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Pogodzić ogień z wodą
Restrukturyzować polskie górnictwo to obecnie bardzo trudne, wręcz karkołomne zadanie. Bo czasy dla niego są bardzo trudne.
Z jednej strony prawie cała krajowa energetyka oparta na węglu, z drugiej strony problemy klimatyczne, postępująca degradacja
środowiska i nowe, coraz bardziej rygorystyczne zasady w Unii Europejskiej. Nikt nie wie o tym lepiej niż sekretarz stanu w Ministerstwie
Aktywów Państwowych oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adam Gawęda
musimy być przygotowani. Dlatego teraz inwestujemy i przygotowujemy fronty robót.
Na to JSW była i jest przygotowana poprzez
fundusz stabilizacyjny. Będzie z niego korzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby nie stracić zdolności inwestycyjnych. Bo dlatego został utworzony i ważne jest właśnie utrzymanie stabilizacji przedsiębiorstwa. Bardzo
często rozmawiam z pracownikami kopalń
i w większości przypadków słyszę, jak ważna
jest dla nich stabilizacja i bezpieczeństwo ich
pracy, teraz i w przyszłości. To jest dla nich
ważniejsze niż podwyżki tu i teraz i za wszelką
cenę. Bardzo mnie cieszy ten ich wysoki poziom świadomości i rozsądku. Nie sztuka jest
coś skonsumować od razu, tylko żeby zostało
na dłużej.

Jest pan ministrem, który ma pogodzić ogień
z wodą.
Minister Adam Gawęda: Dzisiaj kierowanie
resortem górnictwa nie jest łatwe, a wręcz
bardzo trudne, szczególnie ze względu na otoczenie zewnętrzne. Wszystkie agendy Unii
Europejskiej są skierowane przeciwko węglowi. Przeciwko surowcom kopalnym. To nie tylko węgiel kamienny, ale też brunatny i gaz.
Mam pełną świadomość, że odpowiadam za
dziś i jutro całego sektora surowcowo-energetycznego, a podkreślę to szczególnie, że
bezpieczeństwo energetyczne, bez zabezpieczenia niezakłóconych dostaw węgla kamiennego do zakładów energetycznych, nie będzie
zapewnione. Moim zadaniem jest stworzenie
takich ram, żeby górnictwo mogło dalej stabilnie funkcjonować. To trudne i bardzo odpowiedzialne zadanie, ale moje ponad 20-letnie
doświadczenie w tej branży umożliwia mi
zmierzenie się z nim oraz świadome i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.

Niemniej zdarzają się napięcia i spory, jak
ostatnio w PGG.

Problemem jest także rosnący sprzeciw wewnętrzny przeciwko surowcom kopalnym także tu w kraju.
Zdecydowanie. Tu problemem jest przede
wszystkim niewystarczające doinformowanie o naszych uwarunkowaniach, jak i o rzeczywistej naturze i skali problemu. Często postawy proekologiczne wiążą się z niezrozumieniem lub wręcz niedostateczną i jednostronną wiedzą w tym temacie. I tu jest nasze
zadanie, żeby pokazać pełny obraz sytuacji,
bez przekłamań i celowego naciągania. Często spotykam się z łączeniem wykorzystania
węgla dla celów energetyki przemysłu z coraz
większym problemem niskiej emisji. Problem
ten łączy się głównie ze szkodliwym spalaniem w piecach przestarzałych, różnych,
wręcz niebezpiecznych materiałów w dużej
liczbie gospodarstw domowych. Inaczej energetyka i ciepłownictwo, które wykorzystują
nowoczesne technologie i bloki o wysokich
parametrach z wychwytywaniem cząstek stałych na poziomie 99%. Nowoczesne elektrownie węglowe i elektrociepłownie, jak ta w Jastrzębiu, praktycznie nie emitują żadnych zanieczyszczeń.
To bardzo złożone tematy wymagające dobrej
orientacji w całej branży. Wspomniał pan
o swoim 20-letnim w niej doświadczeniu.
Tak, to prawda. Poznałem tę dziedzinę od podstaw i przeszedłem przez wszystkiej jej szczeble. Zacząłem już na górniczych studiach od
praktyk robotniczych na dole kopalni. Przeszedłem przez różne oddziały i zapoznałem
się z ich specyfiką i pracą. Zaraz po studiach
zacząłem pracę w kopalni „Anna” jako nadgórnik, a potem na stanowisku sztygara i nadsztygara oddziałów wydobywczych oraz
zbrojenia i likwidacji, aż do kierownika działu
strzelniczego, działu inwestycji. Pracowałem
także w planowaniu i przygotowaniu produkcji. Przez kilka lat prowadziłem dział kształtowania powierzchni i rekultywacji środowiska.
Później już jako pracownik kompanii węglo-

fot. JSW

wej zajmowałem się między innymi poprawą
efektywności i bezpieczeństwa pracy. To
wszystko pozwoliło mi zapoznać się bezpośrednio z całym spektrum branży górniczej
i jej otoczenia oraz zdobyć cenne doświadczenie tak przydatne teraz przy sprawowaniu
mojej obecnej funkcji. Odpowiadając za górnictwo, odpowiadam za branżę, którą przez
wiele lat dobrze poznałem, jej specyfikę, złożoność i trud górniczej pracy. To jest bardzo
ważne w tym tak trudnym dla górnictwa czasie, kiedy trzeba podejmować kluczowe działania, by je stabilnie utrzymać w dobrej kondycji. Od tego zależy los tysięcy rodzin nie tylko górniczych, ale też dobro całego kraju.
Efektem tego było opracowanie programu,
który faktycznie uratował polskie górnictwo,
znajdujące się w 2015 roku w dużej zapaści.
Wtedy jego zadłużone wynosiło około 13 mld
zł, a spółki górnicze wykazywały stratę rzędu
4,5 mld zł. Za ostatni rok spółki produkcyjne
wypracowały już zysk na poziomie 1 mld zł.
Więc już łączył pan ogień z wodą, wydawałoby
się 2 przeciwstawne tematy, górnictwo z ochroną środowiska.
Tak, jednym z moich zadań była rekultywacja
terenów pogórniczych, żeby w przyszłości
mogły być adaptowane i przystosowane do
innych celów, np. być wykorzystane przez inne gałęzie gospodarki. To były trudne tematy,
wymagające dużej wiedzy i zaangażowania
istotnych środków finansowych. Obecnie z tymi tematami borykają się gminy górnicze, usiłując w sposób racjonalny zagospodarować
takie tereny. Dobrym przykładem jest była
kopalnia „Krupiński”, mająca bardzo dobry
program rewitalizacji, który ma być wzorcowy
dla innych działań tego rodzaju. Przy tych zadaniach przekonałem się, jak ważne są problemy środowiska i jak istotna jest rewitalizacja
i rekultywacja terenów poprzemysłowych.
Mnie do tych zagadnień nie trzeba przeko-

nywać.
Jak ocenia pan obecny stan polskiego górnictwa?
Stoi przed nami bardzo poważne zadanie
ustabilizowania polskiego górnictwa, tak, żeby zapewnić stabilność, perspektywy i bezpieczeństwo obecnie w nim pracujących, jak
i tych, którzy tę pracę w przyszłości podejmą.
Praca w tym sektorze jest nadal pracą bardzo
stabilną. Niemniej górnictwo musi się jak najlepiej dopasować do wyzwań teraźniejszości
i przyszłości, by dostarczać węgiel kwalifikowany do elektrowni i ciepłowni, ale też ekologiczny do pieców wyższej generacji w gospodarstwach domowych. Jastrzębska Spółka
Węglowa, największy producent węgla koksowego i koksu, jest też mocno zorientowana
na przyszłość i odbudowuje front robót, co
przyniesie dobry efekt w nieodległej przyszłości. Tu przykładem dobrej inwestycji jest
perspektywiczna budowa kopalni „Jastrzębie-Bzie”. Z drugiej strony mamy świadomość,
że schodzimy coraz niżej i stajemy wobec coraz większych problemów i wyzwań, gdzie
najważniejszym jest problematyka tąpań
i wstrząsów. Z innymi wyzwaniami coraz lepiej sobie radzimy, ale tu angażujemy najpoważniejsze instytuty naukowe do opracowania jak najlepszych prognoz i profilaktyki. Największym naszym wyzwaniem jest bezpieczna eksploatacja i jak najbardziej efektywna
produkcja, a przez to wzrost konkurencyjności.
To wszystko generuje coraz większe koszty.
Z drugiej strony ceny węgla spadają.
To prawda, ale trzeba pamiętać, że ceny węgla
i innych surowców nigdy nie są stałe, ani też
nie spadają ciągle albo rosną. Zmieniają się
dość cyklicznie i jeśli teraz są niższe to po pewnym czasie będą zwyżkować i na ten moment

Takich rzeczy nie da się uniknąć. Pojawiają się
różnice zdań, które czasem prowadzą do
sporów. Najważniejsze wtedy, żeby strony
chciały rozmawiać i szukać wspólnego rozwiązana, na bazie realizmu i dobrze rozumianej odpowiedzialności. Czasem potrzebny
jest mediator. Ja przyglądam się takim sytuacjom uważnie i staram się pomóc, na ile to
tylko możliwe. I tu znowu bardzo ważne są
świadomość i rozsądek. Pracownicy powinni
zarabiać godnie, ale nie możemy podnosić
nadmiernie płac kosztem inwestycji i przygotowań frontu robót, bo za 2 lata nie będziemy mieli gdzie i na czym pracować. Najlepsza
droga do wzrostu wynagrodzeń prowadzi
przez wzrost efektywności pracy przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa, przez
dobre zarządzanie i organizację produkcji,
a przez to przez wzrost rentowności zakładów i spółek. A to jest rzecz ich kierownictwa
i pracowników.
Zostawia pan zarządom wolną rękę?
Optymalne zarządzanie to ich zadanie. Oni
podejmują decyzje i kierują podległymi im
jednostkami. Decyzyjność jest po ich stronie.
Ja mogę tylko określać ramy takiego działania,
no i oczywiście, sprawować nadzór właścicielski poprzez radę nadzorczą. Moją rolą jest pomagać i nadzorować, a nie ingerować.
Rok temu doszło do pewnego rozdźwięku między Zarządem a Radą Nadzorczą JSW.
Każdy z tych organów ma swoje zadania do
wykonania. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór
z ramienia właściciela, a Zarząd kieruje i prowadzi bezpośrednią działalność Spółki. Te organy muszą ze sobą współpracować dla jej
prawidłowego funkcjonowania. Niestety doszło do takiej sytuacji, ale ona została rozwiązana i dzisiaj mamy ich stabilną współpracę.
Zarząd wraz ze swoimi komórkami realizuje
właściwie swoje cele i zadania. Widać to już
chociażby po wzroście wydobycia i oznaki poprawy są coraz bardziej widoczne, co mnie
osobiście bardzo cieszy.
CIĄG DALSZY NA STRONIE 6
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Dodatkowa dezynfekcja autobusów

Namioty przed szpitalem...

Międzygminny Związek Komunikacyjny
zwrócił się z oficjalnym pismem do przewoźników w sprawie zagrożeń wynikających
z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ustalono, że w celu ograniczenia przenoszenia
zakażenia pojazdy będą czyszczone codziennie, a dezynfekcja przeprowadzana ze szczególną dokładnością. Wyjątkową uwagą objęto między innymi na poręcze, uchwyty i kasowniki. Działania te podlegać będą systematycznym kontrolom przedstawicieli MZK.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju poinformowała, że
w poniedziałek, 9 marca, około godziny 21.00
w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala stanął specjalny namiot, jak czytamy w meldunku – „przyszpitalny punkt przyjęcia chorych COVID19”.

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się
zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić
przedmioty, powierzchnie lub dotykane, na
przykład przy powitaniu osoby.

1. Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką
warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie
UV. Mycie rąk wodą z mydłem zabija wirusa,
jeśli znajduje się on na rękach.

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem,
kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe
kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt
blisko, można wdychać wirusa.

2. Stosować zasady ochrony
podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które
mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Minister o kolei

A co z konsultacjami społecznymi? W tle także – wysiedleniami i odszkodowaniami dla
mieszkańców?
Jak zauważył wiceminister Marcin Horała,
nic nie jest jeszcze przesądzone. Dodając

Bardziej wstrzemięźliwa od członka polskiego rządu okazała się Marcelina Kowalska,
rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
która zapytana, czy fakt pojawienia się namiotu należy wiązać z bezpośrednim zagrożeniem ze strony koronawirusa w mieście,
odesłała nas do służb prasowych wojewody
śląskiego. Sprecyzowała również, że mowa
o dwóch namiotach – ten pierwszy pojawił się
już 4 marca w pobliżu Izby Przyjęć jastrzębskiej placówki.

Jeszcze jedna informacja dotycząca jastrzębskiej placówki. Mowa o ograniczeniu liczby
osób wizytujących, dlatego władze szpitala
proszą, aby w jednym przedziale czasowym
były to maksymalnie dwie osoby odwiedzające pacjenta. Wprowadzono także całkowity
zakaz odwiedzin u pacjentów po zabiegach
operacyjnych przebywających w salach pooperacyjnych. Jednak życie nie znosi próżni...
„Z dniem 8 marca wprowadzamy czasowe
zmiany organizacyjne w szpitalu. W dzisiejszym dniu odwiedziny będą możliwe do godziny 16.00. Natomiast od dnia 9 marca konieczne jest całkowite ograniczenie odwiedzin” – poinformował WSS Nr 2 w JastrzębiuZdroju.

Szkoły zamknięte,
imprezy odwołane...

Poniżej publikujemy oświadczenie pani prezydent:
„Jastrzębianie,
w naszym mieście do chwili obecnej nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem, ale mając na uwadze informacje przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, wierzę, że profilaktyka
i prewencja w sytuacji, gdy coraz realniejsze
staje się zarażenie wirusem, jest najlepszym
rozwiązaniem.

Jak podkreślał minister, należy rozróżnić
dwie kwestie: Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
„Kolej Plus”, w ramach którego przewidziano
525 milionów złotych na odtworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Aglomeracją
Śląską a Jastrzębiem-Zdrojem, i cele, jakie
stawia sobie Centralny Port Komunikacyjny.

Gość z Warszawy podkreślał, że po raz pierwszy od 30 lat mamy do czynienia z sytuacją,
kiedy połączenia kolejowe są reaktywowane,
a nie sukcesywnie „zwijane”. Podziękował
także posłowi Grzegorzowi Matusiakowi i innym parlamentarzystom ze Śląska za upór,
który umożliwił otwarcie nowej szansy dla
Jastrzębia-Zdroju.

Kilka dni temu minister zdrowia Łukasz Szumowski tłumaczył, iż namioty pełnią rolę „polowych izb przyjęć, które będą służyć do
przyjmowania zainfekowanych pacjentów.
Służy to temu, by rozdzielić dwa strumienie
osób, tych, którzy potencjalnie mają infekcję,
od tych, którzy infekcji nie mają”.

„Do 15 kwietnia odwołuję wszystkie wydarzenia organizowane przez miasto oraz podległe instytucje” – mówi prezydent Anna Hetman.

Czy kolej wróci do Jastrzębia-Zdroju? W piątek, 28 lutego, nasze miasto odwiedził Marcin
Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tego samego dnia w biurze poselskim posła Grzegorza Matusiaka odbyła się
konferencja prasowa z udziałem wyjątkowego gościa. To wówczas padło pytanie, które
zadaliśmy na samym początku.

W tym drugim przypadku – kontynuował pełnomocnik rządu – mówa o kolei dużych prędkości w Polsce. A więc scenariuszu przewidującym, że pociągi będą poruszać się z prędkością do 250 km/h, zaś stacje kolejowe zostaną zlokalizowane co kilkadziesiąt kilometrów. Jastrzębie-Zdrój byłoby w takim układzie przystankiem tranzytowym na trasie Katowice-Ostrawa. I rzeczywiście, wówczas
podróż z naszego miasta do stolicy Górnego
Śląska trwałaby około 40 minut. Oczywiście,
zdaniem urzędnika, oba warianty mogłyby
się śmiało uzupełniać.
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szybko, że ostatecznie może zdarzyć się tak,
iż zostanie wybrany jeden z proponowanych
przebiegów albo jakiś zupełnie nowy. Same
protesty zaś uważa za klasyczne nieporozumienie. Dlaczego? Bo wciąż brak ostatecznego kształtu planowanej inwestycji. Jednocześnie zapewnił o otwartości rządu na sugestie i głosy mieszkańców.
„Cieszę się, że reaktywacja kolei do Jastrzębia-Zdroju nabiera tempa” – mówił w czasie
konferencji poseł Grzegorz Matusiak – „Nasze usilne zabiegi przyniosły wreszcie pożądany efekt. Mamy nadzieję, iż inwestycja będzie sprawnie realizowana i wykluczenie komunikacyjne miasta zostanie szybko zniwelowane”.
Również w piątek minister odbył spotkanie
w jastrzębskim magistracie. Jak informuje
miasto na swojej stronie, spośród trzech propozycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
władze Jastrzębia-Zdroju rekomendują przebieg linii kolejowej Nr 170 po śladzie starej linii Nr 159 od Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju
– do granic miasta, wzdłuż autostrady A1 do
późniejszych uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęli jednogłośnie
jastrzębscy radni.

Duże skupiska ludzi to środowisko potencjalnie sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych
drogą kropelkową. W związku z tym podjęłam decyzję o wstrzymaniu organizacji imprez z udziałem dużych grup mieszkańców.
Do 15 kwietnia odwołuję wszystkie wydarzenia organizowane przez miasto oraz podległe instytucje. Apeluję także do organizatorów innych wydarzeń na terenie miasta
z zaplanowaną dużą liczbą uczestników o ich
przełożenie na późniejszy termin.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

dzialni i zadbajmy o swoje zdrowie. Nie gromadźmy się w miejscach publicznych bez potrzeby. Jeśli to możliwe, załatwiajmy sprawy
drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Nie zapominajmy o naszych sąsiadach, osobach starszych, którzy być może będą potrzebowali naszego wsparcia.
W tych wszystkich działaniach nie chodzi
o panikę, ale o ostrożność. Lepiej zapobiegać,
niż leczyć. Niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np.
podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem
na bazie alkoholu.
Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaleceniami rządu zamykamy szkoły, przedszkola i żłobki. Ten czas uczniowie
powinni spędzić w domach. I nie traktować go
jak wakacje. Od 12 do 25 marca, z czego
pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13
marca) to okres przejściowy. W okresie
przejściowym w przedszkolach i szkołach
podstawowych nie będą odbywały się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Poinformujemy uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą
wyglądały kolejne dni. Od poniedziałku, 16
marca, zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie
nie przychodzą do przedszkola, szkoły czy
placówki oświatowej.
Sytuacja jest poważna i wierzę, że tak do niej
podejdziemy wszyscy. Bądźmy odpowie-

jeśli macie objawy infekcji bez duszności, czyli: gorączkę, kaszel i katar, pozostańcie w domu do wyzdrowienia. Jeśli macie objawy infekcji i mieliście kontakt z osobami z zagrożonych regionów, skontaktujcie się telefonicznie z:
-

-

Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną
w Wodzisławiu Śląskim,
tel. 601 499 841;
lub ze swoim lekarzem rodzinnym.

Apeluję o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji
służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych”.
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„Chcę tu zostać”
Zainteresowanie medycyną przyszło dość późno, bo dopiero w ostatniej klasie licealnej. Była to klasa o proﬁlu matematyczno-informatycznym i „kręciły” go komputery. Ale wtedy doszedł do wniosku, że nie chce życia spędzić przy biurku
w świecie maszyn, a woli pracować z ludźmi i dla ludzi. Szczęśliwym trafem spotkał wtedy emerytowanego nauczyciela
biologii, który zaszczepił w nim bakcyla medycyny. Dokonał więc ostrego zwrotu życiowego i zajął się przygotowaniem do
studiowania medycyny. Czasu mu zostało niewiele i mimo że mocno „wkuwał” to w tym roku się nie udało. Nie poddał się,
pracował ciężko przez następny rok i tym razem skutecznie – został studentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pochodzi z tradycyjnej śląskiej rodziny, w domu mówiono śląską gwarą. Rodzice zawsze
ciężko pracowali, a obowiązek był zawsze
święty. I tak też wychowali syna. Teraz naprawdę zaczęło to procentować. Studia medyczne są bardzo ciężkie, jest masa materiału
do opanowania i wymaga to dużo pracy i konsekwencji. Marek Kampka nie bał się pracy
i do studiów podchodził bardzo obowiązkowo. Nierzadko uczył się do 2-giej czy nawet
4-tej w nocy. To wcale nie znaczy, że nie korzystał z życia studenckiego, ale nauka miała
bezwzględny priorytet. Poznał też smak zwykłej fizycznej pracy. Na przykład kilka tygodni
przepracował na taśmie w zakładach Siemensa.
Pod koniec studiów lekarskich przyszedł czas
na wybór specjalizacji. Marek już wcześniej
się zdecydował. Przede wszystkim chciał być
zabiegowcem, to znaczy bezpośrednio wyko-

nywać zabiegi chirurgiczne. Szczególnie interesowała go urologia i to zainteresowanie
wzmogły jeszcze choroby urologiczne wśród
bliskich znajomych. Odradzano mu tą specjalizację, bo jest trudna i miejsc do jej przeprowadzenia bardzo mało. Ale Marek postawił na
swoim. Początkowo rzeczywiście nie znalazł
żadnego miejsca, ale pomógł mu szczęśliwy
traf. Dowiedział się przypadkiem, że jeden
z lekarzy Oddziału Urologii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju zmienia pracę i od razu aplikował. Tym
razem szczęście dopisało, został przyjęty na
specjalizację.
Szybko stwierdził, że naprawdę los się do niego uśmiechnął. Jak sam mówi, miał szczęście
rozpoczynać swoją specjalizację pod okiem dr
Wawryki, który kładł duży nacisk na rozwój
młodych adeptów medycyny. Aktualnie, przy
zespole kierowanym przez dr Agatę Wito-
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sińską-Walica, ma swoją szansę, zarówno na
satysfakcjonującą pracę, na zrobienie specjalizacji oraz dalszy rozwój. Podkreśla, że ma
szczęście do lekarzy kierujących Oddziałem
Urologii. Oddział, mimo że nieduży, miał już
swoją renomę. Zawdzięczał ją dwóm poprzednim ordynatorom dr Patrzykowi i Wawryce, jak i obecnej ordynator, którzy potrafili
stworzyć dobry i kompetentny zespół, dobrze
się rozumiejący i umiejący razem pracować.
Dla Marka najważniejsze było to, że mocno
stawia się tu na rozwój umiejętności, chętnie
dzieli się wiedzą i doświadczeniem, pomaga
się młodym lekarzom-rezydentom, traktując
ich jak równych, dążąc, by jak najszybciej
mogli pracować samodzielnie. Nie wszędzie
było tak samo. W niektórych szpitalach rezydenci byli traktowani jak „zapchaj-dziury”,
spychano na nich najbardziej uciążliwe prace
i dyżury, nie okazując wiele zrozumienia i szacunku. Z takich szpitali rezydenci szybko
uciekali, nie tylko zresztą rezydenci. Marek
uważa, że w jastrzębskim szpitalu jest zupełnie inaczej. Tu można pracować i się rozwijać.
A na tym najbardziej mogą skorzystać pacjenci.
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej to
szczególny oddział. Z takimi specjalistami
i wyposażeniem to jedyny taki w tym regionie.
Pomaga nie tylko tutejszym pacjentom, ale
tym z całego regionu, a nawet kraju. Wykonuje bardzo specjalistyczne zabiegi i bardzo
zaawansowane operacje. Jego specjalnością
są zabiegi endoskopowe, to znaczy wykorzystujące naturalne otwory w ciele, bez używania skalpela. To powoduje, że zabiegi wykonuje się wewnątrz organizmu, bez jego rozcinania, jak najmniej krwawo i inwazyjnie. Dla pacjenta jest to o wiele mniej uciążliwe i bolesne,
szybciej przynosi efekt i lepiej się goi. Oszczędza długiego pobytu w szpitalu, zazwyczaj po
zabiegu szybko wraca się do domu. Ostatnio
dzięki usilnym staraniom ordynator Witosińskiej udało się pozyskać sfinansowanie przez
Fundację JSW, prowadzoną przez wiceprezesa Artura Dyczko, nowoczesnego laparoskopu, który takie zabiegi umożliwia.

Jedna z najlepszych klinik w Europie
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Korekcja wzroku gratis

§

Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny
Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu
Pakiet gratis o wartości ponad 100 zł:
okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny

W ten sposób na Oddziale przeprowadzane są
zabiegi z zakresu endourologii, gdzie przez
cewkę moczową przeprowadza się operacje
usunięcia guzów przewodu moczowego, wycinania przerośniętej prostaty czy operacje
kamicy, czyli rozbijania kamieni moczowych,
które jako kolka nerkowa mogą powodować
jeden z największych bólów, jaki człowiek
może doświadczyć. Taki kamień kruszony jest
laserem i jako piasek wydalany z moczem.
Specjaliści z tego Oddziału potrafią również
kruszyć kamienie w nerkach. Chcieliby również dokonywać operacji na prostacie przy pomocy nowoczesnego lasera, ale jeszcze go nie
mają. To następny cel ordynator Witosińskiej,
na razie dość trudny, ale przy jej operatywności całkiem możliwy w niedalekiej przyszłości.
Inne bardzo ważne zabiegi to onkologia
urologiczna. Jastrzębscy urolodzy zajmują się

leczeniem wszystkich chorób nowotworowych układu moczowego: guzów nerek, guzów moczowodów, w razie konieczności przeprowadzają radykalnie usunięcie pęcherza
moczowego czy prostaty, dzięki nowemu laparoskopowi bez potrzeby otwierania pacjenta. Wykonują również badanie cystoskopii pęcherza moczowego czy biopsje prostaty,
prowadzące do wykrycia nowotworu. Należy
tu przypomnieć, że nowotwór prostaty to jeden z najczęstszych powodów zgonów mężczyzn, zależny często od warunków życia i pracy, a więc tego rodzaju zabiegi są szczególnie
ważne w środowisku górniczym. Dlatego też
Oddział współpracuje z Fundacją JSW, prowadząc specjalne badania dla pracowników
Spółki.
Marek bardzo ceni sobie pracę w takich warunkach i z takimi zadaniami. Uważa je za bardzo przydatne do jego rozwoju i zdobycia
upragnionej specjalizacji. Angażuje się do
wszystkich prac i nie uchyla się od żadnych,
nawet tych uciążliwych. Nie uskarża się na
trudny los młodego lekarza-rezydenta, mówi,
że pracuje w dobrych warunkach przy wydatnej pomocy starszych kolegów specjalistów.
Wie, że nawet przy samodzielnych dyżurach
może cały czas liczyć na ich natychmiastową
pomoc telefoniczną, a jak trzeba to i przyjazd
w ich wolnym czasie. Dyżuruje, ile wymaga
potrzeba i nie widzi w tym nic niewłaściwego.
Dlatego, że na Oddziale dyżury są dobrze
zorganizowane, a poza tym wszyscy pełnią je
solidarnie. Poza tym uważa, że skoro Oddział
pomaga mu w pracy i rozwoju, to on też powinien pomagać Oddziałowi jak tylko może.
Dostrzega też trudne strony pracy w służbie
zdrowia. Przede wszystkim przerost biurokracji, która zabiera większość czasu pracy
medyków, kosztem pacjentów, powodując
dłuższy czas oczekiwania i dłuższe kolejki. Innym problemem jest finasowanie usług medycznych. Uważa, że ma się ono nijak do ich
rodzaju i zaangażowanych środków. Są niedofinansowane, co powoduje wzrost zadłużenia
szpitali, mimo ich intensywnej pracy. Niemniej
ma wysoką ocenę polskiej służby zdrowia
i profesjonalizmu jej pracowników. Jego zdaniem jest na poziomie europejskim i po usunięciu mankamentów może skutecznie spełniać swoją rolę. Wie, że wielu takich jak on
szuka szczęścia za granicą, ale on chce tu zostać. Widzi swoje możliwości i swoją przyszłość na jastrzębskiej urologii, jeśli będą odpowiednie warunki. Nie ma wysokich wymagań, w domu rodzinnym wpojono mu szacunek do pracy i wie, że trzeba pracować, by spełniać marzenia. A jego marzeniem jest zostać
dobrym lekarzem.
„Chcę tu zostać, pracować na tym Oddziale
z takimi ludźmi jak moi koledzy i leczyć pacjentów z regionu, z którego sam pochodzę. I jeśli
sytuacja mnie drastycznie do tego nie zmusi,
to nigdzie nie wyjadę. Tu jest moje miejsce i tu
widzę swoją szansę” – mówi dr Marek Kampka.
JN
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Wsiąść do pociągu…
To, że kolej do Jastrzębia powinna wrócić, jest dla wszystkich oczywistą oczywistością. Już taką oczywistością nie jest, jaka to będzie kolej i którędy zostanie poprowadzona. Jak jej nie
było, to nie było, a teraz pojawiły się aż dwa programy kolejowe, obejmujące Jastrzębie. Jeden to Kolej Plus, który ma doprowadzić ją do miejscowości, gdzie jej jeszcze nie ma. Drugi
to Kolej Dużych Prędkości w ramach programu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oba programy teoretycznie są niezależne, ale praktycznie mogą się uzupełniać i przenikać.
To bezsprzecznie szczęśliwy traf dla Jastrzębia po latach wykluczenia kolejowego. Tylko… z której strony to szczęście ma nadejść? I czy będzie to dla wszystkich szczęśliwe?
Centralny Port Komunikacyjny to przede
wszystkim dyskusyjne lotnisko centralne
w Baranowie między Warszawą a Łodzią. Do
niego mają prowadzić linie kolejowe dużych
prędkości z różnych stron kraju, niektóre połączone z podobnymi w krajach sąsiednich.
Całość może przypominać koło ze szprychami
(oczywiście, mocno skancerowane), gdzie osią
jest lotnisko centralne, a szprychami nitki takich kolei do niego prowadzących. Jedną z takich nitek jest linia numer 7 na Górny Śląsk
i między innymi przez Jastrzębie do Bohumina
w Czechach, a stąd dalej w świat, np. do Wiednia, Pragi, Bratysławy czy Budapesztu. Pozornie – super! Wreszcie Jastrzębie odzyska kolej i to jaką! Szybką i europejską. Do Katowic
mamy dojechać w 40 minut, do Krakowa w godzinę, a do Warszawy w dwie. Nic dodać, nic
ująć. Tylko... gdzie konkretnie ta kolej będzie
przebiegać? Czy te zamierzenia są realne? Czy
mają oparcie w rzeczywistości?
Jak ta rzeczywistość kolejowa może wyglądać, przedstawił na spotkaniu mieszkańców
Bzia wiceprezydent Jastrzębia Roman Foksowicz. Ano linia ta ma przebiegać na północny
wschód od Jastrzębia przez obszary gęsto
zabudowane, przemysłowe, nad czynnymi
złożami węgla, przez kopalnie, strefę ekonomiczną, tereny inwestycyjne, a nawet… przez
ogród botaniczny. Nie uwzględnia uksztaltowania terenu, szkód górniczych ani konieczności wyburzenia kilkuset domów tylko w tym
rejonie. Kto chciałby zostać wysiedlony, a jego
dom zburzony? Bzie zamieniłoby się w jeden
duży rozjazd kolejowy. Nic dziwnego, że pojawiły się masowe protesty nie tylko w Bziu,
a jastrzębska Rada Miasta formalną uchwałą sprzeciwiła się takim planom. Wprawdzie
goszczący w Jastrzębiu wiceminister infrastruktury Marcin Horała zapewniał, że to tylko wstępne przymiarki do społecznych konsultacji, ale niepokoju to nie uciszyło.
Dokładniej w problem zagłębili się członkowie Towarzystwa Entuzjastów Kolei – TEK.
Wykazali szereg poważnych trudności, z którymi należy się liczyć, gdyby lina kolejowa była
prowadzona według projektu CPK i wchodziła do Jastrzębia od wschodu. Ich zdaniem
linia ta byłaby na terenie silnych szkód górniczych IV i V kategorii z nieciągłościami i z obniżaniem średnim metr na rok, na którym nie da
się prowadzić kolei o prędkości powyżej 2050 km/h, do tego z ciągłym remontem, a i tak
nie gwarantuje się, że nie może dojść do wykolejenia i tragedii. Właśnie w obszarze remontowanego wiaduktu w Jastrzębiu, na poziomie 900, podczas tąpnięcia 5 maja 2018 roku,
zginęło 5 górników, a okoliczne domy porządnie się zatrzęsły.
Proponowana trasa przebiegałaby nad czynnymi złożami, co skutkowałoby ograniczeniem tam wydobycia węgla koksującego w kopalniach JSW Borynia-Zofiówka, Pniówek
oraz Jastrzębie-Bzie, poprzez wykonanie filaru ochronnego, który na głębokości około
1000 metrów miałby szerokość około kilometra, co znacznie ograniczyłoby zasoby wydobywcze kopalń i utrudniłoby wydobycie
węgla. Poprowadzenie kolei przez największe
szkody górnicze doprowadziłoby do zrzucenia dużej części kosztów utrzymania tej linii na

barki JSW, co mocno obciążyłoby jej funkcjonowanie, a to odbiłoby się negatywnie na
mieście i mieszkańcach regionu. Kolejny problem to gęsta zabudowa w Bąkowie, Jarząbkowicach, Pielgrzymowicach, Golasowicach
i Jastrzębiu Bziu, co podniosłoby znacznie cenę inwestycji oraz wywołało zrozumiały opór
mieszkańców przed wysiedleniem.
Jakie inne rozwiązanie widzi TEK? Proponuje
przeniesienie trasy CPK ze wschodu na zachód od Jastrzębia, szybką linię Katowice-Bogumin-Ostrawa wyznaczoną prosto, dosłownie od linijki z delikatnymi korekcjami tak, aby
móc utrzymać prędkość 250km/h, a nie maks.
160/km, jak na tej proponowanej przez Jastrzębie. Tak prowadzona nowa linia przechodziłaby kilka kilometrów na zachód od Jastrzębia i byłaby o około 20 km krótsza, a czas
przejazdu na tym odcinki nie przekraczałby
30 minut. Przystanek byłby w Wilchwach,
między Jastrzębiem a Wodzisławiem (nie
w Wodzisławiu!), blisko zjazdu na autostradę
A4 w Mszanie. W ten sposób całe kolejowe zagrożenie dla Bzia i okolic po prostu zniknęłoby.

czenia. Pojawiłyby się nowe inwestycje i zagospodarowanie przyległych terenów. Zagospodarowano by również teren po byłej kopalni Jastrzębie, tworząc tam duży punkt przeładunkowy dla ruchu towarowego.
Jastrzębscy samorządowcy przyznają, że
w pewnym stopniu linia ta zwiększyłaby
uciążliwości dla części mieszkańców centrum
miasta – chociażby hałas wielu pociągów
w dzień i noc – ale korzyści dla niego jako całości byłyby ich zdaniem znacznie większe.
Mimo że, jak przyznaje wiceprezydent Roman
Foksowicz, miasto zbliża się do granicy swoich
możliwości komunikacyjnych, do przezwyciężenia byłby również zwiększony ruch kołowy
w kierunku takiego dworca i to nie tylko miejski, ale również z całego regionu, oraz zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Mógłby tam powstać na przykład parking wielopoziomowy, raczej płatny, ale ci, co
nie chcieliby płacić, mogliby parkować przy
okolicznych blokach. Musiałaby również być
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A Jastrzębie? Czy znowu miałoby się obejść
kolejowym smakiem? Zdaniem TEK, oczywiście, że nie. Kolej do Jastrzębia wróci, tylko
w innym kierunku. Do przyszłego przystanku
w Wilchwach zostałaby częściowo odtworzona, a częściowo rozbudowana nowa linia
poprzez tereny znacznie mniej zamieszkałe.
Dojazd do tego przystanku pociągiem trwałby
niecałe 10 minut, podróż Jastrzębie-Wilchwy-Katowice nie więcej niż pół godziny. Do
tego utworzenie linii Wodzisław-Wilchwy
otworzyłoby drogę dla szybkiej kolei lokalnej Jastrzębie-Wilchwy-Wodzisław-Rybnik,
a z czasem może także do Żor, Gliwic, a nawet
do Cieszyna.
Nieporozumieniem jest twierdzenie, że taka
kolei zostałaby przyłączona do linii wodzisławskiej i tam rozbudowany dworzec CPK.
Ta linia nie nadaje się do dużych prędkości,
musi zostać wybudowana całkiem nowa,
a odległość z Wodzisławia do przewidywanego przystanku w Wilchwach jest niewiele
mniejsza niż odległość z niego do Jastrzębia.
Inne zdanie mają władze Jastrzębia. Co prawda mocno negują propozycje rządowe przebiegu linii dużej prędkości, ale też nie akceptują zachodniej wersji TEK. Naczelnym ich celem jest poprowadzenie tej linii przez miasto
i budowa dworca kolejowego w jego centrum
na miejscu dawnego przystanku na Górnym.
Linia ta biegłaby ze wschodu starym szlakiem
z Pawłowic (który zapadł się i miejscami jest
pod wodą) przez centrum miasta do czeskiego
Bogumina. Zdając sobie tylko pobieżnie sprawę z uciążliwości tej trasy, nie podzielają krytycznego zdania TEK i uważają, że problemy
jakoś dadzą się przezwyciężyć. Jak uważa
przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda
linia ta powinna być nawet rozbudowana
z jednotorowej do co najmniej trzytorowej, by
zapewnić przebieg zarówno kolei dużych
prędkości, jak i lokalnych. Taka trzytorowa linia biegnąca przez środek miasta i duży dworzec przesiadkowy miałyby być istotnym impulsem do jego rozwoju i zwiększonego zna-

mocno zmodyfikowana i zwiększona miejska
komunikacja autobusowa w tamtym kierunku, żeby dowozić pasażerów do znacznie częściej jeżdżących pociągów. Ale to również zdaniem władz miasta jest problem do rozwiązania. Jak mówi Piotr Szereda, problemy są po to,
by je rozwiązywać, a nie przed nimi się cofać.
Na pewno powrót kolei do Jastrzębia to wielka szansa i mało kto to kwestionuje. Ale to poważne i odpowiedzialne zadanie i to na lata.
Popełnione przy tym błędy byłyby bardzo
kosztowne i bardzo trudne do naprawienia.
Czasem od sukcesu do porażki jest bardzo blisko. Dlatego trzeba rozważyć wszelkie możliwe aspekty i to starannie przewidując różne
efekty. Kiedyś kolej w Jastrzębiu już była i ją
zlikwidowano z różnych powodów, między innymi z powodu nietrafionego funkcjonowania
i szkód górniczych. Z błędów należy się uczyć,
a nie je powtarzać. Żeby nie było – wsiąść do
pociągu byle jakiego.
JN
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Będą podwyżki w JSW?
„Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników reprezentatywne organizacje związkowe żądają porozumienia z Zarządem JSW
S.A. dotyczącego wzrostu wynagrodzenia dla
pracowników Spółki” – czytamy na stronie
Związku Zawodowego „Kadra”.
„Wzrost zarobków w górnictwie jest konieczny w związku ze spadkiem płacy realnej, związanej z inflacją w Polsce. Przykładem jest spór
zbiorowy dotyczący podwyżek w PGG, który
zakończył się porozumieniem w formie wzrostu wynagrodzenia pracowników o 6 procent” – pada w argumentacji.
„W 2019 roku wynagrodzenie za dni robocze
praktycznie nie wzrosło, była wypłacona jedynie premia jednorazowa” – żalą się związ-

kowcy w liście skierowanym do Zarządu JSW
– „Natomiast wzrost płac w gospodarce narodowej w 2019 roku wyniósł ponad 6 procent,
a w tym roku prognozuje się wzrost płac na
tym samym poziomie”.
„Liczymy na poparcie wszystkich pracowników i organizacji związkowych. To nasz
wspólny cel, do którego powinniśmy razem
dążyć” – podkreślają działacze związkowi.
Jak poinformowała JSW, Zarząd Spółki spotkał się z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych działających
w Spółce – Solidarnością, Kadrą oraz Federacją Związków Zawodowych Górników JSW.
W czasie rozmów, które dotyczyły spraw płacowych, nie osiągnięto porozumienia.

Groźny pożar na Wielkopolskiej
„W niedzielę, 1 marca, około godziny 16.45
otrzymaliśmy informację o pożarze mieszkania na czwartym piętrze w budynku wielorodzinnym, jedenastokondygnacyjnym przy ul.
Wielkopolskiej” – informuje KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju.
„Po przyjeździe zastępów stwierdzono, że
pożarem objęty jest balkon oraz pokój. Na
miejsce zdarzenia zadysponowano także patrol policji, który ewakuował cztery osoby
z mieszkań na wyższych kondygnacjach.
Nasze działania polegały między innymi na
otwarciu lokalu objętego pożarem, zabezpieczeniu kurtyną dymową klatki schodowej
przed rozprzestrzenianiem się dymu, odłączeniu mediów w mieszkaniu, podaniu jednego prądu gaśniczego na palącą się meblościankę oraz telewizor, ugaszeniu pożaru mebli oraz innych materiałów palnych zgromadzonych na balkonie. Równocześnie prowadzono dostęp od strony balkonu przy użyciu
drabiny mechanicznej” – dowiadujemy się.
W trakcie gaszenia pożaru oraz po jego ugaszeniu strażacy przeszukiwali pomieszczenia
w celu potwierdzenia, że w lokalu nie było
osób poszkodowanych. Po stwierdzeniu tego

fot. KM PSP Jastrzębie-Zdrój

faktu, oddymiono i przewietrzono mieszkanie, po czym dokonano sprawdzenia atmosfery miernikiem wielogazowym, na szczęście
stwierdzając brak zagrożenia.
„Na uwagę zasługuje profesjonalna postawa
policjantów, którzy ewakuowali osoby przed
przybyciem zastępów PSP oraz zdobyli klucze do mieszkania objętego pożarem, co
znacznie skróciło czas podjęcia skutecznych
działań gaśniczych prowadzonych przez jastrzębskich strażaków” – pada na koniec.

Dzwony biją za głośno?
Czy faktycznie jest tak, jak zauważa jeden
z naszych Czytelników, że dzwony w kościele
przy ulicy Wielkopolskiej biją za głośno? „Ludzie pracują na zmiany, chcą się wyspać! A tu
trzeba zamykać okna, nawet w najgorętsze
dni! Nie można ich przynajmniej ściszyć? Bo
póki co słychać je nawet na Arki Bożka!” – argumentował.
A może to odosobniony głos, który ma niewiele wspólnego z rzeczywistością?
Jak zauważa ks. Bogdan Kornek, proboszcz
parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju,
o której mowa na początku, w tym kontekście
pojawiają się dwa zasadnicze problemy. Po
pierwsze, ukształtowanie pobliskiego terenu, a konkretnie liczne jary, którymi niesie się
dźwięk kościelnych dzwonów. Pod drugie,
mentalność co poniektórych – to ważne zastrzeżenie – mieszkańców, w myśl zasady, że
„wszystko nam przeszkadza”.
Na potwierdzenie swoich słów przytacza
prawdziwą anegdotę, gdy do parafialnej kancelarii zadzwonił mężczyzna, dopytując się
tonem nie znoszącym sprzeciwu: „Czy te
dzwony muszą tak napindalać?! I to już od
szóstej rano w niedzielę?” W odpowiedzi
usłyszał, że dzwony co najwyżej dzwonią, zaś

w niedzielę – na pewno nie od godziny szóstej.
Duszpasterz dodaje także, że dzwony – to już
bardziej elektronika niż klasyczna dzwonnica
– w dni powszednie „odzywają się” tylko czterokrotnie. Z kolei próba ich wyciszenia wiązałaby się z koniecznością wezwania specjalnej
ekipy i siłą rzeczy – kolejnymi wydatkami.
Na koniec nasz rozmówca pokusił się o pewną refleksję, mówiąc, że dzwony mogą zamilczeć, ale wówczas takie „wymowne milczenie” przybliży nas do, pierwszy przykład
z brzegu, chińskiego scenariusza.
„Czy naprawdę tego chcemy?” – pyta ks. Bogdan Kornek.
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Pogodzić ogień z wodą
CIĄG DALSZY ZE STRONY 2
A jak ocenia pan przyszłość polskiego górnictwa?
Przy dobrej współpracy będziemy mogli
przejść przez ten tak trudny okres związany
z dekoniunkturą w górnictwie. Przyszłość jego będzie zależała od wszystkich, zaczynając
od ministerstwa, przez zarządy spółek, kierownictwo zakładów aż do najmniejszych komórek i od wszystkich pracowników. Kierunki
przyjęte teraz przez JSW są bardzo dobre
i perspektywiczne, dają dobre widoki na stabilną pracę i pozwalają z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Trudniejsza sytuacja i większe
wyzwania stoją przed spółkami energetycznymi. Już na początku mojej pracy na tym
stanowisku zleciłem przeprowadzenie kompleksowego przeglądu ich zasobów oraz możliwości i na bazie tego opracowanie planów,
które po uzgodnieniu ze stroną społeczną mają je wyprowadzić na prostą. I teraz to się dzieje. Tak, jak to odbyło się na przykładzie czterech kopalń rybnicko-wodzisławskich, które
połączyły się w jedną kopalnię czteroruchową, bardzo dobrze funkcjonującą i z bardzo
dobrymi wynikami. Chciałbym, żeby ten model zafunkcjonował również w innych kopalniach. Jak tak się stanie, to będę mógł powiedzieć, że jest powód do optymizmu dla całego
górnictwa.
Przyszłość węgla to również, a może coraz bardziej nowe technologie.
To bardzo istotny element rozwoju i szansa
naszego górnictwa. Wielką szansą jest przyszłość wodorowa. Wszystkie wielkie firmy
motoryzacyjne prowadzą daleko idące prace
nad napędem wodorowym. Badanie nad wykorzystaniem wodoru jako nośnika energii
postępują, a JSW Innowacje jest niewątpliwym liderem tych działań. Już teraz kilka
spółek produkuje wodór na potrzeby własne
i chcielibyśmy, żeby ta produkcja została rozszerzona również na inne zastosowania, np.
dla potrzeb energetyki systemowej. Również
szeroko rozumiany transport, od samochodów po kolejnictwo, oczekuje tych nowych
rozwiązań. Utworzyliśmy specjalny fundusz
do wspierania tych działań. Inna możliwość
i wielka szansa to wykorzystanie technologii
zgazowania węgla i rozwój karbochemii.
Główny Instytut Górnictwa jest bardzo mocno zaangażowany, żeby wprowadzić taką
technologię. Japonia jest bardzo zaawansowana w tych nowych technologiach. Ostatnio
są tam budowane nowoczesne instalacje
i chcemy rozważyć, czy da się je zaadaptować
w naszych warunkach, przy pełnym przestrzeganiu rygorów pakietu klimatycznego.
Koordynujemy prace instytutów naukowych
w tych dziedzinach, kładąc nacisk, żeby były
ukierunkowane na realizację potrzeb biznesowych i gospodarczych z efektami do jak najszybszego praktycznego wykorzystania. I to
dotyczy właśnie przede wszystkim wodoru.
Tym działaniom patronuje sam premier, co
podkreśla ich wielką wagę.
Teraz poważnym zagadnieniem jest transformacja energetyczna, sprawiedliwa transformacja.
To bardzo szeroki temat zasługujący na szczególną uwagę. Przede wszystkim proces ten
powinien opierać się na dostępnych nam technologiach, przy zapewnieniu bezpieczeństw
i stabilności dotychczasowych działań. Ko-

niecznością jest zapewnienie nieprzerwanych
dostaw energii, począwszy od zakładów przemysłowych, szkół, szpitali, aż do, co jest najważniejsze, milionów gospodarstw domowych. Nie możemy dopuścić do sytuacji, żeby
groziło nam wstrzymanie dostaw energii.
Ważne jest rozwijanie i stosowanie nowych
technologii w oparciu o własne, dostępne zasoby, a więc przede wszystkim surowce kopalne. Natomiast tereny pogórnicze należy
tak adaptować, żeby mogły być wykorzystane
do innych form działalności. Jak szczególnie
ważne to jest tutaj na Śląsku, chyba nie trzeba
mówić. Sprawiedliwa transformacja to taka,
która będzie dla nas szansą przy wykorzystaniu głównie naszych zasobów oraz możliwości
i sprawiedliwym jej finansowaniu.
W międzyczasie pojawiają się inne zagrożenia,
jak na przykład import węgla.
Podejmujemy tu szereg różnych działań.
Przede wszystkim kompleksowe kontrole
jakości paliw, które są sprowadzane do Polski,
bo z tą jakością jest różnie. Trzeba przy tym
wiedzieć, że duża część sprowadzanego węgla
nie jest spożytkowana tutaj, tylko reimportowana do innych krajów, np. na Ukrainę. Ta ilość
importowanego węgla już się zmniejsza. W roku 2019 do Polski wpłynęło o 3 mln ton mniej
węgla niż rok wcześniej. Ale ten spadek importu powinien być jeszcze większy i nie przekraczać wysokości 6-7 mln ton, a więc do wysokości tylko sprowadzanego przez firmy prywatne. Przy zwiększaniu rynkowej atrakcyjności naszych spółek i ich oferty. Możemy
stosować tylko środki rynkowe i je stosujemy.
Nie jest to łatwe, bo na przykład w Rosji nie ma
obostrzeń klimatycznych czy środowiskowych, nie ma nacisku na jakość i bezpieczeństwo pracy, a nawet transport jest dotowany
przez państwo. Nie możemy wprowadzać regulacji prawnych i prawnych barier, ponieważ
jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, które takie działania wykluczają.
Czy pewnym problemem nie są oczekiwania
związków zawodowych?
Strona społeczna ma swoje wymagania i zadania im przypisane i realizuje je, jak uważa za
stosowne. Ja uważam, że wszystkie problemy
należy rozwiązywać na bazie odpowiedzialnego dialogu, zawsze mając na uwadze nie tylko dzień dzisiejszy, ale i przyszłość zakładów
i ich załóg. Wierzę, że zdrowy rozsądek, realizm i odpowiedzialność zawsze będą brały
górę w takim dialogu i wzajemnych stosunkach.
Były takie przypadki, na przykładzie JSW, że
próbowano środki wypracowane przez Spółkę
przeznaczyć na inne, niezależne i niezwiązane
z nią cele.
Absolutnie teraz nie ma takiego ryzyka i nie
rozważamy takich kierunków. Wszystkie wypracowane zyski kierowane są na inwestycje
w ramach całej Grupy JSW. Były takie sytuacje w przeszłości. My uważamy, że każda
spółka wypracowane środki powinna przeznaczać na stabilizowanie swojej sytuacji
i działania rozwojowe. Żeby mogły bezpiecznie funkcjonować teraz i w długiej przyszłości.
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Pogoń za napastnikiem
Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 7 marca, nad ranem
przed sklepem nieopodal centrum Żor. 25-latek zatrudniony jako dostawca zauważył w pewnym momencie scenę fizycznej napaści. Nie zastanawiając się ani chwili, wybiegł przed sklep i krzyknął w stronę napastnika. Zdążył
jeszcze zapytać leżącego mężczyznę, czy nie potrzebuje
pomocy, po czym ruszył w pościg za sprawcą.
Po chwili zauważył go w rejonie ulicy Stodolnej, zatrzymał
się, nakazując mężczyźnie oddać skradziony portfel. Ten
porzucił łup i szybko zniknął z pola widzenia 25-latka. Na
szczęście, dzięki postawie dostawcy i sprzedawczyni ze
sklepu, policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy. Ostatecznie namierzyli go na osiedlu Księcia Władysława. Jak
się okazało, był nim 16-letni poszukiwany, uciekinier
z ośrodka wychowawczego. Nastolatek trafił do policyjnej
izby dziecka, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny
i nieletnich.
Wodzisław Śląski

5 lat za cofnięcie licznika?

informacje

marzec 2020

7

REGION

„Okrągły stół”
w sprawie kolei

Jastrzębie-Zdrój
15 marca
Krzysztof Daukszewicz – najnowszy program satyryczny
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.17.00, wstęp za biletami
20 marca
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.16.30 i 18.30, wstęp za biletami
22 marca
Koncert zespołu „BACIARY”
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz.17.00, wstęp za biletami
Wodzisław Śląski

Marszałek Jakub Chełstowski zapowiedział zwołanie
okrągłego stołu w sprawie połączeń kolejowych planowanych w województwie śląskim w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak donosi portal nettg.pl, podczas
wstępnych konsultacji liczne uwagi zgłaszały lokalne samorządy.
„W Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się dyskusja, na którą
zaproszenia otrzymają między innymi pełnomocnik rządu
ds. budowy CPK Marcin Horała, minister funduszy i rozwoju regionalnego Elżbieta Jarosińska-Jedynak oraz samorządowcy z gmin, które są położone na trasie przebiegu
CPK, przedstawiciele samorządu gospodarczego i przedstawiciele mieszkańców” – poinformowało biuro prasowe
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

29 marca
„Złota rybka” – spektakl dla dzieci
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 16.00, wstęp za biletami
8 kwietnia
„Komedia pomyłek” – Błażej Krajewski – spektakl komediowy
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 19.30, wstęp za biletam
21-22 kwietnia
Kabaret Młodych Panów – Lany Poniedziałek, albo „Góro Tsy”
WCK, ul. Kubsza 17, godz. 18.00, 20.30, wstęp za biletami
Rybnik
20 marca
Dzień św. Patryka CARRANTUOHILL&GOŚCIE
– „W Irlandzkim Rytmie”
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 19.00, wstęp za bilet.
22 marca
„Królowa Śniegu” – spektakl teatralny dla dzieci
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 16.00, wstęp za bilet.
29 marca
„Cholonek" Adaptacja kultowej powieści Janoscha – Teatr Korez
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, wstęp za
bilet.Ania Karwan – koncert
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, wstęp za bilet.
Cieszyn

Kilka dni temu wodzisławscy policjanci z ruchu drogowego zauważyli kierującego zestawem pojazdów, który popełnił wykroczenie polegające na zanieczyszczeniu drogi
publicznej. Kierowcę Scanii ukarano mandatem. Podczas
sprawdzania przebiegu pojazdu drogomierz wskazał wartość 484 tys. km, a przy ostatnim badaniu technicznym
wprowadzono wartość sięgającą ponad 790 tys. km.
Rozbieżności w przebiegu pojazdu sięgały więc ponad 300
tys. km.
„Powyższy przykład obrazuje, że nowe prawne rozwiązanie sprawdza się i z pewnością przyczyni do ukrócenia
procederu 'cofania liczników'. Znowelizowane przepisy
kodeksu karnego stanowią, że jakakolwiek ingerencja we
wskazania drogomierza jest przestępstwem zagrożonym
karą do 5 lat więzienia. Odpowiedzialność ponosi zarówno
osoba, która licznik cofa licznik, jak i właściciel pojazdu
zlecający taką usługę” – przypominają stróże prawa.

„Budowa CPK to inwestycja ważna dla dalszego dynamicznego rozwoju kraju oraz naszego województwa.
Przyniesie korzyści mieszkańcom i przedsiębiorcom. Służyć będzie również turystom. Warto jednak, aby przygotowując się do tego logistycznego wyzwania, podjąć dialog
z samorządowcami na szczeblu regionalnym, lokalnym
oraz z samorządem gospodarczym i mieszkańcami” – ocenił marszałek Chełstowski.
Pawłowice

Śmiertelne potrącenie
Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 29 lutego, około godziny 18.00 w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Wodzisławskiej w Pawłowicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierowca samochodu marki Vaz (model
Łada Samara), jadąc w kierunku Jastrzębia-Zdroju potrącił
pieszą, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. Kierujący w chwili zdarzenia był trzeźwy. Niestety, mimo błyskawicznie podjętej akcji ratowniczej, nie udało się uratować życia 71-letniej poszkodowanej. Policjanci będą teraz wyjaśniać dokładny przebieg zdarzenia.

Reklama

Reklama

BANK CI ODMÓWIŁ?
Operator bankowy zaprasza
Nasz doradca dobierze najlepszą ofertę

kredyty na PIT, pożyczki na oświadczenie,
kredyty dla biznesu, punkt opłat

Bardzo wysoka przyznawalność!
Jastrzębie-Zdrój, ul. Arki Bożka 16CD, stary targ, biały budynek
tel. 509 499 619

21 marca
„Piosenki z górnej półki”, Osiecka, Młynarski, Przybora – koncert
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, wstęp za bilet.
25 kwietnia
Piotr Cugowski – „40” akustycznie – koncert
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 19.00, wstęp za bilet.

Imprezy wyjazdowe
Stowarzyszenie Aktywny Senior, tel. 535 997 170
11-24 kwietnia
Wczasy w Jarosławcu z 40 zabiegami i dojazdem. Kolejne
terminy: 6-19 czerwca, 18-31 lipca, 29 sierpnia-11 września
1-4 maja
Zakopane. Kabaret, termy
26 maja
Dzień Matki. Częstochowa i inne sanktuaria
27 czerwca-5 lipca
Mazury. Rejsy, św. Lipka
Ps. Rzecz jasna, ostateczna decyzja w kwestii organizacji poszczególnych
imprez, z racji zagrożenia ze strony koronowirusa, będzie zależeć od

organizatorów.
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Coraz mniej
dłużników
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z zado-

dzo życiowych przypadkach. Formalno-praw-

woleniem odnotowała znaczący spadek za-

ne ściąganie należności zaczyna się już po

dłużenia swoich członków. W ubiegłym roku

3 miesiącach zaległości a nie po 1/2 roku jak

łączne ich zadłużenie zmniejszyło się aż o po-

wcześniej. Jeśli dłużnik nie dostosuje się spra-

nad 420 tys. zł i w końcu grudnia wyniosło

wa jest przekazywana do sądu, który może

2 mln 462 tys. zł. To najlepszy wynik od ponad

wydać nakaz komorniczy. Do tego dochodzą

10 lat.

koszty sądowe i egzekucji. W skrajnych przy-

www.JasNet.pl

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

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy
o ustanowienie odrębnej własności lokali
mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju:
M-3, os. Tysiąclecia 14/42
Cena wywoławcza: 84 000 zł
Pow. użytkowa: 47,46 m
Wadium: 8 400 zł
M-3, os. Tysiąclecia 19/13
Cena wywoławcza: 84 000 zł
Pow. użytkowa: 45,68 m
Wadium: 8 400 zł

padkach może dojść nawet do eksmisji.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2020 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 (pokój nr 24)

dziej stanowcze ściąganie należności i ograni-

„Te działania przynoszą bardzo dobry skutek

Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

czenie ugód. Poprzednio była bardzo wyrozu-

i zadłużenie członków istotnie się zmniejszyło.

miała i zawierała z dłużnikami różne ugody, np.

Nie ma już zgody na różnego rodzaju szkodli-

o wydłużenie czasu ich spłaty. I wychodziła na

we uniki kosztem Spółdzielni i jej członków.

tym jak przysłowiowy „Zabłocki na mydle”.

Nie możemy pozwolić, żeby koszty działania

Jak Spółdzielnia to osiągnęła? Poprzez bar-

Dłużnicy notorycznie ugody nie dotrzymywali

Spółdzielni ponosili uczciwi, rzetelni członko-

a długi rosły. W końcu Zarząd GSM posta-

wie a różni kombinatorzy to bezczelnie wyko-

nowił skończyć z takim załatwianiem spraw

rzystywali” – mówi prezes GSM Gerard Wey-

dłużników i zaostrzył postępowanie. Zawiera-

chert.

Mieszkania można oglądać w dniu 20.03.2020 r., w godz.: od 9.00 do 12.00.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni,
nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.
Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się w dzień przetargu,
w godzinach od 8.00 do 9.00 w Sekcji Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich
z potwierdzeniem wpłaty wadium (pok. Nr 1 – parter budynku GSM).
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Przekształceń Praw
i Spraw Członkowskich (tel.: 32 47-14-070, wew. 5)
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Przekształceń Praw
i Spraw Członkowskich, telefon: 32 47 14 070, wewn. nr 5.

nie ugody jest możliwe tylko w skrajnych, bar-

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

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej

Lokalizacja lokalu
L.p.
użytkowego

Powierzchnia
użytkowa
(pomieszczenia)

Powierzchnia
części wspólnej

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LOKALU
UŻYTKOWEGO DO WYNAJMU

Stawka netto
do przetargu bez
Wadium
opłat za media
[zł/m²]

6,53 m²

28,23 m² (piętro)

16,35 zł/m²

500,00 zł

1.

ul. Katowicka 24

21,70 m²

2.

ul. Opolska 1

15,69 m²

15,69 m² (parter)

17,35 zł/m²

300,00 zł

3.

ul. Krakowska 2 A

102,33 m²

102,33 m² (parter)

9,00 zł/m²

1000,00 zł

4.

ul. Graniczna 1

4,79 m²

7,10 m² (piętro)

9,20zł/m²

100,00 zł

5.

ul. Wrocławska 8 A

34,36 m²

34,36 m² (parter)

15,45 zł/m²

600,00 zł

2,31 m²

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kasie GSM lub na konto: Bank Spółdzielczy nr 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001, złożenie pisemnego oświadczenia
o zapoznaniu się z „ Regulaminem przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy terenu') i ramowym wzorem projektu umowy
najmu oraz przedłożenie dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 roku o godz.9.00 w siedzibie GSM Jastrzębie-Zdrój , ul. Graniczna 1 - pokój nr 24.
Przetarg prowadzony będzie w formie ustnej licytacji - wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m². Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać w dniu 17.03.2020 roku
w godz. od 11.00 do 12.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Bliższych informacji dotyczących w/w lokali udziela Dział FinansowoKsięgowy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 15, Tel: 728-485-847). Informacje o przetargach i lokalach użytkowych do wynajęcia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.gsmjastrzebie.pl.
Zarząd GSM

www.gazeta.JasNet.pl
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„Serce, walka, charakter, wiara!”

Co z ćwierćfinałem Ligi Mistrzów?

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie sprawili sporą
niespodziankę, eliminując w ćwierćfinale fazy
play-off Polskiej Hokej Ligi Cracovię Kraków.
Jak okazało się zaledwie kilka dni później, był
to triumf na wagę brązowego medalu, czyli
czwartego podium w historii jastrzębskiego
hokeja! 11 marca rozgrywki sezonu 2019/20
decyzją władz Polskiej Hokej Ligi zostały zakończone z uwagi na zagrożenie koronawirusem, a medale przyznano na podstawie rozstrzygnięć w ćwierćfinałach i fazie zasadniczej. Złoto przypadło GKS Tychy, srebro - Unii
Oświęcim, a brąz JKH GKS podzielił z czwartym półfinalistą, GKS Katowice.
Cracovia, choć po rundzie zasadniczej sklasyfikowana była na 5. miejscu, uchodziła za
faworyta rywalizacji z uwagi na dokonane
kilka tygodni wcześniej transfery. W "tabeli
formy" obejmującej ostatnie 25 meczów podopieczni Rudolfa Rohaczka byli zdecydowanym liderem, zaś właściciel klubu prof. Janusz
Filipiak obiecał hokeistom premię za mistrzostwo kraju w wysokości 300 tys. euro. Ekipa
Roberta Kalabera nie przejęłą się tym wszystkim, pokonując wicemistrzów Polski po serii
siedmiu pasjonujących spotkań. To były mordercze boje, w których zadecydował atut własnego lodowiska.
Dramatycznymi momentami dałoby się obdzielić pół sezonu. W dwóch pierwszych meczach na Jastorze (22-23.02, 5:4 i 4:3) byliśmy
świadkami horroru w końcówkach, gdy Cracovia jak szalona goniła wynik. W wyjazdowych pojedynkach nr 3 i nr 4 o wygranych rywali (26-27.02, 2:3 i 2:3d.) zadecydowały gole
w przewagach po kontrowersyjnych karach
dla jastrzębian. Sędziowie dali się bowiem nabrać na "aktorskie" dokonania doświadczonych krakowskich Czechów. W drugim ze
starć pod Wawelem decydujący gol padł na
16 sekund przed końcem 20-minutowej dogrywki.
W 5. meczu na Jastorze znów lepsi okazali się
podopieczni Roberta Kalabera (01.03, 3:1),
ale okupili to kontuzjami: Martin Kasperlik
zszedł z lodu z pokiereszowanymi żebrami,
a Henrich Jabornik ma do naprawy kolano.

Gdy Jastrzębski Węgiel wylosował w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Itas Trentino, wielu kibiców odetchnęło z ulgą, że dzięki temu nasz
zespół uniknie podróży do azjatyckiej części
Rosji. Tymczasem epidemia koronawirusa we
Włoszech zupełnie wywróciła tę optykę. Co
więcej, przez niemal tydzień sprawę bagatelizowała Europejska Konfederacja Siatkówki
(CEV).
Pojedynki z ekipą z Trydentu zaplanowano na
5 marca (wyjazd) i 12 marca (dom). Tymczasem pod koniec lutego sytuacja w Italii zaczęła się pogarszać. Część zawodów od razu
odwołano, a w wielu pozostałych przypadkach zamknięto trybuny. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zaczęli wyrażać obawy, czy
wyjazd do Włoch jest bezpieczny, więc 28 lutego klub skierował do CEV pismo z prośbą
o przełożenie lub przeniesienie wyjazdowego spotkania. Siatkarska centrala zbyła
ten wniosek informacją, że mecz ma się odbyć
zgodnie z planem. - Nie ukrywam, że jako ojciec dwójki małych dzieci, nieszczególnie
chcę tam jechać w obecnych warunkach - skomentował Piotr Hain.
Największym problemem nie był jednak koronawirus jako taki, ale ewentualna dwutygodniowa kwarantanna, której mogłaby zostać poddana... cała nasza drużyna. Wykluczyłoby to Jastrzębski Węgiel z walki w tym
sezonie. Wprawdzie 2 marca CEV przyznała,
że "nie będzie nikogo zmuszać do gry", jednak
potem odrzuciła kolejny wniosek naszego
klubu o przeniesienie zawodów. Nie pomogło
nawet to, że Jastrzębski zaproponował rozegranie obu spotkań na neutralnym terenie
w Klagenfurcie. W tej sytuacji prezes Adam
Gorol podjął decyzję, że zespół do Włoch nie
pojedzie. Tymczasem CEV podtrzymała stanowisko i zagroziła klubowi walkowerem,
jeśli nie zagra w Trydencie. Co ciekawe, tego
samego dnia w tym mieście pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa.
4 marca prezes Gorol poinformował, że decyzji nie zmieni, a ponadto ujawnił, że miała
miejsce telekonferencja z udziałem działaczy
naszego klubu, Itas Trentino i CEV. - Prosiłem
o zrozumienie, bo rozmawiamy o zdrowiu zawodników oraz ich rodzin. Nasz rywal także
przedstawił swoje stanowisko. Usłyszałem
z ich strony: "To jest wasz problem, to nie jest

19-letni napastnik JKH GKS
Kamil Wałęga
Fot. Magdalena Kowolik

Najbardziej ucierpiał Łukasz Nalewajka, który został przez rywala popchnięty na bandę
i doznał wstrząśnienia mózgu. W wyjazdowym 6. spotkaniu osłabieni jastrzębianie nie
zdołali przeciwstawić się rywalom (04.03,
1:3). Z kolei w ostatnim starciu "o wszystko"
o zwycięstwie naszego zespołu u siebie
(07.03, 2:1) zadecydował niezwykły duch
walki i niesamowita postawa bramkarza Ondreja Raszki, który przetrwał krakowskie
oblężenie. Symbolicznym był fakt, że przy
obu golach dla JKH GKS asystował zaledwie
19-letni wychowanek Kamil Wałęga, a pierwszego z nich zdobył starszy o rok Dominik
Paś. Drugi był dziełem Łotysza Marisa Jassa.
- Gdy spojrzycie na skład naszego rywala i na
nasz, od razu widać różnicę w filozofii budowy zespołu. My mamy swoich wychowanków,
którzy dostają szansę gry, a z kolei Cracovia
co sezon buduje drużynę na finał - podsumował szczęśliwy trener Robert Kalaber. - Pokazaliśmy serce, walkę, charakter i wiarę
w sukces - dodał Słowak. Po ostatniej syrenie
na Jastorze panowała radość niczym ze zdobycia mistrzostwa Polski, choć nikt mógł
przewidywać, że nagrodą za ten triumf będzie brąz! Tak czy inaczej - ten sezon jest historyczny. Po Pucharze Polski i Pucharze Wyszehradzkim JKH GKS przełamał pięć lat
ćwierćfinałowej niemocy, a ponadto po raz
pierwszy pokonał Cracovię w play-offach.

Siedmiominutowe trzęsienie ziemi
Do 75. minuty pierwszego domowego meczu
u siebie z Radomiakiem Radom (07.03) kibice
GieKSy mieli prawo narzekać na formę podopiecznych Jarosława Skrobacza. Raz, że tydzień wcześniej w wyjazdowym inauguracyjnym spotkaniu z mającym poważne problemy
finansowe GKS Bełchatów nasz zespół wypadł co najwyżej średnio (0:0). Dwa - na kwadrans przed końcem starcia z radomianami
jastrzębianie przegrywali 0:2 po golach Patryka Mikity.
I właśnie wtedy... ruszyło! Sygnał do ataku dał
Marek Mróz, który zamieszał po lewej stronie pola karnego. Mogliśmy mieć do niego
małe pretensje o brak zdecydowania, ale...
chwilę potem wszystko to poszło w zapomnienie, bowiem właśnie ten zawodnik kapitalnie przymierzył zza pola karnego i otworzył rezultat po naszej stronie. Ten gol natchnął gospodarzy, którzy poszli za ciosem.
W 80. minucie po centrze Farida Alego z rzutu rożnego główką pokonał bramkarza rywali
Kamil Jadach, a chwilę potem wynik zawo-

Prezes JW Adam Gorol
Fot. A. Modliński / Jastrzębski Węgiel

nasz problem. Wy macie sobie poradzić, a nie
my. U nas jest wszystko w porządku, a nasz region nie jest zagrożony i wyłączony z funkcjonowania" - tak rozmowę z Włochami zrelacjonował prezes. Zdenerwowania nie ukrywał Dawid Konarski. - Bierność CEV jest karygodna i żenująca - irytował się atakujący
JW. - Po powrocie z Włoch mamy mecze wyjazdowe. Jeśli mamy lekki katar czy gorączkę,
to nie kładziemy się do łóżka, tylko jeździmy
po kraju. Istnieje więc ryzyko rozprzestrzeniania wirusa. Być może mam za dużą wyobraźnię, bo czytam trochę książek, oprócz
tych książek, które czyta CEV, czyli tylko "rachunków przychodów i rozchodów". W pełni
popieram stanowisko prezesa - podsumował
Konarski.
Tego samego dnia po południu CEV ugięła się
pod naciskiem argumentów i postanowiła nie
karać naszego zespołu walkowerem. Skończyło się na tym, że w dniach 13 i 14 marca podopieczni Slobodana Kovacia mieli zmierzyć
się w dwumeczu z Itasem Trentino na neutralnym terenie w słoweńskim Mariborze. Tydzień później wobec rozprzestrzeniania się
epidemii CEV odwołała wszystkie (!) spotkania włoskich drużyn w całej Europie. Tym samym na chwilę obecną finisz Ligi Mistrzów
stanął pod znakiem zapytania.

Akademia (złotych) Talentów!
Fot. Jan Kalinowski

dów na 3:2 ustalił sam "Fara", po czym utonął
w ramionach kolegów. - Pokazaliśmy, że hasło
"GieKSa walcząca do końca" to nie tylko puste słowa - mówił uradowany Jadach.
Dzięki tej wygranej ekipa z Harcerskiej umocniła się na lokacie gwarantującej występ
w barażach o ekstraklasę. Teraz przed naszym zespołem domowy pojedynek z Wartą
Poznań, który z uwagi na transmisję w Polsacie został przesunięty na 16 marca. Niestety,
z powodu zagrożenia koronawirusem odbędzie się on bez udziału publiczności.

Młodzież Jastrzębskiego Węgla dokonała historycznego wyczynu, bowiem po juniorach
tytuły mistrzów Śląska zdobyli także kadeci
i młodzicy. W wojewódzkich turniejach finałowych nasze zespoły sięgnęły po złote medale odnosząc komplet zwycięstw. Triumfy te
dały Akademikom z ul. Reja awans do zmagań
ogólnopolskich (juniorzy są już w finałach,
a kadeci - w półfinałach).
Drużyna kadetów zdobyła śląskie złoto w finale w Częstochowie, wygrywając z MKS Będzin (3:0) i Jedynką Jaworzno (3:0) oraz dwiema ekipami spod Jasnej Góry - Norwidem
(3:0) i AZS 2020 (3:1). Z kolei młodzicy nie dali
szans rywalom podczas turnieju w Hali Sportowej w Szerokiej, pokonując po 2:0 kolejno
AZS 2020 Częstochowa, BBTS Włókniarz
Bielsko-Biała i MKS Będzin. Tytuły MVP obu
turniejów trafiły odpowiednio do Kajetana

Fot. A. Modliński / Jastrzębski Węgiel

Kubickiego i Mikołaja Stąporka. Sztab trenerski Akademii Talentów JW tworzą: Dariusz
Luks, Dawid Hołda i Jakub Dejewski.

W telegraficznym skrócie

*** Alpinizm: Piotr Lilla i Witold Staniek (KW Jastrzębie) zaliczyli zimowe wejście na Elbrus. Temperatura na szczycie wynosiła -40 st. C. *** Hokej: W wieku 56 lat po ciężkiej chorobie zmarł
Andrzej Truty, dawny kapitan GKS Jastrzębie i KKS Zofiówka. *** Hokej: Mikrusy JKH GKS zajęły 7. lokatę w turnieju finałowym Czerkawski Cup na Stadionie Narodowym w Warszawie.
*** Judo: Jagoda Tąta (57 kg) wywalczyła brąz, a Karina Grzywacz (44 kg) - srebro podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Trzebnicy. *** Karate: Ekipa Kumite Jastrzębie zdobyła 9 medali
w Turnieju Kyokushin w Będzinie. Złota zdobyli: Justyna Brzuska, Nadia Kamińska i Jakub Gurgul. *** Lekkoatletyka: Łukasz Urbanek (TL Athletics) zajął 8. miejsce w biegu na 200 m (czas 23.36 s;
2. w finale B) podczas Halowych Mistrzostw Polski U18 w Toruniu. *** Piłka nożna: Stadion Miejski wzbogacił się o nowoczesny telebim i elektroniczny system kas wraz z systemem tripodów.
Ponadto w wakacje ma zostać ukończona inwestycja w podgrzewaną murawę *** Siatkówka: Ćwierćfinały MLSA: Gold Volley - No Pain 3:2 i 3:1, V. Żory - F. Pawłowice 3:0 i 3:0, TKKF Jastrząb Maksimus 3:0 i 3:0, Nord Radlin - Jastrzębie-Borynia 3:2 (rewanż 15.03). *** Tenis stołowy: Julia Bartoszek dotarła do 1/8 finału Mistrzostw Polski Seniorów w Białymstoku. Wcześniej
zawodniczka JKTS Jastrzębie zdobyła mistrzostwo Śląska. *** Tenis stołowy: Po czterech zwycięstwach z rzędu (Gorce N. Targ 9:1, AZS Nysa 7:3, Politechnika Rzeszów 6:4, Broń Radom 7:3)
JKTS Jastrzębie umocnił się na pozycji wicelidera I ligi płd. kobiet.
Redakcja sportowa: Mariusz Gołąbek
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informacje SM Jas-Mos

Bezpieczeństwo, komfort,
oszczędność i ekologia

A co z ekologią?
Podgrzewanie wody za pomocą miejskiej sieci
ciepłowniczej to obecnie jedna z najbardziej
ekologicznych metod na rynku. Warto podkreślić, że elektrociepłownie podlegają stałemu monitoringowi i rygorystycznym przepisom o emisji zanieczyszczeń, a to, co wydostaje się z ich kominów, przechodzi przez szereg
filtrów. Oddział „Zofiówka” w JastrzębiuZdroju w listopadzie 2018 roku oddał do eksploatacji jeden z najnowocześniejszych w kraju bloków fluidalnych. Dzięki zastosowanej
technologii spełnia on najbardziej rygorystyczne wymagania unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska – dyrektywy ws. emisji przemysłowych IED. Decydując się na ciepło sieciowe, ograniczamy więc powstawanie
smogu w miastach.

W dniu 9 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej
w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej „Jas-Mos” z lokatorami budynku przy al. Jana Pawła II w sprawie podłączenia
ciepłej wody użytkowej (CWU). Mówi o tym prezes Spółdzielni Piotr Szereda
Czy pan Prezes może nam
przybliżyć ten temat?
Od 2019 roku pracujemy wraz PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa z JastrzębiaZdroju nad realizacją nowego zadnia: założenia CWU na naszych zasobach. Jego celem
jest przede wszystkim dostarczenie mieszkańcom ciepłej wody użytkowej prosto z sieci
i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyeliminowanie piecyków gazowych (JUNKERS)
z naszych mieszkań.
Na czym to polega?
Ciepła woda użytkowa z sieci powstaje po
podgrzaniu zimnej wody wodociągowej za pomocą ciepła sieciowego. Takie ciepło jest wytwarzane w elektrociepłowni i przekazywane
do sieci ciepłowniczej, po czym trafia do węzła
cieplnego w bloku. W specjalnym wymienniku
ciepła woda jest podgrzewana do temperatury 55°C. Taka woda jest bezpieczna i nadaje się do picia i nie pogarsza jakości obecnej
wody. Montaż instalacji CWU z sieci trwa
krótko i nie jest uciążliwy dla mieszkańców.
Obejmuje likwidację dotychczasowego piecyka i przewodów gazowych, przeprowadzenie

instalacji przewodami kominowymi, zamontowanie wodomierza i zaworu odcinającego
oraz prace wykończeniowe.
Czy można na tej inwestycji zaoszczędzić?
Można zaoszczędzić czas i wodę. Obecnie ciepła woda nie pojawia się w kranie w tym samym momencie, w którym go odkręcamy.
Użytkownik musi czekać, aż najpierw spłynie
zimna woda, która trafi do kanalizacji bez żadnego pożytku, a za nią też przecież płacimy. Po
wprowadzeniu CWU użytkownik nie musi
martwić się kosztami ciepłej wody, ciepła woda jest dostępna przez cały czas. Licznik pracuje tylko wtedy, gdy się jej używa. Oszczędzamy także energię – dzięki wykorzystaniu
energii elektrycznej i ciepłu produkowanemu
na masową skalę koszt uzyskania ciepłej wody
użytkowej jest niższy niż podgrzanie takiej samej ilości wody za pomocą piecyka gazowego
i związane z jego posiadaniem wydatki. Lokatorzy będą oszczędzać na kosztach eksploatacji piecyka – nie martwią się kosztami konserwacji i eksploatacji urządzeń podgrzewających, ponieważ monitorowaniem i przeglądem sieci ciepłowniczej zajmuje się dostawca
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ciepła, czyli PGNiG TERMIKA Energetyka
Przemysłowa. Oszczędzamy też na miejscu –
brak urządzeń do podgrzewania wody to także więcej miejsca w łazience, które można
wykorzystać w dowolny sposób.
Jakie jeszcze plusy z CWU w mieszkaniu?
Ciepła woda użytkowa to także komfort i bezpieczeństwo. Dzięki montażowi instalacji
CWU z sieci lokator nie będzie musiał dokonywać regularnych przeglądów, bo ciepła woda
o stałej temperaturze jest dostępna przez cały
rok i przez całą dobę. Brak dodatkowych
urządzeń w postaci podgrzewaczy gazowych
czy pieca węglowego niweluje zaś ryzyko wybuchu gazu i zatrucia czadem. Przypominam,
że z powodu zatrucia tlenkiem węgla w poprzednim sezonie grzewczym w Polsce 52
osoby zmarły, a 2024 zostały poszkodowane.
W naszym mieście takie przypadki też się zdarzały.

To kiedy realizacja tej inwestycji?
To było drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne i zgodnie z naszymi uregulowaniami w spółdzielni Zarząd przygotuje ankietę
i będzie się starał dotrzeć do wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych. Jeżeli 55% lokatorów wyrazi zgodę, to przygotujemy projekt i będzie realizowana inwestycja. To lokatorzy zdecydują, czy chcą tańszej, wygodniejszej, bezpieczniejszej i ekologicznej ciepłej
wody użytkowej.
Kiedy będą zmiany na
pozostałych zasobach?
Czas pokaże. Ale ważne jest, że idziemy śladem innych miast i do tego projektu będą podchodzić też kolejne spółdzielnie mieszkaniowe w Jastrzębiu-Zdroju. To będzie projekt
długotrwały i sukcesywnie rozwijany. Mam
nadzieję, że wzorem dużych aglomeracji my
spółdzielcy będziemy również dbać o ekologiczne rozwiązania.
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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

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

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

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

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

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

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

Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B

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

Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

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 działkę budowlaną na
terenie Jastrzębia, wszystkie media
(w granicy działki), wjazd z drogi
asfaltowej. Tel. 502 778 246
Wynajmę lokal handlowousługowy w Jastrzębiu-Zdroju.
Bardzo dobra lokalizacja. Standard
lokalu dobry (prąd, woda, gaz,
kanalizacja, Internet).
Tel. 691 959 702
Sprzedam pralnię ekologiczną
znajdującą się w centrum miasta
przy ulicy Warszawskiej 1.
Zainteresowanych proszę o kontakt
telefoniczny: 500 361 173
Posiadam do wynajęcia warsztat
naprawy samochodów oraz
wymiany opon wyposażony
w maszyny i podnośniki
w Jastrzębiu-Zdroju przy
ul. Pszczyńskiej. Tel. 660 799 629
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

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
Mieszkanie do wynajęcia na piętrze
w spokojnej okolicy Strumień,
od zaraz do zamieszkania, po
remoncie, częściowo umeblowane,
stan bardzo dobry, parking pod
oknem. Tel. 692 137 686

USŁUGI TRANSPORTOWE
Nasza rma oferuję transport
krajowy i zagraniczny,
przeprowadzki, dowóz towarów
zakupionych w sklepie do domu
lub pod wskazane miejsce.
Zadzwoń i sprawdź.
517 103 641
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 dom w Jastrzębiu
Dolnym, 2-kondygnacyjny.
Cena: 580 000 złotych.
Tel. 501 518 364
Sprzedam mieszkanie w centrum
Jastrzębia-Zdroju bez pośredników.
Tel. 604 560 810
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m.
Tel. 608 578 160

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
Sprzedam dom jednorodzinny
w Gołkowicach. Tel. 514 519 677

27.03
28.03
29.03
30.03

Firma budowlana zatrudni
kierowcę kat. C, operatorów
koparek oraz pracowników
budowlanych. Tel. 32 47 19 016
Zatrudnię pracowników do
ociepleń domków 1-rodzinnych
na terenie Jastrzębia. Umowa
o pracę. Mile widziane
doświadczenie. Tel. 501 564 256

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
Wynajmę mieszkanie M2 na ulicy
Turystycznej klatka 59 w JastrzębiuZdroju. Tel. 723 699 541
PRACA
Market Budowlany poszukuje
osoby na stanowisko magazyniera.
Obowiązki: przyjmowanie
i rozładunek towaru, ewidencja
dokumentów magazynowych,
wydawanie towaru, dbanie
o porządek i standardy rmy.
Umowa o pracę, praca na wysokiej
jakości sprzęcie, 2600 zł + premia.
Tel. 537 111 000
Sprzedawca dział dekoracyjnooświetleniowy w markecie
budowlanym. Wymagana:
podstawowa wiedza w tematyce
elektryczno-oświetleniowej,
pracowitość, mile widziane
doświadczenie w sprzedaży
i handlu. Umowa o pracę,
możliwość rozwoju, 2600 zł
+ premia. Tel. 537 111 000

Poszukuję chętnych do pracy
przy dachach. Umowa o pracę.
Tel.669 847 268
Firma FHU "DARUŚ" poszukuje
przedstawiciela handlowego.
Więcej informacji po godzinie 15.00
pod numerem telefonu.
Tel. 601 594 896

Jastrzębie-Zdrój
Rybnik, Racibórz
Katowice, Ruda Śląska
Lubliniec

Firma EUROMOT poszukuje
pracowników na stanowiska:
mechanik samochodowy,
elektromechanik. Zapewniamy
korzystne warunki pracy.
Tel. 601 251 321
INNE
Renault Scenic z roku 2000, silnik
1,6 + gaz. Instalacja gazowa na
gwarancji założona w roku 2017
za kwotę 2850 zł. Pojazd sprawny
technicznie. Auto posiada klimat.
centralny zamek elektryczne szyby
elektryczne lusterka poduszki
powietrzne oryginalne radio.
Okazyjna cena jak na auto z instal.
gazową na gwarancji za 2850 zł.
Tel. 660 003 333
Polski Fiat 126p z 1997r. Coraz
rzadziej spotykany pojazd na
naszych ulicach. Fiacik sprawny
technicznie w codziennej eksploat.
Przegląd tech. ważny do 21 marca,
ubezpieczenie OC do 17 marca.
Normalnie można jechać. Dorzucam
drugi komplet kół i jakieś części
luzem. Najtańszy jeżdżący
i opłacony Maluszek w woj. śląskim
- okazja.Tel. 725 418 332

Opel Astra z 2005, silnik 1.8
benzyna w bardzo dobrym stanie
technicznym jak i wizualnym.
Samochód w pełni sprawny
jeżdżący, wszystko w aucie jest
sprawne, ubezpieczenie W zeszłym
roku sprowadzony z Niemiec
i zarejestrowany w kraju.
Klimatyzac., tempomat, elektryczne
szyby, centralny zamek, 2 oryginal.
klucze z pilotem. Okazja cenowa
jak na auto w takim stanie.
Tel. 601 281 861

USŁUGI
SZPACHLARSKO-MURARSKIE
oferuje:
szpachlowanie,
malowanie agregatem
hydrodynamicznym,
podwieszane su ty,
zabudowa G\K,
układanie glazur.
531 173 465
Sprzedam komplet wypoczynkowy
w dębie (nowa tapicerka) - 3+1+1.
Cena 500 zł, do negocjacji.
Tel. 32 47 17 549, 502 113 180
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

Nie ulegajmy panice, bądźmy ostrożni
Władze spółki, kierownictwo kopalń, kopalniane służby medyczne i ochrona zakładów
pracy są przygotowane do działań skoncentrowanych na zminimalizowaniu zagrożenia
chorobą wywoływaną przez koronawirusa.
Zarząd JSW prosi wszystkich pracowników
o stosowanie się do zaleceń, dzięki którym
można ograniczyć ryzyko zarażenia.

Nie wszystko można uregulować przepisami.
Najważniejszy jest zdrowy rozsądek i pewność, że podejmowane decyzje mają jeden cel
– ochronę Państwa zdrowia i zdrowia Państwa
rodzin.
Nie narażajmy się na zakażenie, żeby nie zarazić najbliższych.
Zakłady wchodzące w skład Grupy Kapitało-

JSW stawia
na edukację

Uczniowie, którzy we wrześniu tego i przyszłego roku rozpoczną naukę w Technikum
Górniczym i Elektrycznym Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, praktyczne umiejętności zawodowe będą zdobywać w KWK Pniówek. Najlepsi absolwenci znajdą pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Umowę w tej sprawie
w pawłowickim magistracie podpisali Artur
Wojtków, Zastępca Prezesa Zarządu JSW ds.
Pracy i Polityki Społecznej oraz Franciszek
Dziendziel, Wójt Gminy Pawłowice.
- Wspieranie edukacji to jeden z priorytetów
JSW i istotna płaszczyzna współpracy z samorządami, na terenie których spółka prowadzi działalność. Ten projekt pozwoli nam
pozyskać doskonale wyszkolonych pracowników, którzy podczas praktyk poznają specyfikę pracy w naszych kopalniach. Uczniowie pawłowickiej szkoły, to przecież także
dzieci naszych pracowników, a więc ta umowa wpisuje się w Śląską tradycję, w której
profesja górnika przechodzi z ojca na syna
- powiedział Artur Wojtków.
Zgodnie z zapisami umowy JSW zapewni naukę zawodu w formie zajęć praktycznych
i praktyki zawodowej w sztolni i warsztacie
szkoleniowym KWK Pniówek. W ramach posiadanych możliwości nauka zawodu będzie

prowadzona też w wyrobiskach górniczych
kopalni. Ta forma współpracy edukacyjnej
liczy sobie już blisko 15 lat i to dzięki niej
w 2006 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II utworzono klasę
technikum o profilu technik górnictwa podziemnego, a następnie technik elektryk.
To nie jedyny rodzaj wsparcia JSW, na który
w Pawłowicach mogą liczyć przyszli technicy
górniczych profesji. Kilka miesięcy temu ze
środków Fundacji JSW dla szkolnej pracowni
zakupiono nowoczesny sprzęt dydaktyczny
do nauki elektryki i elektroniki. Jastrzębska
Spółka Węglowa w 2018 roku ustanowiła też
dla uczniów klas o profilu górniczym specjalny fundusz stypendialny. Uczniowie
otrzymują 250 złotych miesięcznie, a najlepszy z nich na zakończenie każdego roku
otrzymuje specjalną nagrodę w wysokości
1500 złotych.
- Współpraca z Jastrzębską Spółką Węglową
układa się doskonale. Jej edukacyjny wymiar
pozwala nam zapewnić, nie tylko wysoki poziom praktycznej nauki zawodu, ale także
tworzy dla naszych młodych mieszkańców
doskonałe perspektywy zawodowe, przecież mamy na naszym terenie kopalnię Pniówek - powiedział po podpisaniu umowy
Franciszek Dziendziel, Wójt Pawłowic.

wej JSW mają strategiczne znaczenie dla gospodarki. W poczuciu odpowiedzialności za
zdrowie załogi i funkcjonowanie naszej firmy
Zarząd JSW SA apeluje o podporządkowanie
się zaleceniom służb odpowiedzialnych za
działania profilaktyczne minimalizujące zagrożenie w każdym z zakładów grupy kapitałowej naszej Spółki.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęto
przygotowania do wdrożenia procedury zdalnego mierzenia temperatury ciała pracowników wchodzących do zakładów pracy. Wstępne konsultacje medyczne dla osób, które zgłosiły się do pracy, choć mają objawy chorobowe, będą odbywały się w specjalnie do tego
celu przygotowanych namiotach.

Ratownicy
mają system

Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła nowoczesny bezprzewodowy system łączności
dla ratowników górniczych. Teraz możliwy
będzie stały kontakt głosowy pomiędzy ratownikami, a sztabem podczas akcji ratowniczej.
Ratownicy z KWK „Knurów-Szczygłowice”
przez kilkanaście miesięcy testowali bezprzewodowy system łączności. Dlatego to
właśnie tam w pierwszej kolejności trafił innowacyjny sprzęt. - Ratownicy górniczy
w Polsce testowali takie rozwiązania, ale nikt
nie zrobił tego w takiej skali jak my - mówi
Janusz Grodoń, kierownik Kopalnianej Stacji
Ratownictwa Górniczego w KWK „KnurówSzczygłowice” - Ruch Szczygłowice. - Testy
rozpoczęliśmy od komory ćwiczeń, później
poddawaliśmy urządzenia testom w ekstremalnych warunkach pod ziemią. Wszelkie
nasze uwagi uwzględniali pracownicy firmy,
która jest właścicielem technologii, a później
sprzęt ponownie poddawaliśmy testom
– dodaje kierownik Grodoń.
W rezultacie kopalniane stacje ratowniczych
w Ruchach Knurów i Szczygłowice dysponują najnowocześniejszym systemem łączności na świecie. Teraz ratownicy nie muszą
już zwijać i rozwijać kabla do łączności w rejonie objętym akcją ratowniczą. Wystarczy,
że jeden z zastępów na początku akcji rozwiesi co ok. 150 metrów lekkie repeatery
(przekaźniki sygnału radiowego) i wszyscy
pozostali ratownicy biorący udział w akcji
mogą komunikować się między sobą i z kier-

ownikiem akcji pod ziemią. System, poza komunikacją głosową, przesyła również dane:
stan baterii, siłę sygnału itp. Wszyscy ratownicy są na bieżąco lokalizowani, co można
obserwować na ekranie komputera. System
może również obsługiwać lekkie kamery,
które mogą być zainstalowane na hełmach
ratowników.
Sprzęt może być rozbudowany o inne czujniki, m. in. umożliwi w przyszłości monitorowanie kondycji ratowników. Komunikatory
Osobiste ratowników, czyli radiotelefony
umieszczone w obudowie w formie ochronnika słuchu, są wyposażone w mikrofony na
pałąkach, które wystarczy zbliżyć do maski,
aby móc swobodnie rozmawiać. Dźwięk jest
filtrowany, by minimalizować zakłócenia
z otoczenia. Komunikatory Osobiste są mobilne, mocowane na kasku i po włączeniu nie
wymagają obsługi. Do bazy może być podłączonych pięć zastępów oraz kierownik
i sztab akcji.
Decyzję o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem nowoczesnego systemu komunikacji
podjęto po katastrofie w Ruchu Zofiówka,
gdzie w maju 2018 r. po silnym wstrząsie zginęło pięciu górników. Zarząd JSW powołał
zespół, który zajął się wypracowaniem wytycznych służących poprawie standardów
łączności, identyfikacji oraz monitoringu
pracowników pod ziemią. Jastrzębska Spółka Węglowa jest pierwszą węglową spółką
w Polsce, która wprowadziła tego typu nowoczesne rozwiązanie.

