapłacą 140 zł” - dowiadujemy się. Nowe stawki
będą obowiązywać od 1 marca 2020 roku.

www.gazeta.JasNet.pl
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Z bronią w ręku

Wszczął awanturę w domu i trafił do więzienia. 35-letni
mieszkaniec Żor groził pobiciem i śmiercią swojemu ojcu.
Kiedy policjanci przyszli z pomocą, okazało się, że agresywny syn jest poszukiwany.

Po kolejnym napadzie na bank w regionie śledczy zaczęli
podejrzewać, że stoi za nimi ten sam sprawca. Kryminalni,
analizując krok po kroku przebieg obu zdarzeń, zatrzymali
28-letniego mieszkańca Radlina. Zebrany przez śledczych
materiał dowodowy pozwolił sądowi na jego tymczasowe
aresztowanie.

35-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie odbywa orzeczoną karę więzienia. Wkrótce odpowie też za bezprawne
i agresywne zachowanie wobec ojca.
Ochaby

Liczyła się każda sekunda
W czwartkową, 6 lutego, noc cieszyńscy policjanci przyjęli
zgłoszenie o zaginięciu 67-letniego mieszkańca Ochab
w gminie Skoczów. Rodzina poinformowała mundurowych, że mężczyzna nie wrócił do domu i nie ma z nim żadnego kontaktu.
W cieszyńskiej komendzie policji ogłoszono alarm i zorganizowano akcję poszukiwawczą. Wsparcia miejscowym
policjantom z Komisariatu Policji w Skoczowie udzielili
mundurowi Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Katowic i przewodnik psa służbowego
z KMP Bielsko-Biała. W akcji brali również udział żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej pod dowództwem kpt. Pawła Wacha oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Łącznie w poszukiwania zaangażowanych było ponad 100
funkcjonariuszy.
Po wytypowaniu rejonu, gdzie mógł znajdować się zaginiony, mundurowi przeszukali bardzo duży obszar trudno
dostępnego terenu. Wykorzystano do tego również specjalistyczny sprzęt, między innymi drony. Poszukiwania
trwały do późnych godzin nocnych.
Około godziny 00:05 policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Pszczynie otrzymali informację, że drogą nr 933
w kierunku miejscowości Miedźna idzie mężczyzna. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce. Okazał się nim zaginiony 67-latek z Ochab. Mężczyzna był zdezorientowany i zmarznięty, ale cały i zdrowy. Policjanci udzielili mu
niezbędnej pomocy przedmedycznej. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został
przewieziony do szpitala.

Reklama
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Radlin

Groził ojcu... śmiercią

Policjanci interweniowali w jednym z mieszkań na osiedlu
Sikorskiego. Powodem było agresywne zachowanie mężczyzny, który wszczął awanturę z ojcem i podczas niej groził mu pobiciem, a nawet śmiercią. Kiedy na miejscu pojawił się policyjny patrol, 35-latek uspokoił się, jednak i tak
chwilę później został zatrzymany. Okazało się, że mężczyzny poszukuje żorski sąd, który orzekł wobec niego karę pozbawienia wolności za inne przestępstwo, a także
miejscowa prokuratura.

luty 2020

Do pierwszego napadu doszło 17 grudnia ubiegłego roku.
Ustalono wtedy, że przed południem do banku przy ulicy
Korfantego w Radlinie wszedł zamaskowany mężczyzna,
który sterroryzował pracownice przedmiotem przypominającym broń, a następnie zażądał wydania pieniędzy i telefonów komórkowych. Ze skradzionym łupem opuścił
placówkę.
24 stycznia miał miejsce kolejny napad z bronią w ręku na
bank, tym razem przy ulicy Rogozina. Sprawca działał
w podobny sposób. Wszedł do placówki, wyciągnął broń,
zastraszył pracownicę i kazał jej wydać gotówkę oraz oddać telefony. Na rękach miał gumowe rękawiczki, a skradziony łup spakował do białej reklamówki.
Śledczy podejrzewali, że mają do czynienia z tym samym
sprawcą. Pracując nad sprawą, skrupulatnie przeglądali
zabezpieczony materiał dowodowy. Dzięki tej żmudnej
pracy wkrótce ustalili sprawcę obu napadów.
Kryminalni zaskoczyli 28-latka w jego mieszkaniu. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli gotówkę, pistolet gazowy, a także przedmioty wykorzystane podczas napadów.
Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do obu przestępstw. Wyjaśnił także śledczym, że do takiego kroku
skłoniły go problemy finansowe. Na wniosek policjantów
i prokuratora, 28-latek został tymczasowo aresztowany.
Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu
kara nawet do 12 lat więzienia.
Pawłowice

Zaadaptowali... koalę
W związku z silnymi pożarami, które w ostatnich miesiącach występowały na terenie Australii i ich groźnymi skutkami dla ludzi i zwierząt – mieszkańców kontynentu,
Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 2
w Pawłowicach zorganizowało akcję adopcji koali. W Koala Hospital uczniowie wybrali młodą samiczkę Anwen
i rozpoczęli zbiórkę na adopcję. Anwen była trzecim pacjentem z oparzeniami, który został przyjęty z obszaru pożarów w Rezerwacie Lake Innes. Miała przypalone futro
na 90 procentach powierzchni ciała oraz cierpiała z powodu silnych oparzeń dolnej części pleców oraz opuszków
łap. Zbiórka adopcyjna potrwa do połowy lutego i już teraz
cieszy się ogromnym zainteresowaniem życzliwej i pomocnej społeczności „Dwójki"!

Reklama

Jastrzębie-Zdrój
15 lutego
„Telewizja kłamie” – spektakl komediowy
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.19.00, wstęp za biletami
1 marca
„Kobieta Idealna” – spektakl komediowy
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.17.00, wstęp za biletami
4 marca
„Seks dla opornych” – spektakl komediowy
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.18.00, wstęp za biletami
Wodzisław Śląski
22 lutego
„Żona do adopcji” – spektakl komediowy
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 17.00, wstęp za biletami
29 lutego
„Wiedeń moich marzeń” – koncert
WoCK, ul. Kubsza 17, godz. 18.00, wstęp za biletami
7 marca
Julia Pietrucha – koncert
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 18.00, wstęp za biletami
Rybnik
14 lutego
Ania Karwan – koncert
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, wstęp za bilet.
18 lutego
Stand-Up Night: Robert Korólczyk, Marcin Zbigniew Wojciech,
Ewa Błachnio, Tomasz Jachimek! Tylko dla widzów dorosłych
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 20.00, 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
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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XXI wiek w GSM
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju nie tylko stara się rozwiązywać bieżące problemy, ale też wprowadzać nowoczesne rozwiązania, mające poprawić jakość życia w jej zasobach. Ostatnio wprowadza program iMieszkaniec,
którego celem jest podniesienie komfortu życia i bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania poprzez wprowadzenie rozwiązań „Smart Dom". iMieszkaniec to aplikacja komputerowa, niskokosztowe narzędzie z dziedziny inteligentnych technologii, łatwe w obsłudze, praktyczne w codziennym użytkowaniu, wprowadzające wyższą jakość w życie spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowej.
Jak to działa?
Mieszkasz w „smart" spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej.
Dodawaj zgłoszenia, wyrażaj uwagi, przekazuj wnioski ze smartfona lub komputera do
GSM.
Na bieżąco będziemy informować Cię o postępie realizacji Twojego zgłoszenia poprzez
powiadomienia w smartfonie, e-mail lub SMS.
Otrzymuj dane o użyciu mediów i istotne dla
Ciebie ostrzeżenia i ogłoszenia.
Współzarządzasz „smart" spółdzielnią lub
wspólnotą mieszkaniową.
Zarządzaj poprzez Panel Administrator procesem przyjmowania Twoich zgłoszeń, zlecania ich obsługi wykonawcom oraz monitorowania stanu realizacji w czasie rzeczywistym.
Aktywuj panele wykonawcom, za pomocą
których otrzymują bezpośrednie powiadomienia o nowym zgłoszeniu i wprowadzają
aktualne dane o stanie i zakresie jego obsługi.
Monitoruj, analizuj i usprawniaj pracę wykonawców, którym zleciłeś wykonanie usług
oraz redukuj koszty obsługi zgłoszeń, w oparciu o gromadzone w iMieszkaniec dane.
(Informacja ze strony iMieszkaniec za zgodą
właściciela firmy).

Będziesz informowany o istotnych dla mieszkańców sprawach: ograniczeniach dostaw
mediów, planowanych zmianach w świadczeniu usług, konsultacjach, itp. powiadomieniem w smartfonie, e-mailem lub SMSem.
Postanowiłem przybliżyć Państwu coś, nad
czym pracujemy w GSM już drugi miesiąc. Jak
wiemy z własnego doświadczenia, każda NOWOŚĆ po pierwsze jest najpierw atakowana,
później jest tak zwany „opór materii”, czyli nie
chcemy nowego i udajemy, że nic nie umiemy,
nic nie rozumiemy, trzecia faza to nauka tego
„NOWEGO”. Potem okazuje się, że ta nowość
nam pomaga, a nie przeszkadza.
Tak samo było i w przypadku rozpoczęcia pracy z aplikacją iMieszkaniec. Za nami już miesiąc styczeń, w czasie którego administracje
uczyły się nowego sposobu pracy. Natychmiast zlikwidowane zostały papierowe książki
zgłoszeń, bo okazały się niepotrzebne. Wymusiło to konieczność szybkiego przyswojenia
sobie umiejętności posługiwania się aplikacją
iMieszkaniec. Poza codziennymi, wynikającymi ze zgłoszeń mieszkańców pracami konserwacyjno-remontowymi, trenowaliśmy
zgłoszenia testowe, dzięki czemu nasi pracownicy w ciągu miesiąca całkowicie przyswoili
sobie pracę z aplikacją. Od 10 lutego w proces
pilotażowej obsługi aplikacji weszły firmy
zewnętrzne wykonujące prace na zasobach
GSM. Proces ten planowany jest do końca
miesiąca i nie mamy wątpliwości, że zakończy
się pozytywnie. Wtedy wejdziemy w ostatnią
fazę, czyli UDOSTĘPNIENIE APLIKACJI

iMieszkaniec mieszkańcom zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Co jest do tego potrzebne? Niewiele. Po pierwsze komputer lub smartfon z dostępem do
internetu i zgłoszenie chęci posiadania aplikacji. To wszechobecne RODO wymaga weryfikacji osoby, która będzie posługiwała się
aplikacją i danymi szczegółowymi zawartymi
w jej treściach. Po weryfikacji zostaje założone konto mieszkańca i od tego czasu można
będzie zgłaszać wszelkie usterki, awarie, informacje bez konieczności wychodzenia z domu. Mało tego, zgłaszający będzie na swoim
urządzeniu mógł śledzić wszystkie działania
jakie podjęto w związku ze zgłoszeniem. To nie
wszystko, te informacje pozostaną na zawsze
w historii.
To nie jedyne korzyści wynikające z wdrożenia
systemu „iMieszkaniec”. Jest ich znacznie
więcej, oto jeden przykład.
Konserwator wykonuje naprawę w rejonie
(niech to będzie ulica Katowicka) i dostaje
w międzyczasie kolejne zgłoszenia automatyczne. Okazuje się, że spośród 10 kolejnych
zgłoszeń 3 są w budynku, w którym właśnie się
znajduje. Nie musi zmieniać miejsca tylko załatwia najpierw sprawy w rejonie, w którym się
znajduje, dopiero potem przechodzi do następnego rejonu. Zdecydowanie poprawia to
ekonomikę pracy i co ważniejsze wszystko to
dzieje się w tak zwanym „czasie rzeczywistym”, a więc na bieżąco. Po każdym wykonaniu zadania konserwator tylko przyciska od-

powiedni przycisk i pokazuje się informacja, że
działanie zostało wykonane lub praca jest
w toku. Zależy to od faktu, czy praca została
zakończona. Konserwator może również
w sposób głosowy przekazać, co zrobił, i jego
głos jest przetransponowany w formie pisemnej do panelu głównego. Może też zrobić
zdjęcie wykonanej naprawy lub wziąć podpis
potwierdzający wykonanie od właściciela
mieszkania.
Docelowo również będzie możliwe w sposób
prosty rozliczanie materiałów zużytych do naprawy, jak i czasu pracy, co pozwoli precyzyjnie
i w „czasie rzeczywistym” rozliczać każde
działanie pracowników w zasobach GSM.
To tylko niektóre korzyści wynikające z pracy
z aplikacją iMieszkaniec, a jest ich znacznie
więcej. Ważne jest w tym również to, że nie
znikają dotychczasowe formy naszej współpracy, czyli zgłoszenia osobiste w administracjach czy też zgłoszenia telefoniczne, ale przekaz do wykonawców następuje już w formie
informacji z użyciem aplikacji.
Od dnia dzisiejszego możecie się Państwo
spodziewać więcej informacji od nas, jak to będzie funkcjonowało. Od marca na naszej stronie www.gsmjastrzebie.pl będziemy również
krok po kroku zapoznawali Państwa, co trzeba
zrobić, jak zrobić, aby uzyskać dostęp do aplikacji i rozpocząć z nami współpracę w celu
udoskonalania pracy wszystkich na rzecz
mieszkańców.
Dariusz Janicki

Zamknąć parking
Jak wygląda sytuacja z parkingami w Jastrzębiu-Zdroju, nie trzeba nikomu opisywać. Zazwyczaj zapchane i panuje na nich „wolna amerykanka”. Przy braku parkingów miejskich wykorzystywane, właściwie nadużywane, są parkingi przy sklepach, instytucjach, a chyba najgorzej, że przyblokowe, co powoduje, że mieszkańcy bloków nie mają, gdzie zostawiać swoich
czterech kółek. Podobna sytuacja ma miejsce
również przy ul. Katowickiej, gdzie parking
przy blokach GSM jest notorycznie zajmowany
przez innych, którzy nie mieszkają w nich lub
po prostu mają coś do załatwienia w okolicy.

Mieszkańcy bloków Katowicka 5-7 i 9-11 stracili w końcu cierpliwość i wystosowali grupową petycję do Zarządu Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej o ograniczenie wjazdu na ten
parking. Zarząd potraktował ją bardzo poważnie i zaczął szukać rozwiązań tego problemu,
bynajmniej nie jednostkowego. I pojawiła się
propozycja rozwiązania. „Chcemy zaproponować zamknięcie tego parkingu podnoszonym
szlabanem. Będzie podnoszony na sygnał ze
specjalnego pilota lub aplikacji na smartfonie.
Otrzymają je wyłącznie mieszkańcy tych bloków. W ten sposób tylko oni będą mieli do nie-

go dostęp i oczywiście ich goście oraz służby
interwencyjne” – mówi Gerard Weychert, prezes GSM.
Najpierw zostanie przeprowadzona formalna
ankieta wśród mieszkańców i ustalone formy
sfinansowania tego przedsięwzięcia. Jeśli
większość mieszkańców wyrazi zgodę, to Zarząd wyłoni wykonawcę, który wykona całe
przedsięwzięcie. Zamysł wygląda na sensowny i jest pionierski na jastrzębskich osiedlach.
W dużej mierze może poprawić sytuację parkingową przy tych blokach i zmniejszyć horror

parkowania. Czy może być zastosowany również w innych miejscach? „Sprawa nie jest jednoznaczna ani prosta. Nie mogą to być parkingi przelotowe, gdzie musi być zapewniony
przejazd i mieszkańcy muszą wyrazić taką wolę. Jeśli takie i inne warunki będą spełnione, to
można wystąpić z wnioskiem do Zarządu”
– wyjaśnia prezes Weychert.
Już kilka lat temu GSM zainstalowała przy ulicy Kurpiowskiej parking z miejscami rezerwowanymi blokadami. Wszystkie miejsca zostały
wynajęte.
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Wielki Zenit w cieniu Jastrzębskiego!

Krzysztof Michałowski nie żyje

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla fantastycznie spisują się w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Gdy jesienią nasza drużyna została
wylosowana do grupy C z Zenitem Kazań,
Halkbankiem Ankara i Greenyard Maaseik,
z marszu rezerwowano pozycję lidera dla Rosjan, pozostawiając siatkarzom JW walkę
o drugą lokatę. Tymczasem po pięciu kolejkach podopieczni Slobodana Kovacia mają na
koncie komplet zwycięstw i pewny awans do
ćwierćfinału!
Faworyzowany Zenit już dwukrotnie musiał
uznać wyższość naszego zespołu. 18 stycznia
nad Wołgą jastrzębianie zwyciężyli w niezwykłych okolicznościach 3:2 (-18, 16, -20,
22, 14), triumfując w tie-breaku mimo prowadzenia gospodarzy... 14:9! 6 pkt. z rzędu
przy zagrywce Jakuba Buckiego już przeszło
do historii polskiej siatkówki, bowiem takie
sytuacje w zawodowym volley'u zdarzają się
raz na pół wieku.
Na rewanż gwiazdy Aleksieja Werbowa przyjechały na Halę Widowiskowo-Sportową
w dniu 12 lutego. Wciąż to Zenit był faworytem bukmacherów, a tymczasem Jastrzębski
poszedł za ciosem, stosunkowo pewnie zwy-

11 lutego w wieku 64 lat zmarł Krzysztof Michałowski. Był jednym z najbardziej utytułowanych zawodników sekcji boksu GKS Jastrzębie. To kolejna z legend, która w ostatnich latach odeszła na "wieczny ring"...
Krzysztof Michałowski urodził się 25 czerwca 1955 r. we Włocławku, skąd 21 lat później przyjechał do Jastrzębia-Zdroju. Popularny "Kuraś" był dwukrotnym zwycięzcą
Turnieju im. Feliksa Stamma (1982, 1985)
oraz triumfatorem prestiżowego turnieju
TSC w Berlinie Wsch. (1982). Reprezentował
Polskę w meczach bokserskich m.in. z RFN,
Węgrami i Szwecją. Jako bokser GKS Jastrzębie pokonał w pojedynku ligowym z Gwardią Warszawa słynnego Pawła Skrzecza.
W ostatnich latach Michałowski gościł na
wielu turniejach organizowanych przez BKS
Jastrzębie, a także był jednym z bohaterów

fot. Magdalena Kowolik

ciężając 3:1 (18, 28, -19, 23). Nabity do ostatniego miejsca obiekt przy al. Jana Pawła II był
świadkiem porażki gwiazd klasy Maksyma
Michajłowa, Artioma Wolwicza czy Earvina
Ngapetha. Bohaterem końcówki okazał się
Tomasz Fornal (MVP obu pojedynków z Kazaniem), którego zagrywka w 4. secie walnie
przyczyniła się do odwrócenia wyniku.
Szczęśliwą rękę Kovacia widać także w rozgrywkach PlusLigi, gdzie JW wygrał pod jego
wodzą siedem spotkań, w tym na wyjeździe
z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3:2 (22, -22, -26,
18, 10). Był to pierwszy triumf nad mistrzem
Polski od... 5 lat.

JKH GKS u progu walki o medale
Faza zasadnicza ekstraligi znalazła się na finiszu i niebawem poznamy pary ćwierćfinałowe. Podopieczni Roberta Kalabera chcą
w ostatnich meczach z Energą Toruń, Lotosem Gdańsk i Cracovią utrzymać pozycję na
podium, aby przystąpić do play-offów z handicapem spotkań u siebie. Triumfatorzy Pucharu Polski i Pucharu Wyszehradzkiego marzą o powrocie do strefy medalowej, w której
po raz ostatni zagrali w 2015 r.
Ćwierćfinałowym rywalem JKH GKS na 99%
będzie ktoś z trójki: Podhale Nowy Targ,
Cracovia i GKS Katowice. Walka w tej rundzie
odbywać się będzie do czterech zwycięstw od
21 lutego do 7 marca. Drużyna wyżej sklasyfikowana rozegra u siebie starcia nr 1 i nr 2
oraz ewentualne nr 5 i nr 7.
Dodajmy, że na początku lutego ekipa Kalabera miała wreszcie nieco przerwy od ligowych zmagań. Miało to związek z udziałem
reprezentacji Polski w rozgrywanym w kazachskim Nur-Sułtanie turnieju pre-kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie
2022. W kadrze znalazło się czterech zawod-

fot. Magdalena Kowolik

wystawy "Historia Jastrzębskiego Boksu"
w Galerii Historii Miasta oraz książki "Górnicze Pięści" autorstwa Marcina Boratyna.
Synem Krzysztofa jest hokeista Jakub Michałowski (JKH GKS), który dwa dni wcześniej
cieszył się z sensacyjnego zwycięstwa nad
Kazachstanem...

Śląskie złoto Akademii Talentów
Siatkarze Akademii Talentów Jastrzębskiego
Węgla zdobyli mistrzostwo Śląska w swojej
kategorii wiekowej! W meczu o złoto wojewódzkiego turnieju finałowego rozgrywanego w Hali Sportowej w Szerokiej (popularnym
"Kurniku") podopieczni Dariusza Luksa pokonali AZS 2020 Częstochowa 3:1. Najlepszym zawodnikiem finału i całego turnieju
wybrany został Michał Gierżot.
W drodze do złota nasi siatkarze odnieśli
komplet zwycięstw, pokonując MKS Będzin,
Norwid Częstochowa, swoich kolegów z drugiego zespołu Akademii Talentów oraz wspomnianą wyżej ekipę spod Jasnej Góry. Warto

dodać, że na śląskim podium stanęła "dwójka"
Akademii Talentów JW prowadzona przez
Jakuba Dejewskiego. W spotkaniu o brąz "pomarańczowi" pokonali Norwid Częstochowa
3:1. Obie drużyny JW zagrają w ćwierćfinale
Mistrzostw Polski Juniorów. Gospodarzem
jednego z turniejów będzie nasz klub.
Dodajmy, że spośród sześciu indywidualnych
wyróżnień za turniej finałowy w "Kurniku" aż
pięć trafiło do naszych zawodników. Poza
Gierżotem wśród najlepszych znaleźli się:
przyjmujący Jakub Czyżowski, rozgrywający
Dawid Gruszczyński, atakujący Krystian
Walczak i środkowy Patryk Cichosz.

GieKSa wykuwa formę w Kamieniu
Hokeiści JKH GKS na biało-czerwono

ników JKH GKS: Dominik Paś, Maciej Urbanowicz, Jakub Michałowski i Arkadiusz Kostek. Nasz kwartet należał do wyróżniających
się postaci biało-czerwonych, którzy sensacyjnie wygrali te zmagania, pokonując Holendrów 8:0, Ukraińców 6:1 i, co stanowiło największą sensację, Kazachów 3:2. Gola na wagę triumfu nad naszpikowanymi hokeistami
z KHL gospodarzami zdobył kapitan JKH GKS
Maciej Urbanowicz.

Jastrzębskie morsy nad Bałtykiem
W drugą niedzielę lutego ok. 6 tys. pasjonatów kąpieli zimnowodnych przemaszerowało ulicami Mielna, a następnie wtargnęło
do lodowatego Bałtyku. Ta niesamowita akcja
tradycyjnie podsumowuje doroczny Międzynarodowy Zlot Morsów.
W imprezie nie zabrakło mocnej reprezentacji naszego miasta, czyli Jastrzębskiego
Klubu Morsów Biały Miś oraz Klubu Szare
Morsy. Spory zaszczyt przypadł w udziale
Białym Misiom, które otrzymały od burmistrz Mielna "klucze do miasta", a następnie
po raz trzeci z rzędu zdobyły tytuł mistrzów
Turnieju Mrozoodpornych. Za sprawą triumfu na mieleńskiej plaży Białe Misie przewodziły przemarszowi tysięcy morsów na uroczystą niedzielną kąpiel. - Koledzy podpowiadają, że jesteśmy teraz "Brazylią wśród
morsów", ponieważ wygraliśmy ten turniej
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Piłkarze GKS Jastrzębie mają za sobą już półtora miesiąca przygotowań do rundy wiosennej. W ich ramach ekipa trenera Jarosława
Skrobacza rozegrała osiem sparingów (MKS
Kluczbork 3:0, Piast Gliwice 1:2, Zagłębie Sosnowiec 1:1, Śląsk II Wrocław 1:1, SFC
Opawa 1:0, Widzew Łódź 1:1, Ruch Zdzieszowice 3:0, GKS Bełchatów 4:4) i ostro pracowała na dwóch zgrupowaniach w podrybnickim Kamieniu (20-25.01 i 9-18.02).
Tymczasem w klubie z Harcerskiej trwa także
kompletowanie kadry na drugą część sezonu.
Zespół opuścili już Jakub Wróbel (ŁKS Łódź),
Adam Żak (Polonia Bytom) i Kacper Kawula
(wypożyczenie do Ruchu Chorzów), zaś Oskar Mazurkiewicz dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Do drużyny dołączyli

natomiast: 28-letni obrońca Mateusz Słodowy (Odra Wodzisław), 22-letni pomocnik
Filip Karmański (Błękitni Stargard) i 24-letni
napastnik Daniel Szczepan (powrót ze Śląska
Wrocław). Ponadto kontrakt z GieKSą aż do
2023 r. przedłużył Farid Ali. Ukraiński pomocnik o jemeńskich korzeniach był kuszony
przez Widzew Łódź.
Uzupełnijmy, że znany jest już terminarz wiosennych meczów u siebie: Radomiak (07.03,
15:00), Warta Poznań (14.03, 15:00), Sandecja N. Sącz (28.03, 17:30), Zagłębie Sosnowiec (11.04, 17:00), Chojniczanka (18.04,
19:00), Stal Mielec (24.04, 19:30), Podbeskidzie (09.05, 19:00), Bruk-Bet Nieciecza
(23.05, 17:30). GieKSa rozpocznie rundę wyjazdem do Bełchatowa (29.02).

JKS SMS szóstą siłą w województwie
Białe Misie na mieleńskiej plaży

trzeci raz z rzędu! - cieszyła się prezes klubu
Manuela Antos.
Z kolei Szare Morsy jak zwykle skupiły się
przede wszystkim na dokonaniach ściśle biegowych, które także odbywały się na plaży.
W tych zmaganiach na dystansach 5 km
i 2,5 km spośród jastrzębian najlepiej spisał
się znany z ekstremalnych wyczynów Jarosław Doczekalski.

Jastrzębskie siatkarki nie zdołały awansować do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Juniorek. W rozegranym w dniach 7-9 lutego
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego
turnieju o 5. miejsce na Śląsku nasza ekipa zajęła 2. lokatę, która zarazem dała podopiecznym Jarosława Bodysa 6. pozycję w mistrzostwach województwa. Kwalifikację do gier
ogólnopolskich uzyskał tylko triumfator zmagań - KPKS Halemba.
Choć w roli teoretycznie najtrudniejszego
konkurenta jastrzębianek do awansu obsadzano Sokół Katowice, to drużyna z Rudy
Śląskiej pogodziła obu faworytów. Halem-

W telegraficznym skrócie

bianki pokonały kolejno JKS SMS (3:1) i Sokół
(3:0), po czym na finiszu nie dały szans UKS
Krzanowice (3:0). Z kolei dla naszych siatkarek porażka z Halembą oznaczała, że w następnych dniach będą one musiały liczyć na
potknięcia KPKS. Ponieważ rywalki nie wypuściły okazji z rąk, zwycięstwa JKS SMS
z Krzanowicami (3:2) i Sokołem (3:1) wystarczyły jedynie do zajęcia 2. lokaty. Dodajmy, że
do gospodyń trafiły dwa wyróżnienia indywidualne (Małgorzata Babiuch - najlepsza
przyjmująca i Nikola Polak - najlepsza atakująca). Mistrzostwo Śląska zdobył MKS Dąbrowa Górnicza.

*** Biegi: Łukasz Urbanek (TL Ahtletics Jastrzębie) zdobył 2 złote medale Halowych Mistrzostw Śląska Juniorów w Ostrawie na dystansach 60 m (czas 7.22 s) i 200 m (23.10 s). *** Biegi: W zaledwie kilka
godzin zapełniła się lista zapisów na 7. Jastrzębski Bieg Kobiet na 5+. Choć zawody odbędą się 31 maja, to limit niemal 1,3 tys. uczestniczek został osiągnięty 1 lutego. *** Hokej: Żaki starsze JKH GKS
z kompletem zwycięstw wygrały rundę grupową Karpackiej Młodzieżowej Hokej Ligi, dzięki czemu wystąpią w finałach w Sanoku. *** Narciarstwo: Za sprawą zwycięstw w Zakopanem 15-letnia Zuzanna
Fujak objęła prowadzenie w Pucharze Polski Grupy Azoty w kategorii młodziczek. *** Pływanie w płetwach: Zuzanna Rzepka (Nautilus) zdobyła 3 złote i 2 srebrne medale Klubowego Pucharu Polski
i Pucharu Bałtyku w Olsztynie. *** Piłka nożna: W wieku 78 lat zmarł Erwin Wojtyłko, trener GKS Jastrzębie w latach 1994-95 i 2001-02. *** Piłka nożna: Granica Ruptawa ma za sobą obóz przygotowawczy
w Suchej Beskidzkiej. Podopieczni Tomasza Ciemięgi biegali codziennie po 10 km przez Magurkę. *** Sport młodzieżowy: Miasto Jastrzębie-Zdrój przyznało 950 tys. zł dotacji na rozwój sportu młodzieży.
Najwięcej otrzymały kluby: JW (150 tys. zł), JKH GKS (90), Nautilus (85), Pionier (66), Kumite (62), Koka (60), JKS SMS (60) i Bokserski KS (60). *** Tenis stołowy: Anna Kubiak (JKTS Jastrzębie) wywalczyła
5. miejsce w Grand Prix Polski Juniorek w Luboniu k. Poznania. Julia Bartoszek (także JKTS) zajęła 9. lokatę w Grand Prix Polski Seniorek w Gdańsku.
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Opłaty w górę

„Wzrost płacy minimalnej to przede wszystkim podwyżka wynagrodzeń ludzi najmniej
wykwaliﬁkowanych, czyli pracowników ﬁzycznych, wykonujących zadania sprzątania, prace budowlane,
naszych konserwatorów czy ﬁrm wykonujących usługi na rzecz naszej spółdzielni” – mówi prezes
zarządu SM „JAS-MOS” Piotr Szereda – „Wszystkie wymienione ﬁrmy będą zmuszone podnieść
wynagrodzenia swoim pracownikom, a skoro pensje będą wyższe, to w tych ﬁrmach wzrosną koszty”.

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty
w tym roku z pewnością odczują wzrost
kosztów utrzymania ich nieruchomości?
Tak, o tym już wiedzieliśmy w zeszłym
roku. W niektórych miastach, spółdzielniach lokatorzy otrzymywali takie
informacje o pierwszych podwyżkach
już we wrześniu. Przeważnie jest to

wzrost rzędu kilkudziesięciu złotych,
ale znalazłem też przypadki, w których
ta podwyżka wyniosła nawet ponad
100 złotych.
A to chyba duża kumulacja?
To w zależności od kosztów miasta,
spółdzielni i nieruchomości. Pierwsze

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

NAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
ul. Moniuszki 8/5 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 35,40m²
stawka wyjściowa 7,20zł/m², wadium 255zł
ul. Wiejska 9A/20 Jastrzębie-Zdrój, pow. użytkowa 28,09m²
stawka wyjściowa 7,73zł/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 04.03.2020r., godz. 10.00.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w Spółdzielni
najpóźniej dnia 03.03.2020r., do godziny 15.00.
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.
Wystawione do przetargu lokale można oglądać po uprzednim umówieniu na administracji osiedlowej przy ul. Staszica 8, tel. 32 47 61 255.
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.

to koszty mediów, do których zalicza
się wodę oraz centralne ogrzewanie,
wywóz śmieci. W tym przypadku szacujemy, że koszty zostaną mniej więcej na
tym samym poziomie, spodziewamy się
niewielkich podwyżek. Drugi rodzaj to
koszty zarządu nieruchomością. Składają się na nie: usługi sprzątania, zarządzania zielenią, odśnieżania, porządkowania terenów wszelkiego rodzaju
konserwacji, napraw, modernizacji, remontów i zakupów oraz koszty zarządzania, administracji, ubezpieczenia
czy energii elektrycznej. W tym momencie będziemy borykali się z znacznymi podwyżkami.
Ma na to wpływ wzrost kosztów
usług firm zewnętrznych?
Nie tylko, oprócz tego znaczny wpływ
na podwyżki ma również wzrost płacy
minimalnej. W tym roku - przypomnijmy - wzrosła ona o ponad 15,5 % do
(2600 złotych brutto). plus Pracowniczy Program Kapitałowy 1,5% (PPK).
Możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że większość kosztów utrzymania
nieruchomości to właśnie koszty wynagrodzenia tych pracowników, które
otrzymują najniższe wynagrodzenie.

Czy wzrost opłat spowoduje
wzrost zadłużenia na
lokalach mieszkalnych?
Na całe szczęście to się nie przekłada.
Nasze służby windykacyjne, pracują
skutecznie. Kilka lat wstecz pułap zadłużenia w naszej spółdzielni sięgał
ponad 3 miliony złotych. Obecnie stopa
zadłużenia naszych lokatorów oscyluje
w okolicy 2 milionów złotych. Trzeba
pamiętać też, że ceny na rynku wynajmu mieszkań osiągają wysokość ponad
25 złotych. Mamy dwa lokale, gdzie
w drodze przetargu koszt wynajmu wynosi 40 złotych za metr kwadratowy
mieszkania. Przy naszym średnim koszcie utrzymania zasobów wynoszącym
3,19 zł/m2 kwoty rynkowe robią wrażenie. Dlatego warto być członkiem
spółdzielni i mieszkać na zasobach naszej spółdzielni mieszkaniowej. Należy
też pamiętać, że zgodnie z art. 4 naszej
spółdzielczej ustawy wszyscy są zobowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów związanych z eksploatacją
i utrzymaniem ich lokali oraz utrzymaniem, i eksploatacją nieruchomości
wspólnych.

To wina najniższego wynagrodzenia?

Mówi się o kosztach,
ale spółdzielnia nie stoi
w miejscu?

Pamiętajmy, że jest bardzo niski procent bezrobocia, a wzrost płacy minimalnej to przede wszystkim podwyżka
wynagrodzeń ludzi najmniej wykwalifikowanych, czyli pracowników fizycznych wykonujących zadania sprzątania,
prace budowlane, naszych konserwatorów czy firm wykonujących usługi na
rzecz naszej spółdzielni. Wszystkie wymienione firmy będą zmuszone podnieść wynagrodzenia swoim pracownikom, a skoro pensje będą wyższe, to
w tych firmach wzrosną koszty. My np.
borykamy się z zatrudnieniem pracowników na stanowiska fizyczne, a jeszcze
większy problemy mają firmy, którym
zlecamy zadnia.

Oczywiście, stawiamy cały czas na rozwój. Tego od nas oczekują nasi lokatorzy, To czystość i ład w klatkach schodowych oraz na zewnątrz, stawiamy kolejne wiaty na odpady komunale. W tym
roku będziemy kończyć inwestycje: zabudowa palców rekreacyjnych dla dorosłych (cztery takie place powstają),
nowe zagospodarowanie ogródków
przed blokami. To również kolejne nowe windy, termomodernizacja kilku budynków, malowanie klatek schodowych, wymiana instalacji gazowych itd.
Pracy na naszych zasobach jest sporo,
ale też widać postęp. Kolejny rok kolejne wyzwania i taka jest nasza rzeczywistość.

www.gazeta.JasNet.pl

ogłoszenia
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
Kopalnie JSW
Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2
Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26
C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2
JasNet: Jastrzębie-Zdrój, na ul. Podhalańska 31
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
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
Mieszkanie w Jastrzębiu Zdroju,
ul. Andersa, do remontu, bez mebli.
Okna plastikowe, balkon z roletą
zewnętrzną. Łazienka, kuchnia
1. piętro, centralne położenie
(sklepy, kościół, autobusy, hala
sportowa), pokój słoneczny, ogólne
parkingi przed domen. Cena
do negocjacji. Tel. 731 306 267

USŁUGI
SZPACHLARSKO-MURARSKIE
- nakładanie gładzi metodą
tradycyjną lub agregatem
hydrodynamicznym (10 zł za 1 m²)
- malowanie
- układanie glazury
- zabudowa GK
531 173 465
Wynajmę lokal w dzielnicy Zdrój
ul. 1 Maja 23 Jastrzębie-Zdrój.
Czynsz za wynajem 450zł + media,
kaucja 1000 zł. Tel. 32 47 62 207
kom. 500 769 892

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

Nowo wyremontowane
pomieszczenie od 16-60m.
W budynku znajduje się winda,
poczekalnia, toalety. Pomieszczenia
mogą być umeblowane. Sala
konferencyjna. Parking.
Tel. 502 566 504
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jastrzębia-Zdroju bez pośredników.
Kontakt telefoniczny.
Tel. 604 560 810
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m.
Tel. 608 578 160
Sprzedam dom jednorodzinny
w Gołkowicach.
Tel. 514 519 677
Sprzedam dom w Jastrzębiu
Dolnym, 2-kondygnacyjny.
Cena: 580 000 zł.
Tel. 501 518 364
Kupię m3 w okolicy centrum
w Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 692 181 444
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 66 arów w Gorzyczkach,
ul. Raciborska. Tel. 604 528 537
Sprzedam działkę budowlaną.
Pow. 5500 m. kw., cena 135 tys. zł.
Tel. 608 578 160
PRACA

Wynajmę od 1 marca M-3, wysoki
budynek, parter, w centrum miasta
(ul. Zielona) po kapitalnym
remoncie. Czynsz ok. 500 zł,
odstępne 600 zł, kaucja 1000 zł
do zwrotu. Tel. 510 145 082

Zatrudnię pracowników do
ociepleń domków 1-rodzinnych na
terenie Jastrzębia. Umowa o pracę.
Mile widziane doświadczenie.
Tel. 501 564 256

Market budowlany zatrudni
sprzedawcę na dział budowlany.
Wymagana znajomość produktów
budowlanych, doświadczenie
w branży budowlanej,
komunikatywność, pracowitość.
Stabilne zatrudnienie, umowa
o pracę, szkolenia branżowe.
Zarobki: 2600 zł brutto plus premia.
Praca od marca. Tel. 537 111 000

ATRAKCYJNE PROMOCJE NA
ZABIEGI DENTYSTYCZNE!
Sprawdzaj na bieżąco obowiązujące
promocje dla uczniów, studentów
i całej budżetówki na wszystkie
zabiegi! Szczegóły w gabinecie
lub pod numerem telefonu.
LUX-DENT
Gabinet Stomatologiczny
324 728 680
Firma EUROMOT poszukuje
pracowników na stanowiska:
mechanik samochodowy,
elektromechanik. Zapewniamy
korzystne warunki pracy.
Kontakt: euromot@euromot.com.pl
lub telefon: 601 251 321
Poszukuję chętnych do pracy
przy dachach. Umowa o pracę.
Tel. 669 847 268
Zatrudnię fryzjerkę do pracy
w salonie fryzjerskim w JastrzębiuZdroju. Warunki pracy do
uzgodnienia. Tel. 601 737 788
Firma FHU "DARUŚ" poszukuje
przedstawiciela handlowego.
Więcej informacji po godz. 15.00
pod nr telefonu 601 594 896

Zatrudnię kierowcę na trasy
międzynarodowe busem 3,5 t.
Praca 3/1. Dobre warunki pracy
i płacy. Tel. 501 188 443
Zaopiekuję się starszą osobą.
Szczegóły pod numerem telefonu.
Tel. 694 015 535

Zatrudnię na cały etat
asystenta/asystentkę notariusza.
Tel. 32 47 67 062
Zatrudnię mężczyznę w myjni
samochodowej. Pożądane prawo
jazdy. Miejsce pracy Jastrzębie-Zdr.
Tel. 798 474 705

Volvo Xc 90 z 2003 roku
z najlepszym silnikiem 2.9 benzyna
272Km i 4 stopniową zwykłą
hydrauliczną skrzynią biegów bez
udziwnień, napęd Awd, skóra,
7 foteli, szyberdach, alumy, Abs,
Esp, tempomat, itp... Przegląd do
31.05.2020. Oc do 19.12.2020 !!
Tel. 601 281 861

Zakład Instalacyjno-Budowlany
"INSTAL-MIEDŹ" zatrudni
hydraulików, spawaczy z
uprawnieniami, murarzy, ślusarzy.
Mile widziane prawo jazdy.
Tel. 32 47 07 280
Zatrudnimy osobę do sprzątania
biura na terenie Jastrzębia
w godzinach od 16.30 do 22.00.
Tel. 32 47 19 016
Zatrudnię Inżyniera/Technika
budowlanego do rmy budowlanej
specjalizującej się w pracach
wod-kan, gaz. Tel. 32 47 19 016
Firma z Jastrzębia zatrudni
glazurnika. Wymagana
samodzielność i doświadczenie.
Praca na terenie Jastrzębia i okolic.
Mile widziane prawo jazdy.
Tel. 513 082 022

Audi A3 po liftingu. Sprawne
jeżdżące do drobnych poprawek
klima, c. zamek el. szyby, Abs,
roczny akumulator, ładne zimówki
na alumkach, silnik chodzi jak
rakieta. 110 Km na zwykłej pompie
Dzwonić godz. 12-16
Tel. 725 418 332

INNE
Skoda Superb z roku 2006, silnik
1896cm diesel. Pojazd sprawny
technicznie w codziennym
użytkowaniu. Auto posiada
skórzaną tapicerkę, klimatronik,
centralny zamek, Abs, radio,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka i wiele innych.
Tel. 660 003 333

OPEL SIGNUM 2.2 TD. Auto
kupione i zarejestrowane w 2004.04
Produkcja 2003. Samochód
serwisowany do 2019 roku
(ks. serwisowa), nowe opony,
akumulator, wiele innych
podzespołów eksploatacyjnych
(rachunki). Zawieszenie i silnik
bez zastrzeżeń, korozji nie ma.
Wiele dodatków
Tel. 698 212480
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Nigdy nie dogonimy Żor?
„To jest 10 tysięcy drzew, a nie chaszcze, jak pan powiedział!”
– młody człowiek lustrował salę w poszukiwaniu swojego adwersarza. W końcu dostrzegł mężczyznę, który przyglądał mu
się z zaciekawieniem. Tak, to musiał być inwestor! „Kiedy pojawił się pomysł niezależnej ekspertyzy środowiskowej, teren został momentalnie ogrodzony. Dlaczego?!” – dociekał i „nakręcał
się” jeszcze bardziej. „Tam żyje sto gatunków ptaków! Ale ja nie
jestem ekologiem, że tam skowronek czy coś, ja chcę tylko, żeby
jastrzębianie byli szczęśliwi...”
Wreszcie czas na puentę: „Każdy ucieka z tego miasta! Sama
galeria nie zatrzyma ludzi, ale zieleń – tak!” W końcu złożył
dłonie jak do modlitwy: „Proszę! Zróbcie więcej tego zielonego
terenu!”
Gwoli kronikarskiej uczciwości, te słowa padły dawno, bo prawie pięć lat temu. Podczas obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej poświęconej zagospodarowaniu „strefy centrum”, czyli terenu pomiędzy ulicami Północną, Warszawską, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków. Rozmówcy zmierzyli się z dylematem – na co postawić: na zieleń czy beton? – jednak „nie dogadali się” w zasadniczej kwestii. Głos radnej, która przekonywała, że przyroda zawsze ulega ludzkiej małostkowości, jest
w tym przypadku symboliczny. „Przy Północnej był staw, gdzie
odpoczywały łabędzie. No i ptaki przegrały z pijakami, bo jeden
z nich utopił się w oczku...”
Jeszcze jeden głos z sali, także należący do miejskiego rajcy.
„Mam pytanie do młodego człowieka” – samorządowiec przepytuje osobę, którą zacytowaliśmy na początku – „Kiedy ostatnio
ktoś robił grilla w strefie centrum, bo taką wizję tego miejsca był
pan łaskaw nam przedstawić”. Nie czekając na odpowiedź, postanowił wyrazić się z uznaniem o inwestorze, choć zaczęło się
od małej reprymendy. „Dlaczego nie zagrodziliście tego terenu
wcześniej? To był wasz błąd! Nikt nie wchodziłby tam, pokazując

palcem, że ptaszek czy trawka” – mówił. W końcu zaapelował do
uczestników spotkania: „Podziwiajcie tych inwestorów! Mam
nadzieję, że się nie wycofacie!”
No cóż, życie pokazało, że nadzieja często bywa płonną, zaś
„strefa centrum”, pomimo niedawnych zapowiedzi i konsultacji
społecznych to wciąż melodia niesprecyzowanej przyszłości.
Jednak dylemat – zieleń czy beton? – pozostaje nadal aktualny.
Swoją drogą, gdyby chcieć pochylić się nad intencjami, jakie
przyświecają urzędnikom, gdy mowa o wycince drzew, wydawałoby się, że nie pozostawili niczego przypadkowi. Nawet pobieżna lektura dokumentu „Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów” pokazuje dobitnie, na co musi przygotować się potencjalny wnioskodawca, planujący „wydanie
wyroku” na osiedlowy drzewostan. Bo to trzeba podać nazwę
gatunku drzewa lub krzewu, obliczyć obwód pnia na pewnej
wysokości, podać numer ewidencyjny działki, na której znajduje
się drzewo, przyczynę jego usunięcia, a także planowany termin
przedsięwzięcia. Poza tym, w przypadku spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych, ustawodawca poszedł o krok dalej, zobowiązując te podmioty, aby poinformowały swoich członków o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. I wyznaczyły co
najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag przez zatroskanych mieszkańców.
Wracając do przerwanego wątku, zapytaliśmy w sondzie, co powinno powstać w „strefie centrum”: park rekreacyjny, kompleks
handlowo-rozrywkowy czy budynki biurowo-mieszkalne? I co
się okazało? Niemal pięćdziesiąt procent respondentów wybrało pierwszą opcję, nieco mniej, bo 40 procent – drugą, najmniej
– trzecią. A więc jednak zieleń zamiast betonu?
Niekoniecznie. Posłuchajmy teraz niejakiego „bombla”. „Kiedy
wreszcie nasze zarobione pieniądze będziemy mogli wydawać
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w naszym mieście, a nie w Żorach, Rybniku czy Katowicach? Park
Wam potrzebny? Do czego?! Jest jar obsrany psimi kupskami i
Park Zdrojowy, który nawet jakoś wygląda – wystarczy! To Wam
się Nowego Jorku z Parkiem Centralnym zachciało?! Chyba żeby
szło gdzie małpkę wychylić! Do kina trzeba dylać na Rybnik, bo
u nas repertuar słaby, a po zakupy do Katowic. W jastrzębskich
galeriach banki i sieci komórkowe zamiast sklepów! Już nie
wspomnę, że na kawę nie ma nawet gdzie usiąść w mieście... Tak
to my Żor nawet za dwadzieścia lat nie dogonimy!” – prognozuje.
A miało być tak pięknie... Trzykondygnacyjny obiekt z parkingiem – na ponad 1000 miejsc, z czego 800 będzie zlokalizowanych w podziemnym garażu. Oprócz części handlowej – sieć
lokali usługowych, gastronomicznych i rozrywkowych oraz kino
i klub fitness. Miejski plac o amfiteatralnym układzie, gdzie będzie można organizować wydarzenia kulturalne dla mieszkańców. Docelowo nawet tysiąc nowych miejsc pracy. To wszystko
w „strefie centrum” w Jastrzębiu-Zdroju!
Naszym Jastrzębiu-Zdroju!
Tymczasem wróćmy na ziemię, bo wciąż nie rozwiązaliśmy dylematu dotyczącego zieleni i betonu. Ot, chociażby sprawa parkingów, czyli jedna z największych osiedlowych bolączek. „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” – słyszymy w jastrzębskiej spółdzielni mieszkaniowej.
No właśnie, drodzy Czytelnicy... Nie chcemy żyć w zabetonowanej pustyni, jednocześnie chcemy wydawać pieniądze w Jastrzębiu-Zdroju... Chcemy zachować tereny zielone w centrum miasta, ale też pragniemy dogonić mityczne Żory... Jak pogodzić te
dwa sprzeczne żywioły? Czekamy na Wasze propozycje...
Damian Maj

