2
Jakie wybory?
2
Siła wyższa
4
Kto zrozumie Grodzką?
5
Sytuacja jest krytyczna
6
Laski mają przypał!
8
Zrobimy co możliwe
Teraz najważniejsze jest zdrowie 9
9
Sport
Gotowi na powrót do normalności 10
11
Ogłoszenia
12
Informacje JSW

BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY

Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory,
Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana...
8 maja 2020 [233]

NAKŁAD: 25 000
ISSN: 2082 - 5927

www.gazeta.jasnet.pl
www.gazeta.jasnet.pl

Czy weźmiesz udział w wyborach
prezydenckich, jeśli odbędą się w maju?
A.
B.
C.
D.

Tak, z pewnością
Nie, to wykluczone
Zależy w jakiej formie
Nie mam zdania

Mieszkanie w stylu PRL
Galeria Historii Miasta

54%

44%

1%

1%

Jakie
wybory?

str. 2

Sytuacja
jest
krytyczna
ZOBACZ STR. 5

Siła
wyższa
ZOBACZ STR. 2

Chcesz coś ogłosić?
Ogląda nas wiele osób
Na pewno ktoś skorzysta
Serwis ogłoszeniowy JASNETU
Tel. 32 474 00 00, marketing@jasnet.pl

2

maj 2020

publicystyka

www.JasNet.pl

Jakie wybory?

Jeszcze pięć lat temu, zapewne zdezorientowani, przypominaliśmy sobie w pośpiechu, która z wiszących na płocie czy sklepowej wystawie twarzy zrobiła na nas
największe wrażenie? Czyj uśmiech był najszerszy, a hasło najbardziej porywające, chociaż nie do końca zrozumiałe? Wreszcie, kto zrobił na nas największe wrażenie?
I która rozmowa z dziennikarzem była najbardziej błyskotliwa? Ale to już melodia przeszłości, która rozpłynęła się w zakamarkach pamięci.

Minęło kolejnych pięć lat. I znowu dzień wyborów prezydenckich, jakkolwiek zabrzmi to w kontekście prowadzonych
obecnie sporów politycznych, zbliża się wielkimi krokami. Czas
podejmowania decyzji – od których, wbrew powszechnym
opiniom, będzie zależał los naszego miasta czy gminy – to już
niedaleka przyszłość. Ale wydarzyło się „coś jeszcze” – jedno
niepozorne słowo zmieniło nasz świat. Nagle padły pytania
o charakter i kształt tegorocznych wyborów, ich termin, bezpieczeństwo wyborców.
Mówiąc wprost, pandemia otworzyła puszkę Pandory.
„Ludzie to mają powalone w głowach. Chodzą do marketów,
gdzie jest dużo klientów, na targ, do innych sklepów i się nie boją. Pracują na kopalni, gdzie ludzi w ciortu, tak samo jak w biurach, gdzie siedzą w tych kanciapach i nie boją się. Listonosze
cały czas pracują, kurierzy mają wzmożną pracę, bo ludzie
przez Internet zamawiają. To tego się nie boją. Zamawiają
remonty... Puknijcie się w te łby! Ja bardzo chętnie wezmę
udział w takich wyborach” – przekonuje jeden z naszych Czytelników, jak łatwo się domyślić, entuzjasta wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej.
Momentalnie wtóruje mu kolejny internauta. Co ciekawe, powołując się na identyczny argument: „Pojechałem do OBI kupić
drucik i doznałem szoku. Na parkingu miejsca brak – tyle samochodów. Do sklepu wchodzi każdy bez żadnych ograniczeń,
tłok, jakiego nawet przed wirusem nie było. I wy piszecie, że nie
pójdziecie na wybory, że to wykluczone?! Ogłaszam konkurs,
jak was nazwać... Hipokryci to za słabo!”

Teraz, gwoli sprawiedliwości, oddajmy głos tym, na których
hasło „wybory korespondencyjne”, dodatkowo w terminie majowym, działają jak czerwona płachta na przysłowiowego byka.
„Do wyborów nie może obecnie dojść!” – pada na samym początku.
„PiS mówi, że zgodnie z konstytucją trzeba je teraz przeprowadzić. Ale konstytucja mówi też, iż wybory mają być tajne.
Przez pocztę tajne nie będą, gdyż trzeba do koperty włożyć
swoje dane wraz z numerem PESEL, czyli będą wiedzieć, na kogo oddałem głos. Mają być równe i powszechne. Nie wszyscy
będą mogli oddać głos, ponieważ nie ma ich w miejscu zameldowania. Karty mają być dostarczane pod adres zameldowania. A co z tymi, którzy obecnie są gdzie indziej, za granicą, i nie
mogą wrócić z powodu wirusa? I co mają kwarantanny, i są w innym regionie Polski, też będą pozbawieni głosu” – słyszymy
w argumentacji.
„Jeśli wybory odbędą się, to będą to wybory niepotrzebne, bo
inni kandydaci są pozbawieni szans. W obecnej sytuacji najlepiej od razu i bez wyborów obecnego prezydenta ogłosić nowym prezydentem, bo jak niektórzy piszą, ma on 'miażdżącą
przewagę'. Co nie jest wcale takie pewne. I chyba dlatego robi
się wybory niespełniające warunków zapisanych w konstytucji
– ponadto w szczycie pandemi. Ale tak juz było...” – zauważa
autor kolejnego komentarza.
„Ja nie będę się z nikim kłócić. Będę głosował, ponieważ nie
można dopuścić do sytuacji, żeby w sierpniu nie było prezy-

denta. Każdy ma swój rozum i wie, czy mu coś grozi, czy nie”
– następna szybka riposta. I równie szybka, jeśli nie szybsza,
riposta na ripostę: „Do wyborów wcale nie zniechęca wirus,
tylko antydemokratyczna forma korespondencyjna. Wielu
ludzi nie idzie nie dlatego, że jest jakiś wirus, tylko przez
korespondencyjne to coś”. Cios za cios: „Tylko szkoda, że
jakoś urzędy lub administracje wysyłają tysiące listów do
lokatorów, czy to z rozliczeniem wody, czy innymi informacjami. I jakoś te listy nie zarażają i nie stwarzają zagrożenia. Cóż za hipokryzja!” W odpowiedzi: „Na normalne wybory
bym poszedł, jak zawsze, ale w życiu na pseudokorespondencyjne”.
To prawda! Wszyscy, jak jeden mąż, jesteśmy zniechęceni wojną na górze. Także tutaj, w Jastrzębiu-Zdroju. Niektórzy z nas
chcą machnąć ręką na zbliżające się wybory prezydenckie, bo
to i tak nic nie da, szczególnie teraz, kiedy karty rozdaje złowrogi koronawirus.
A może lepiej, jeśli nie wskażemy swojego kandydata, rezygnując z udziału w wyborach? I niech zdecydują za nas inni?
Bardziej zorientowani? Zdeterminowani? Przekonani o słuszności swoich wyborów? Nie powtarzający jak mantrę pytania:
„Ale co ja mogę?!” Wreszcie – bardziej odważni w kontekście
ogłoszonej pandemii?
No cóż, tych pytań jest zdecydowanie więcej. I wychodzi na to,
że sami będziemy musieli się z nimi zmierzyć...
Damian Maj

Siła wyższa
„Koronawirusowy” mętlik głowy rozpocząl się dosyć spektakularnie – od apelu prezydent Anny Hetman. Jastrzębianie, których ﬁrmy mają siedziby w budynkach
miejskich, mogą liczyć na umorzenia czynszów bądź przesunięcie ich w czasie. W specjalnym liście do właścicieli lokali prezydent Anna Hetman poprosiła spółdzielnie
oraz innych właścicieli nieruchomości, by rozważyli wprowadzenie podobnych rozwiązań dla mikroprzedsiębiorców, a także małych i średnich ﬁrm.
Tymczasem Jastrzębska Spółka Węglowa ogłosiła... „wystąpienie siły wyższej”. „Zarząd JSW S.A. informuje, iż podjął uchwałę
o wystąpieniu siły wyższej w JSW i poinformowaniu kontrahentów Spółki o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań wynikających z zawartych umów handlowych. Powyższa decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na świecie,
co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową Spółki
i Grupy JSW” – mogliśmy przeczytać na stronie Spółki.
No cóż, wiele wskazuje na fakt, iż owa „siła wyższa” dotknęła
nie tylko przemysł wydobywczy. „Mając na uwadze ogłoszenie
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych,
a także mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora
Sanitarnego, administracja Zakładu Karnego w JastrzębiuZdroju informuje, że aktualnie wstrzymuje się: zatrudnianie
osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej, udzielanie
osadzonym widzeń, odprawianie nabożeństw i udzielanie
posług religijnych” – czytamy w komunikacie ZK w JastrzębiuZdroju.
Także pasażerowie komunikacji miejskiej zostali skonfrontowani z transcendencją. „Nawet w tak trudnej sytuacji część
osób musi dotrzeć między innymi do pracy. Wielu może liczyć
na MZK Jastrzębie. Związek gwarantuje transport i dla bezpieczeństwa pasażerów podstawia dodatkowe autobusy”
– podkreślał Rafał Jabłoński, rzecznik prasowy MZK – „Nie
rezygnujemy z realizacji połączeń ważnych dla mieszkańców.
Przeciwnie, w związku z ograniczeniami, liczba pasażerów nie
może przekroczyć połowy miejsc siedzących, podstawiamy
dodatkowe autobusy”.

A teraz pytanie „za sto punktów”. Czy pandemia koronawirusa
ma wpływ na „dramatyczny” wzrost przypadków przemocy
domowej? Otóż Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar
skierował list do minister rodziny. Jak argumentował, „dotarło
do niego wiele alarmujących sygnałów na temat wpływu
stosowanych środków zaradczych w walce z epidemią na sytuację osób doświadczających przemocy domowej”. A jak
sytuacja wygląda w Jastrzębiu-Zdroju? Zdaniem policjantów
w tym przypadku trudno mówić o wzroście interwencji związanych z przemocą domową, które utrzymują się na dotychczasowym, jeszcze sprzed pandemii, poziomie. Czyli co, nie grozi
nam przemoc w czasie kwarantanny?
Mijający tydzień minął nam także na... walce o dostęp do sklepowych półek. Czyli legendarne już godziny dla seniorów i pojedynek – nie tylko na argumenty. „Na stronie rządowej gov.pl
jest umieszczona interpretacja wprowadzonego ograniczenia:
w godzinach od 10.00 do 12.00 sklepy i punkty usługowe mogą
przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne
dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65 roku życia” – wyjaśniała Ewelina Stelmach, Miejski Rzecznik Konsumentów, kiedy
jeszcze ten przepis obowiązywał – „Osoby starsze mają zatem
pełne prawo, aby, biorąc pod uwagę ryzyko, decydować, o której godzinie udadzą się na zakupy. To młodsi konsumenci muszą
dostosować się do ograniczenia”.
A teraz słów kilka o oportunizmie naszych mieszkańców. „Ja
tylko idę odwiedzić chorą teściową” – to najczęściej słyszeli śląscy policjanci, którzy interweniowali wobec mieszkańców łamiących prawo. Mowa o kwarantannie. Niestety, do powiatowych sanepidów w województwie śląskim wpływały kolejne
wnioski o ukaranie. W samą tylko Wielkanoc funkcjonariusze

zatrzymali sześciu „delikwentów”, którzy zamiast przebywać
w kwarantannie domowej, przechadzali się ulicami.
Jak powszechnie wiadomo, od 16 kwietnia wszyscy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Ale jak
pozbyć się zużytych materiałów? „Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego zużyte środki
zapobiegawcze, takie jak maseczki czy rękawiczki ochronne,
powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane”
– poinformował Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
A teraz odnotujmy, że „koronawirusowy” mętlik głowy, czyli
„siła wyższa” dotarł również w okolice jastrzębskiego magistratu. „Zachęcamy do załatwiania spraw przez internet lub
składania dokumentów za pośrednictwem skrzynki, wystawionej przed siedzibą Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
Część spraw można już jednak załatwić osobiście. Nie oznacza
to jednak, że dostęp do budynku jest całkowicie dowolny. Do
jastrzębskiego magistratu należy umawiać się telefonicznie.
Wówczas pracownicy zaproponują konkretny termin spotkanie” – precyzowali urzędnicy.
Na koniec jastrzębskie wodociągi, które zapewniają, że woda
pitna dostarczana mieszkańcom spełnia wszystkie wymagania
jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. „Jest
w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera
żadnych patogennych mikroorganizmów” – czytamy na stronie
JZWiK S.A. I tak trzymać, do końca, miejmy nadzieję rychłego,
pandemicznej telenoweli!
JasNet
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Przedszkola nadal zamknięte

W sumie 27 zakażonych

Prezydent Anna Hetman zdecydowała, że
jastrzębski żłobek i przedszkola, jakkolwiek
rząd dopuścił możliwość ich otwarcia już od
6 maja, pozostaną zamknięte.

kiej możliwości skorzystali dla dobra własnych dzieci i nas wszystkich. Naszą intencją
jest minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem na terenie miasta” – mówi prezydent Anna Hetman.

Jak informuje Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim
– stan na dzień 7 maja, godzina 14.00 – w Jastrzębiu-Zdroju mamy już 27 zakażonych koronawirusem, 76 osób przebywa na kwaran-

Magistraccy urzędnicy dodają, że w czasie,
gdy żłobek i przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju
są zamknięte, rodzice zwolnieni są z opłat.

„Rozdamy 35 000 maseczek!"

„Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie
jastrzębian, placówki pozostaną zamknięte
do 24 maja. Do tego czasu rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Chcę, by z ta-

Miasto Jastrzębie-Zdrój zdecydowało się na
zakup 35 000 maseczek dwuwarstwowych,
by zachęcić mieszkańców do profilaktycznego noszenia ich w przestrzeni publicznej.
Są wielorazowe i można je prać po każdorazowym użyciu w temperaturze powyżej
60 stopni. Maseczki trafią do każdego domu
i mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju.

„Wybudować trzy OWN-y!”
„Ponad 12 mln 700 tysięcy złotych dofinansowania otrzymało miasto Jastrzębie-Zdrój
na przebudowę wiaduktu na alei Piłsudskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu
alei z Graniczną i Północną” – poinformował
jastrzębski magistrat.

„Rozważaliśmy możliwość zakupu maseczek
dla każdego dorosłego mieszkańca, jednak
uznaliśmy, że mogłoby to być potraktowane
jako impuls do swobodnego wychodzenia
z domu.Tymczasem izolacja społeczna nadal
trwa. I jak pokazują statystyki w naszym mie-

Inwestycja jest jedną z najdroższych, jaką
miasto prowadziło w ostatnich latach. Szacuje się, że koszt przebudowy wiaduktu wraz
z budową ronda na skrzyżowaniu alei z Graniczną i Północną sięgnie 25 milionów zł.
„To jakby wybudować trzy OWN-y!”- podkreślają urzędnicy – „Mając to na uwadze, miasto
podjęło wielomiesięczne starania zmierzające do uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcie ze środków zewnętrznych. Cierpliwość opłacała się. Jastrzębie-Zdrój otrzymało 12 mln 700 tysięcy złotych dofinansowania z funduszu dróg lokalnych”.
„To duże wsparcie i bardzo cieszę się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie. Długo na nie czekaliśmy, ale warto było, bo kwota jest znacząca. Mamy, oczywiście, w budżecie zabezpieczoną pozostałą sumę. W tym miejscu chciałam podziękować posłom z naszego miasta za
wsparcie w ubieganiu się o to dofinansowanie” – mówi prezydent Anna Hetman.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Przetarg na budowę wiaduktu na alei Piłsudskiego jest już ogłoszony. Wraz z wiaduktem
budowane będzie jednocześnie rondo na
skrzyżowaniu alei z Graniczną i Północną.
Z uwagi na duży zakres robót i, co się z tym
wiąże, wysoką wartość inwestycji, obowiązuje pełna procedura przetargowa. A to
oznacza, że wykonawcę inwestycji poznamy
w połowie roku. Planowany termin rozpoczęcia budowy wiaduktu zależy bezpośrednio od
procedury przetargowej. Roboty budowlane
potrwają niecałe 2 lata.

„Ewentualne przeniesienie imprezy na późniejszy termin również nie wchodzi w rachubę. W związku z epidemią polska gospodarka
hamuje. W Jastrzębiu-Zdroju zamknięte są
sklepy i punkty usługowe, a część zakładów
pracy działa w ograniczonym trybie. Miasto
już przygotowało pomoc dla przedsiębiorców w postaci wartego 15 milionów złotych
pakietu 'Wsparcie dla biznesu'. Oszczędności
szukają także urzędnicy, którzy przygotowują plan cięć w budżecie miasta” – dowiadujemy się.

Jastrzębie nie skosi traw
„Zbyt częste koszenie trawników może
doprowadzić – zwłaszcza w warunkach suszy
– do przesuszenia darni i wierzchniej warstwy gleby. Stąd decyzja o tymczasowym zakazie koszenia” – poinformował Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

tannie decyzją służb sanitarnych, 4 osoby są
hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2, ponadto mamy 2 „ozdrowieńców”, jedna osoba zmarła. Z pewnością
sytuacja będzie nadal dynamiczna.

ście, jest skuteczna. Dlatego chcemy, aby jastrzębianie nie wychodzili na ulice. Stąd też
pomysł i apel, by w każdym domu wyznaczyć
jedną osobę, która delegowana jest do wyjść
w celu załatwiania najpilniejszych spraw”
– tłumaczy prezydent Anna Hetman.
Zakup 35 tysięcy maseczek to koszt ponad
150 000 zł. Ich dystrybucja była możliwa
dzięki współpracy z działającymi na terenie
miasta spółdzielniami mieszkaniowymi.
W pozostałych sołectwach dystrybucją zajmą się Ochotnicze Straże Pożarne, Straż
Miejska oraz pracownicy jednostek i Urzędu
Miasta.

Kolejni zakażeni w kopalniach

W tym roku bez Dni Miasta
„Ze względów bezpieczeństwa, ale także
dlatego, że trudno dziś świętować, bawić się,
kiedy musimy walczyć z jednej strony o życie
i zdrowie, a z drugiej o podstawy egzystencji,
miasto Jastrzębie-Zdrój odwołuje Dni Miasta. Ta decyzja jest, oczywiście, podyktowana
obecną sytuacją i obowiązującym stanem epidemii” – poinformował jastrzębski magistrat.
„Widzimy, jaka jest sytuacja związana z koronawirusem. Skupienie 5-8 tysięcy ludzi w jednym miejscu, nawet za jakiś czas, mogłoby
skończyć się źle” – tłumaczy decyzję prezydent Anna Hetman.
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w warunkach suszy koszenie trawy byłoby
błędem. Decyzję o wykonaniu pierwszego
koszenia uzależniamy od warunków pogodowych. Póki co, zostały wstrzymane” – mówi
prezydent Anna Hetman.

W latach poprzednich w Jastrzębiu-Zdroju
trawy koszone były nawet 8 razy w sezonie.
Wraz ze zmianą klimatu wykaszanie stopniowo ograniczano. I tak w 2019 roku trawy ścięto już tylko 4 razy. W tym roku z uwagi na
panującą suszę, miasto wstrzymało całkowicie wykaszanie.

Wstrzymanie koszenia wprowadzone zostało na terenach utrzymywanych przez miasto. Nie obejmuje to więc pozostałych terenów zieleni, które nie są w utrzymaniu miejskiej jednostki, ale ważne jest, aby ich zarządcy zdawali sobie sprawę z zabiegów, które
trzeba wprowadzać, aby przeciwdziałać
suszy.

„Bacznie obserwujemy panujące warunki pogodowe, od których uzależniamy zakres i częstotliwość prac. W minionych latach pierwsze
przycinanie trawników zazwyczaj zaczynaliśmy na przełomie kwietnia i maja. W tym roku

Także Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
zmniejszyła wydatki eksploatacyjne na koszenie traw. „Jeden pokos to wydatek rzędu
88 tysięcy zlotych” – zauważa Gerard Weychert, prezes GSM.

U 18 górników pracujących w kopalni Pniówek stwierdzono zarażenie koronawirusem.
Na kwarantannie przebywa 170 osób. Wśród
zarażonych jest 14 pracowników Pniówka
i cztery osoby z firm zewnętrznych. Kopalnia
zatrudnia 4982 osoby na etatach, a około
2 tysięcy to pracownicy firm zewnętrznych.
„Zarażeni pracownicy czują się dobrze. Nie są
hospitalizowani. Jestem z nimi w stałym kontakcie” – mówi Aleksander Szymura, dyrektor
pracy w kopalni Pniówek.
Pierwszy przypadek potwierdzonego zarażenia koronawirusem w kopalni Pniówek miał
miejsce 26 kwietnia. Bardzo szybko została
ustalona grupa osób, które powinny poddać
się kwarantannie. Tak samo było w przypadku
potwierdzenia zarażenia u kolejnych osób.
„W kopalni Pniówek trwa normalna praca.
Przed zjazdem, w czasie tak zwanego podziału, pracownicy są instruowani na temat zasad
profilaktyki minimalizującej ryzyko zarażenia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kopalnia nie jest samotną wyspą. Każdy z nas poza
pracą ma kontakty, które potencjalnie mogą
grozić zarażeniem. Dlatego niczego nie ukrywamy, ale jednocześnie apelujemy o rozwagę
i odpowiedzialność poza pracą” – mówi Józef
Jaszczyk, dyrektor kopalni Pniówek.
„Proszę wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej o zachowanie szczególnej ostrożności poza pracą. Stopniowo łagodzone są restrykcje wprowadzone w ramach ogólnopolskich działań minimalizujących ryzyko zarażenia koronawirusem. Jednak zachęcam, aby pracownicy Spółki wciąż
starali się stosować do zaleceń z czasów
wzmożonej walki z groźbą rozprzestrzeniania choroby” – mówi Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu JSW S.A.
JSW od marca stosuje procedury mające zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Są one zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i polskiego ministerstwa zdrowia. Sztab kryzysowy JSW
podjął wiele działań, aby chronić pracowników. Ograniczono liczbę osób w windach
zjeżdżających pod ziemię i wyjeżdżających na
powierzchnię. Górnicy używają ochronnych
masek i okularów nie tylko na stanowiskach
pracy, ale także w drodze do nich. JSW kupiła
dla każdego pracownika maseczki wielokrotnego użytku. Systematycznie przeprowadza-

na jest dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc: łaźni, lampowni, cechowni i ważnych ciągów komunikacyjnych oraz wind górniczych. Odkażane są także podziemne kolejki i dworce. Codziennie odbywa się pomiar
temperatury ciała wchodzących na teren zakładu pracowników. Pracę załóg górniczych
tak zorganizowano, aby ograniczyć kontakty
pracowników pracujących na różnych zmianach.
„Spółka stawia bezpieczeństwo pracowników na pierwszym miejscu. Jednocześnie
w sposób niezagrożony prowadzi planową
działalność wydobywczą. Z radością przyjąłem informację o tym, że zarażeni pracownicy
czują się dobrze. Proszę, aby wszyscy górnicy
przyjęli słowa uznania i szacunku w podzięce
za determinację w staraniach o utrzymanie
miejsc pracy” – mówi Artur Dyczko, wiceprezes i szef sztabu kryzysowego JSW S.A.
Jednak nawet najdoskonalsze procedury nie
zastąpią rozwagi i odpowiedzialności która
należy zachować także po pracy.
„Dotychczasowe doświadczenia pozwalają
stwierdzić, że przez długi czas skutecznie powstrzymywaliśmy zagrożenie. Mamy procedury, dzięki którym możemy szybko reagować na stwierdzone niebezpieczeństwo.
Wiemy także, że musimy dbać o nasze miejsca pracy. Jestem przekonany, że odpowiedzialność za funkcjonowanie kopalń można
pogodzić z odpowiedzialnością za profilaktykę. Przez wiele tygodni załoga JSW udowadniała to i na pewno tak będzie w przyszłości” – podkreśla wiceprezes Artur Dyczko.
Dyrekcja kopalni i Zarząd JSW apelują do pracowników, aby polegali na informacjach z rzetelnych źródeł. Służby kopalniane informują
załogę na bieżąco o sytuacji. Szczególny nacisk jest kładziony na profilaktykę.
Z ostatniej chwili: Jak poinformował rzecznik JSW Sławomir Starzyński, do czwartkowego, 7 maja, popołudnia wśród pracowników Spółki potwierdzono 33 przypadki koronawirusa. 31 zakażonych to górnicy z kopalni Pniówek, a 2 osoby – pracownicy kopalni Zofiówka. Dzień wcześniej, 6 maja, służby
prasowe JSW informowały o 25 przypadkach
zakażonych koronawirusem. Były to 24 osoby pracujące w kopalni Pniówek, natomiast
1 przypadek odnotowano w ruchu Zofiówka.
JSW
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Pierwsze mandaty
za twarz
Zupełnym brakiem odpowiedzialności wykazali się dwaj nietrzeźwi mężczyźni, którzy
na przystanku autobusowym nie zastosowali
się do obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz
nie zachowywali odległości dwóch metrów
od siebie. Jeden z mężczyzn, 35-latek, świadom popełnionego wykroczenia, zakrył
twarz maseczką, w efekcie został pouczony
przez mundurowych. Niestety, drugi 41-letni
kompan, mimo kilkukrotnego wezwania do
zakrycia twarzy, nie zamierzał tego uczynić.
Mundurowi z przeprowadzonej interwencji
sporządzili wniosek o ukaranie do sądu.
Kolejny miłośnik napojów alkoholowych, tym
razem na ulicy Wyspiańskiego, także nie
posiadał maseczki. Z uwagi, iż jastrzębianin
w ciągu kilku ostatnich dni notorycznie spożywał alkohol w miejscach publicznych oraz
nie stosował się do obowiązku zasłaniania
twarzy, stróże prawa i w tym wypadku sporządzili wniosek do sądu o ukaranie nieodpowiedzialnego mieszkańca.

OWN... znowu
zamknięty!
Korzystanie z Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego to wciąż melodia niesprecyzowanej przyszłości. Jak relacjonowała nasza Czytelniczka, w poniedziałek, 20 kwietnia, teren
rekreacyjny przy Kazimierza Wielkiego
otworzył swoje podwoje dla mieszkańców.
Niestety, taka sielanka nie trwała zbyt długo.
„Dwa dni później przyjechali panowie policjanci i kazali zamknąć ośrodek, powołując
się na obostrzenia rządowe. Jak argumentowali, rząd otworzył jedynie lasy i parki, które są ogólnodostępne dla mieszkańców. Ta
zasada jednak nie dotyczy terenów rekreacyjnych, takich jak OWN” – mówi nasza rozmówczyni.
Jak doszło do tego, że na OWN-ie pojawili się
mieszkańcy? Zofia Florek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyjaśnia:
„Na początku ubiegłego tygodnia podjęłam
decyzję, aby taśmy, które ograniczały dostęp
do pobliskich ławek, zostały zdemontowane”.
Jak dodaje, wyszła z założenia, że osoby spacerujące w sąsiadującym z ośrodkiem „lasku”
mogłyby tam przycupnąć na chwilę i odpocząć. Niewykluczone, iż zniknięcie taśm zinterpretowano zbyt optymistycznie jako ponowne otwarcie OWN-u.
Tym samym, powtarzamy za stróżami prawa
z Jastrzębia-Zdroju, Ośrodek Wypoczynku
Niedzielnego jest nadal zamknięty.

Tragiczny finał
poszukiwań
Niestety... Tragicznie zakończyły się poszukiwania 64-letniego mieszkańca JastrzębiaZdroju.
Jastrzębscy policjanci zostali powiadomieni
o zaginięciu 64-latka przez najbliższą rodzinę
w połowie lutego. W poniedziałek, 27 kwietnia, ciało jastrzębianina zostało odnalezione
w zbiorniku wodnym na terenie gminy Pawłowice. Zidentyfikowano mężczyznę, a tym samym potwierdzono jego tożsamość. Na miejscu trwały oględziny śledczych pod nadzorem prokuratora. Zlecona sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich. Okoliczności
zdarzenia wyjaśniają policjanci.
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Kto zrozumie
Grodzką?
O tym, że jastrzębski magistrat planuje remont ulicy Grodzkiej wraz z fragmentem ulicy
Pszczyńskiej, pisaliśmy po raz pierwszy w połowie 2019 roku. Nie trzeba chyba dodawać,
co taka informacja oznaczała dla kierowców podróżujących przez Jastrzębie-Zdrój.
„A zatem, czy miastu grozi komunikacyjny paraliż?” – pytaliśmy w trosce o los głównie
jastrzębskich zmotoryzowanych.
W sukurs przyszedł nam radny Szymon Klimczak. „W mojej ocenie jeszcze większych problemów i emocji może przysporzyć plan
remontu ulicy Grodzkiej i ulicy Pszczyńskiej
w niedalekiej przyszłości – przy jednoczesnym dużym ograniczeniu ruchu na wiadukcie
na alei Piłsudskiego” – zauważył w swojej interpelacji.
„Konieczność remontu ulicy Grodzkiej jest
spowodowana degradacją jezdni po okresie
zimowym (…) Wykonanie tylko remontów
cząstkowych lub wymiana nawierzchni byłoby zabiegiem niewystarczającym (…) Mając
na uwadze planowany remont wiaduktu oraz
całkowite zamknięcie odcinka alei Piłsudskiego i związane z tym zwiększenie natężenia ruchu na ulicy Grodzkiej, optymalnym
rozwiązaniem jest przeprowadzenie remontu tej ulicy w okresie wakacyjnym, kiedy to
następuje spadek natężenia ruchu na terenie
całego miasta” – argumentowali wówczas
magistraccy urzędnicy.
Dziś już wiadomo, że życie nie znosi próżni
i postanowiło dopisać aneks do powyższego
cytatu. Konkretnie smutny aneks, czyli kolejne kolizje na skrzyżowaniu Grodzka-Pszczyńska-Stodoły i podenerwowanie kierowców. Ba, nawet zarzuty, że niedawny remont
był zwykłą fuszerką.
Tymczasem w sprawie feralnego skrzyżowania, już po remoncie, w drugiej połowie
2019 roku, zebrał się Zespół do spraw Organizacji Ruchu (w jego skład wchodzą między innymi przedstawiciele policji, straży
miejskiej, MZK oraz merytorycznych wydziałów urzędu miasta).
„Analizowano przyczyny kolizji drogowych,
do jakich doszło na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej, Pszczyńskiej i Stodoły. Zwiększone natężenie ruchu i utrudnienia spowodowane są tu
przede wszystkim zamknięciem jednego kierunku al. Piłsudskiego w rejonie wiaduktu.
Rozpatrywana jest możliwość zmiany organizacji ruchu. Jeśli zostanie wypracowane rozwiązanie, które będzie pozytywnie zaopiniowane przez policję, wówczas o tym poinformujemy” – zapewniał jastrzębski magistrat.
Ale kierowcy niecierpliwili się coraz bardziej.
„To skrzyżowanie jest teraz dużo bardziej
niebezpieczne niż przed remontem. Szczerze
mówiąc, mam wrażenie, że to jest po prostu
fuszera. Obym się mylił! Życzę kierowcom
dużo wyobraźni i cierpliwości” – napisał jeden z naszych Czytelników.

fot. MZK

Jedno jest pewne, powyższy komentarz stanowił idealną ilustrację dla zdarzenia drogowego, do jakiego doszło wkrótce na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej, Grodzkiej i Stodoły,
dodajmy zapobiegliwie, w godzinach porannych. To była już kolejna kolizja w tym miejscu. Jak relacjonował nasz Czytelnik, prawdopodobnie kierowca jednego z pojazdów,
jadący ul. Grodzką, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu drugiej osobówce. Efekty tej decyzji możemy „podziwiać” na załączonym powyżej zdjęciu.
I jeszcze jeden cytat z kroniki policyjnej:
„35-latek nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. To brzmi prawie jak klasyka kolizji drogowych w Jastrzębiu-Zdroju. Do zdarzenia doszło około godziny 15. 30 na skrzyżowaniu
Pszczyńskiej i Stodoły. Jak się rzekło, jadący
ulicą Grodzką 35-letni kierowca, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w Mazdę
2, za kierownicą której siedziała 26-latka. Kobieta z ogólnymi obrażeniami ciała została
przewieziona do szpitala”.
Temat feralnego skrzyżowania podjął także
radny Grzegorz Mosoń w swojej interpelacji.
Co usłyszał od magistrackich urzędników?
„Na skrzyżowaniu do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej wtedy, gdy kierowcy skręcający z ulicy Pszczyńskiej w lewo grzecznościowo ustępują pierwszeństwa kierowcom
wyjeżdżającym z ulicy Grodzkiej w kierunku
ulicy Stodoły. Pozostałe pojazdy oczekujące
na skręt w lewo zasłaniają pojazdy jadące
ulicą Pszczyńską na wprost” – padło w odpowiedzi.

„Aby ograniczyć ilość zdarzeń drogowych,
zostanie wyeliminowany kierunek jazdy z ulicy Grodzkiej na wprost poprzez ustawienie
znaku C-8 nakazu jazdy w prawo lub w lewo”
– zdecydowali w końcu urzędnicy.
Czy to posunięcie okazało się trafne? Nie nam
to wyrokować, drodzy Czytelnicy. Jednak, jak
się rzekło, życie nie znosi próżni, dopisując
ciąg dalszy do decyzji magistrackich urzędników. Teraz zaś przeczytajcie koniecznie
o zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło
miesiąc temu z „małym haczykiem”.
„Około godziny 7.15 policjanci ruchu drogowego w trakcie patrolowania ulicy Pszczyńskiej zauważyli, jak kierujący renault, wyjeżdżając z ulicy Grodzkiej, przejechał przez
skrzyżowanie na wprost i wjechał w ulicę Stodoły. Nie dość, że nie zastosował się do znaku
nakazu jazdy w prawo lub w lewo, to jeszcze
zmusił kierującego samochodem osobowym,
poruszającego się w kierunku ulicy Rybnickiej, do hamowania” – relacjonowali stróże
prawa.
„43-latek nie widział nic złego w swoim zachowaniu. Mundurowi za spowodowanie rażącego zagrożenia w ruchu drogowych zatrzymali kierującemu prawo jazdy oraz sporządzili wniosek o ukaranie do sądu. W trakcie kontroli okazało się, że niestosowanie się
kierującego do znaków drogowych zdarzało
się już wcześniej wspomnianemu mężczyźnie” – pada na koniec.
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Damian Maj
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Znowu szansa
dla dzieci?

Sytuacja jest
krytyczna

fot. WSS Nr 2

Jest bardzo źle i to nie tylko z powodu pandemii. Zaczyna brakować krwi i sytuacja jest
krytyczna. Mówi o tym przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi przy
Rejonowym Oddziale PCK w Jastrzębiu Zdroju Andrzej Kinasiewicz.

Jak wygląda sytuacja?
No, niewesoło. Przy pandemii zapominamy,
że są też inne poważne choroby, nawet bardziej niebezpieczne i wielu chorych potrzebuje krwi i to nie tylko do leczenia, ale wręcz
do ratowania życia, a zasoby krwi kurczą się
dramatycznie.
Z czego to wynika?
Tak trudna sytuacja z zapasami krwi wynika
z tego, że jest tylko wytwarzana w sposób
naturalny i nic nie może jej zastąpić. Do jej
pozyskania są potrzebni dawcy i jej zapasy
muszą być na bieżąco odświeżane. Krew
może być przechowywana w warunkach
optymalnych tylko 6 tygodni, a płytkowa nie
dłużej niż 5 dni. Później musi być utylizowana.
Obecnie jej zapasy nie mogą być normalnie
odświeżane. Z powodu pandemii i z wynikających stąd ograniczeń nie są przeprowadzane akcje krwiodawstwa, nie jeździ krwiobus,
ilość oddających krew znacznie się zmniejszyła. Potrzeby i zużycie są nadal takie same,
jak nie większe, natomiast jej uzupełnianie
prawie stanęło. To wszystko czyni sytuację
bardzo trudną, wręcz krytyczną.
Zagraża to przede wszystkim
różnym zabiegom i operacjom?
Dokładnie. Wiele z nich jest przekładane.
Średnio podczas jednej operacji zużywa się
od 2 do 5 litrów krwi. Podczas bardzo poważnych operacji jak transplantacja – nawet do
90 litrów! Jeden dawca jednorazowo może
oddać tylko 0,45 litra, jest to tzw. jedna donacja. Mężczyzna może oddać krew do 6 razy
w roku, kobieta do 4 razy. Widać z tego wyraźnie, jak ważna jest jak największa liczba dawców krwi.
Ale przecież nie są teraz organizowane
akcje krwiodawstwa?
To prawda, funkcjonują jednak stałe punkty
krwiodawstwa. W Jastrzębiu-Zdroju działa
punkt na osiedlu Przyjaźń, przy ulicy Krasickiego, w dawnym szpitalu dziecięcym, w byłym punkcie przyjęć nocnych i świątecznych
„HERMED”. To ładny, nowo wyremontowany
i dobrze urządzony punkt, czynny od poniedziałku do piątku, od 7.30 d0 13.30. Dla unikania kolejek, szczególnie w okresie pandemii, dawcy są zapisywani na konkretne terminy. Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub
przez stronę internetową Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Jak wygląda cały proces oddania krwi?
Dawca musi być pełnoletni i w dobrym stanie
zdrowia. Na początku są wypełniane odpowiednie ankiety, żeby ustalić, czy jego stan
jest odpowiedni, następnie jest badany przez

fot. ZK Jastrzębie-Zdrój

lekarza. Musimy być całkowicie pewni, że
dawcy nic nie zagraża, jest w pełni zdrowy
i jego krew jest zdrowa. Dopiero wtedy następuje właściwe pobranie. Całość trwa około 45 minut.
Czy to nie jest niebezpieczne
dla samego dawcy?
Absolutnie nie. Dorosły człowiek ma w sobie
5-6 litrów krwi, a pobierane jest tylko 0,45 litra, czyli jedna donacja. Ubytek krwi w jego
organizmie regeneruje się już po 24 godzinach, bez żadnej szkody dla dawcy.
Ale teraz, w okresie pandemii?
Samo pobieranie krwi nie niesie żadnego ryzyka zarażenia. Poza tym są zachowane ścisłe
i na ten czas bardzo zaostrzone warunki sanitarne i procedury. Dawcy są zapisywani na
konkretne godziny, bez dłuższego czekania
i gromadzenia się. Są odpowiednio izolowani
od siebie. Tutaj ryzyko zakażenia jest zminimalizowane niemalże do zera i jest zdecydowanie mniejsze niż w innych miejscach.
Jak wielu jest krwiodawców
w Jastrzębiu-Zdroju?
Ilu jest dokładnie, to trudno powiedzieć.
W ubiegłym roku w różnych akcjach oddali
razem ponad 6000 litrów krwi. Teraz takie
akcje nie są organizowane. Widać więc, jak
wielki to jest ubytek. Osoby związane z naszym Klubem Honorowych Dawców Krwi
w 2019 r. oddały razem ponad 80 litrów krwi.
Wielu naszych stałych krwiodawców czyni to
regularnie, ale ze względu na epidemiczne
ograniczenia jest to absolutnie niewystarczające. Są wśród nich prawdziwi rekordziści. Ryszard Małecki i Aleksander Czajka oddali
ponad 100 litrów krwi każdy, Wiesław Lasyk,
wieloletni prezes jastrzębskiego oddziału
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PCK, ponad 90 litrów, wielu innych po kilkadziesiąt litrów. Dla mnie są to prawdziwi bohaterowie, o których się zbyt wiele nie mówi.
Czasem w mediach prezentuje się ludzi, którzy ocalili jedną osobę. I bardzo dobrze! Ale
czy ktoś policzył, ilu ludziom tacy dawcy pomogli uratować życie i to całkowicie bezinteresownie? To może być nawet 40 uratowanych przez jednego krwiodawcę! Niestety,
w tych czasach ta ofiarność nie wystarcza
i bardzo potrzebna jest pomoc innych.
Na czym polega działalność waszego Klubu?
Tylko na oddawaniu krwi?
Jest to nasza główna działalność, ale nie tylko. Gdzie się da, propagujemy naszą aktywność. Organizujemy akcje krwiodawstwa,
zachęcamy do oddawania krwi na prelekcjach
i czynnego przyłączenia się do nas. Nasz Klub
jest jednym z najaktywniejszych w regionie,
a szkolni krwiodawcy, jak ci z Zespołu Szkół nr
6, znani są nie tylko w lokalnym środowisku,
ale nawet w całym kraju. Poza tym staramy
się integrować naszych członków. Spotykamy się na różnych imprezach towarzyskich,
jak festyny, regaty żeglarskie, pikniki strzeleckie i wtedy dobrze się razem bawimy z całymi rodzinami. Zapraszamy wszystkich
chętnych do nas. Spotkacie wspaniałych,
ofiarnych ludzi, gotowych pomagać innym
i oddawać cząstkę siebie. Teraz służba zdrowia walczy na gorącym froncie walki z epidemią, która ma ocalić nas wszystkich. Ale to nie
tylko ten jeden front. Społeczeństwo potrzebuje naszej pomocy. Zwłaszcza naszej krwi.
Wiem, jak jastrzębianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości potrafią być ofiarni. Teraz
jest paląca potrzeba, aby to kolejny raz okazać. Punkt poboru krwi na Przyjaźni czeka na
Was. Chorzy potrzebują Waszej krwi!
JN

Za nami pierwsze dni funkcjonowania Oddziału Pediatrycznego, którego działalność
została wznowiona 23 kwietnia. Lekarzem
zarządzającym jest Agata Szeląg-Szymocha,
a pielęgniarką oddziałową – Bernadeta Ciszewska. To one stanowią trzon zespołu, który dziś opiekuje się małymi pacjentami.
Pani ordynator jest osobą niezwykle empatyczną i gotową do działania. „W ciągu ostatnich dni spełniły się moje marzenia o otwarciu czegoś świeżego, niepowtarzalnego. To
nowy początek. Współpraca z tyloma fantastycznymi ludźmi jest dla mnie nie tylko niesamowitą przygodą, wyzwaniem, ale też zdobywaniem nowych doświadczeń i nauką. Pragnąc stworzyć zespół profesjonalistów i specjalistów, zachęcam wszystkich lekarzy pediatrów do współpracy. Chciałabym, abyśmy
wspólnie nieśli pomoc małym mieszkańcom
Jastrzębia-zdroju i okolic. Jesteśmy pełni pasji, a ciągły rozwój jest dla nas priorytetem”
– mówi pani doktor.
„Oddział Pediatryczny, który liczy ogółem
20 łóżek, jest bardzo przyjazny dla dzieci i ich
opiekunów. Do ich dyspozycji pozostaje
kuchnia oddziałowa oraz miejsca przy łóżkach, aby mogli w komfortowych warunkach
czuwać przy swoich pociechach. Oddział
wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt, posiada dostęp do pełnego zaplecza diagnostycznego jednostki. Posiada również własną
Izbę Przyjęć, zlokalizowaną w sąsiedztwie
wejścia do szpitala od strony Przyszpitalnych
Poradni Specjalistycznych” – czytamy na
stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Szpital otwiera się
Poradnie specjalistyczne przyszpitalne oraz
pracownia fizjoterapii w zakresie fizjoterapii
ambulatoryjnej i ośrodka dziennej rehabilitacji będą funkcjonowały w szerszym zakresie.
Wznowione zostają zapisane wcześniej w terminarz kolejkowy wizyty. To oznacza, że osoby, które miały umówioną wizytę, a z uwagi na
epidemię koronawirusa konieczne było jej odwołanie, będą miały wyznaczony nowy termin. Pacjenci będą na bieżąco informowani
telefonicznie o przyjęciu w danej poradni specjalistycznej lub zabiegach. Tak jak to miało
miejsce wcześniej, również pacjenci po hospitalizacji w naszym szpitalu otrzymają porady.
Aby zachować zasady zabezpieczające przed
rozprzestrzenianiem się zakażenia wprowadzone zostały zmiany organizacyjne. Wstępna weryfikacja będzie odbywać się w holu
bocznego wejścia do Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych w godzinach:
- od 8:30 do 12:30 do Poradni Specjalistycz.;
- od 7:30 do 13:30 do Pracowni Fizjoterapii.
Każda osoba zweryfikowana otrzyma na nadgarstek zieloną opaskę. Osoby towarzyszące
będą wpuszczane tylko w razie konieczności,
również po weryfikacji. Uwaga! Do poradni
będą przyjmowani tylko pacjenci wcześniej
zapisani na konkretną godzinę.
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Co?! Ekspedientki bez masek?
„Szanowna Redakcjo Jasnetu!” – tak, jakże
miło, zaczyna się list naszego wiernego Czytelnika – „Byłem ostatnio w jednym ze sklepów dyskontowych w Jastrzębiu zrobić drobne zakupy. Oczywiście, w maseczce i rękawiczkach. I co zastałem w środku? Kierowniczka sklepu oraz pracownicy obsługiwali klientów bez rękawiczek i masek. Na moje pytanie, dlaczego tak robią, kierowniczka

odpowiedziała, że mają zgodę od dyrekcji
dyskontu. Ręce mi opadły. Od kiedy decyzja
jakiejś tam dyrekcji dyskontu jest ważniejsza
od zarządzenia rządowego? Po interwencji
policji sytuacja wróciła do normalności, zupełnie tak jak w innych sklepach. Czy dalej
będziemy się zmagać z nieodpowiedzialnością niemyślących ludzi?" – pyta na koniec autor listu.

Ciemno w ciągu dnia?
„Zwracam się z zapytaniem, czy miasto planuje modernizację oświetlenia ulicznego
w Jastrzębiu-Zdroju oraz czy we wszystkich
budynkach będących własnością miasta wymieniono stare oświetlenie (na przykład zastosowano żarowki LED)?” – czytamy w interpelacji radnego Mirosława Kolba. Jak zauważa miejski rajca, istniejące rozwiązania są
w znacznym stopniu przestarzałe. Dają zbyt
mało światła – w dodatku kiepskiej jakości
– i zużywają mnóstwo energii, także poprzez
stare i źle funkcjonujące układy sterowania.
„Lampy świecą się w ciągu dnia, gdy jest to
niepotrzebne, lub zapalają się zbyt późno, ponieważ często stosowane są wyłączniki czasowe, zamiast – nowoczesnych, zmierzchowych” – zauważa radny.

„Na terenie miasta w zakresie budowy lub
remontu oświetlenia ulicznego stosuje się
już od kilku lat wyłącznie lampy LED. Pozostałe oświetlenie posiada sodowe lampy
energooszczędne SL 100 i nie przewiduje się
ich kompleksowej wymiany na lampy LED.
Całe oświetlenie uruchamiane jest za pomocą elektronicznych zegarów sterujących,
a nie przekaźników zmierzchowych. Zdarza
się, niezbyt często, iż oświetlenie świeci
w ciągu dnia, lecz jest to spowodowane pracami eksploatacyjnymi wymagającymi uruchomienia oświetlenia lub też rozregulowaniem się zegara sterującego, na przykład
poprzez zmianę napięcia czy brak prądu”
– wyjaśnia wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju
Roman Foksowicz.

„Ktoś bije młodą kobietę!”
„Mężczyzna bije młodą kobietę. Szarpie ją
i wyzywa!” – tak, musicie przyznać, drodzy
Czytelnicy, dosyć sensacyjnie brzmiało zgłoszenie, jakie otrzymali jastrzębscy stróże prawa. Do zdarzenia miało dojść w niedzielę,
19 kwietnia, około godziny 6.00 pod jednym
z bloków na ulicy Turystycznej. Kiedy na miejsce przybyli policjanci, nie zastali „domniemanych bohaterów” opisanej przez telefonicznego rozmówcę sytuacji. W pewnym momen-

cie do patrolu podszedł świadek, relacjonując, że faktycznie widział młodą, najprawdopodobniej nietrzeźwą dziewczynę, strofowaną przez partnera, a może kogoś z rodzeństwa. W każdym razie w pewnym momencie
z ust mężczyzny padły słowa: „Zobaczysz!
Wszystko powiem mamie!” Jak dodał spostrzegawczy mieszkaniec, na szczęście nie
doszło do rękoczynów, co najwyżej spontanicznej szarpaniny między młodymi ludźmi.

Ugodził swoją żonę nożem
Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 2 maja.
Jak wynika z materiałów sprawy, małżeństwo
po zakrapianej alkoholem imprezie położyło
się spać. Po chwili 41-latek wstał i bez przyczyny ugodził swoją żonę nożem. Kobieta trafiła do szpitala, a jej mąż do policyjnego aresz-

tu. Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod
wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych, decyzją
jastrzębskiego sądu, został tymczasowo
aresztowany. Za popełnione przestępstwo
grozi mu do 5 lat więzienia.

Do pracy z dwoma promilami?
Zgłoszenie o tym, że ulicą Powstańców
Śląskich porusza się kierująca, która prawdopodobnie jest pijana, policjanci otrzymali
w niedzielę, 26 kwietnia, około godziny
13.45. Informacja pochodziła od uczestnika
ruchu, który widział kierującą volkswagenem, jadącą „wężykiem”. Zgłaszający jechał
za nią i niezwłocznie powiadomił stróżów
prawa. Jastrzębianin przybyłym na miejsce
mundurowym wskazał, gdzie stoi już zaparkowany samochód. Nieodpowiedzialną kie-

rującą okazała się 31-letnia mieszkanka Jastrzębia-Zdroju. Od kobiety była wyczuwalna woń alkoholu, choć jastrzębianka przyjechała, aby właśnie rozpocząć pracę. Badanie
alkoma-tem wykazało, że miała blisko 1,8
promila alkoholu w organizmie.
O jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Za
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
grozić jej może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

„Mama ma ciężki oddech...”
„Mama... mama... ma jakiś ciężki oddech” –
usłyszał w słuchawce dyspozytor telefonu
alarmowego.

zany adres. Niestety, nikt nie odpowiadał na
pukanie do drzwi. Dlatego postanowiła działać bardziej zdecydowanie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20
kwietnia, w godzinach popołudniowych na
ulicy Malchera. Zgłaszająca relacjonowała,
że zaledwie pół godziny później próba nawiązania kontaktu z matką nie powiodła się,
ona sama zaś, tłumaczyła dalej dyspozytorowi, mieszka za daleko, aby móc sprawdzić, co
dzieje się w mieszkaniu. Mało tego, poprosiła
nawet kogoś z rodziny, aby poszedł pod wska-

Na miejsce zadysponowano policyjny patrol,
a także strażaków, którzy weszli do mieszkania przez uchylone okno. „Wewnątrz zastano kobietę, przytomną, wyraźnie pod wpływem alkoholu. Lokatorka przekazała strażakom informację o wypiciu wódki. Nie wymagała pomocy medycznej” – informuje KM PSP
w Jastrzębiu-Zdroju.

www.JasNet.pl

„Laski mają
przypał!”
„Około godziny 20.00 stróże prawa zostali poinformowani
o leżącej na ławce pijanej nastolatce. Na miejscu było już
pogotowie ratunkowe. W związku ze stanem upojenia alkoholowego, młoda jastrzębianka została zabrana do szpitala. To jednak nie koniec problemów, jakich przysporzyła
sobie 14-latka. Zakrapiane napojami wyskokowymi
spotkanie będzie miało swój ﬁnał w sądzie dla nieletnich”.
„Teraz to jest istne dno. Jak się słyszy i widzi
na każdym kroku, szczególnie u młodych, bluzgi, agresja, pijaństwo. Po prostu to nie może
skończyć się dobrze. Coraz młodsi są zdemoralizowani. Dziewczyny już w gimnazjum wysyłają chłopakom swoje rozbierane zdjęcia
na komórkę, a potem nie mają problemu, żeby
uprawiać z nimi seks. Wyuzdane w tak młodym wieku!” – pisze „zdegustowany” internauta.
Te dwa znamienne cytaty – z policyjnej kroniki oraz jasnetowego forum – sprowokowały
naszych Czytelników do dyskusji nad kondycją młodych ludzi. Z czasem troska komentujących przyjęła zgoła osobliwą postać. Pojawił się bowiem ciekawy postulat, wielokrotnie powtarzany, aby wychowywaniem najmłodszych zajęła się szkoła.
„Dzisiaj wielu młodych nie ma żadnych zasad
moralnych, żadnych hamulców. Nie bardzo
wiedzą, co znaczy mieć szacunek do kogoś lub
czegokolwiek. Nie wiedzą, co to patriotyzm.
Jak to zmienić? Tu szkoły mają wiele do zrobienia, ale czy potrafią?” – zastanawia się Barbara. Dość powiedzieć, że swoim wpisem
Czytelniczka otworzyła przysłowiową puszkę Pandory. Od tego momentu ciężar argumentów, na które powoływały się obie strony, rósł w astronomicznym tempie. Zaś temperatura dyskusji na łamach naszego portalu
osiągnęła poziom wrzenia.
„Szkoła?! To rodzice mają obowiązek wpoić
dzieciom zasady czy szacunek do innych. Jeśli
w domu nie mają przykładu, to szkoła nic tu
nie pomoże. A patrząc teraz na te mamuśki
i tatusiów, w sumie nie ma co się dziwić, że jest
jak jest” – przekonuje jeden z adwersarzy.
„Szkoła nie jest od wychowywania, tylko od
tego jest dom i rodzice. Ponieważ można mówić młodym, co powinno być dobre, a co złe,
ale i tak wracając do domu, będą robić, to co
widzą i to jak rodzice będą nimi kierować.
I dlatego mamy, to co mamy. Wielu rodziców
nie nadaje się na bycie ojcem lub matką”
– wtóruje swojemu przedmówcy jakiś Czytelnik.
Ostatecznie, nasi rozmówcy wskazywali
głównie na rodziców jako tych, którzy powinni strzec swoich pociech i dbać o ich bezpieczeństwo. Słowo „rodzic”, odmieniane w
czasie ulicznej sondy przez wszystkie możliwe przypadki, było idealną ilustracją poglądów jastrzębian w tej kwestii. Natomiast
o tym, co dzieje się, kiedy ta opieka nie jest
sprawowana prawidłowo, mówili już jastrzębscy policjanci. W czasie debaty społecznej raz jeszcze potwierdziła się smutna

prawda, że to my, dorośli tworzymy świat,
w którym potem najmłodsi torują sobie drogę. Z trudem i nierzadko płacąc za to wysoką
cenę.
Stróże prawa opowiadają, że kiedy na komendę trafia pijany nastolatek, o czym wkrótce
dowiaduje się jeden z rodziców, głównym
adresatem pretensji matki lub ojca staje się
– o zgrozo! – dzwoniący funkcjonariusz.
Zresztą, te uwagi mają rożny charakter. Od
utyskiwań, że dopiero co usnęli i policja narusza ich prawo do odpoczynku, przez prośby,
żeby stróże prawa zaopiekowali się ich pociechą, po narzekania na represyjne państwo.
A czasem zdarza się też tak, że głos w słuchawce należy do osoby, która jest po prostu
pijana. Jak wtedy wytłumaczyć jej, że syn lub
córka trafili na policyjny „dołek”?
Jak nietrudno się domyśleć, pozostawało tylko kwestią czasu, kiedy internauci „wezmą na
języki” matki i ojców, wydając srogi sąd na
temat ich wychowawczych kompetencji.
„Obecnie rodzice nie interesują się, czym
dziecko zajmuje się po szkole, jak spędza
wolny czas. Rodzic nawet nie wie, jakie strony
ogląda jego dziecko. Nie zakładają filtrów na
strony pornograficzne. Młodzi oglądając
takie filmy, mają wypaczony obraz miłości do
kobiety. Również popadają w różne nałogi.
Rodzice cieszą się często, że dziecko siedzi
w domu, ale nie raczą zobaczyć, co on na tym
internecie robi. Później mamy, to co mamy,
rozpasane seksualnie młode osoby” – pisze
ktoś ukrywający się pod nickiem „refleksja”.
W internetowej polemice dostało się także
ładniejszej części populacji, która, jak przekonują Czytelnicy, drastycznie obniżyła loty,
zbliżając się do poziomu bruku. „Teraz laski to
mają przypał! Pytają się chłopaków, czy nie
chcą ich rozebranych zdjęć na komórkę.
W ten sposób podrywają! A potrafią być takie
wredne, że wymyślą sobie coś, aby pogrążyć
faceta. Totalne dno...! Do tego są gorsze od
chłopców. Widzę, jak siedzą na Zielonej na
ławce, to takie teksty lecą, że aż uszy więdną.
I nie krępują się, że mogą dorośli usłyszeć...”
Na koniec jeszcze ważny wpis, który pojawił
się jako jeden z ostatnich, przynajmniej na
chwilę, kiedy padają te słowa. Małe memento
od anonimowego Czytelnika. „Nasze życie
jest często pełne paradoksów, które zazwyczaj odziedziczamy wtedy, gdy zaczynamy
dorastać, bo brak miłości w wieku dorastania
jest często największym brakiem, jaki skutkuje naszym życiem zaplątanym w przyszłości”
– pada na koniec.
Damian Maj
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Żona chciała się
„zabawić”

„Wężykiem”
po lekarstwa

30-latka bez
kwarantanny

Parę minut po północy policjanci z gorzyckiego komisariatu pojechali do Turzy Śląskiej, gdzie na ulicy Ligonia
zgłoszono interwencję. W rozmowie ze zgłaszającym
ustalono, że jego żona około godziny 23.00 wyszła z domu,
mówiąc, że idzie się powiesić. Mężczyzna nie był w stanie
powiedzieć, dokąd mogła pójść kobieta, ani jak była ubrana. Było czuć od niego alkohol.

W poniedziałek, 13 kwietnia, z polecenia oficera dyżurnego policjanci pojechali na ulicę Pszowską w Wodzisławiu Śląskim, gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Na
miejscu świadkowie zdarzenia wskazali na kierującego
volkswagenem, który uderzył w znak informacyjny. Mężczyzna nie posiadał przy sobie dokumentów. Jednak szybko przyznał się do kierowania pojazdem, a policjantom
tłumaczył, że jedzie po lekarstwa. 58-latek „wydmuchał”
ponad trzy promile alkoholu – i w takim stanie przewoził
dwóch pasażerów. Grozi mu do dwóch lat więzienia.

Każdego dnia policjanci sprawdzają, czy osoby na kwarantannie pozostają w domach i stosują się do ograniczeń
w związku z zagrożeniem koronawirusem. No i stało się!
30-letnia mieszkanka Żor zapłaci 5 tysięcy złotych za niestosowanie się do ograniczeń dotyczących osób powracających z zagranicy. Kobieta przyjechała do Polski i nie
poddała się niezwłocznie kwarantannie. Sąd wyrokiem
nakazowym skazał ją właśnie na karę grzywny.

Stróże prawa rozpoczęli poszukiwania 55-latki. Oprócz
policjantów z Gorzyc, do działań zostali skierowani także
kryminalni z wodzisławskiej komendy. Mundurowi przeszukiwali okoliczne pustostany oraz tereny leśne. Na miejsce z polecenia dyżurnego skierowano także przewodnika
z psem tropiącym.
Około godziny 3.00 mundurowi zauważyli kobietę nieopodal jej miejsca zamieszkania. Była w towarzystwie
syna i jego kolegi. W rozmowie z synem ustalono, że gdy
wracał od kolegi, przypadkowo napotkał matkę i postanowił ją odprowadzić do domu. Kobieta była pod wyraźnym
wpływem alkoholu, miała zaburzenia równowagi i bełkotliwą mowę. 55-latka zdołała jedynie przekazać policjantom, że wyszła z domu, żeby zaspokoić swoje potrzeby i się
zabawić. Nie miała zamiaru robić sobie krzywdy.
W towarzystwie syna dotarła bezpiecznie do domu. Ponadto 55-latka przemieszczała się po ulicach Turzy Śląskiej bez maseczki. W kwestii niestosowania się do obowiązkowego nakazu zakrywania nosa i ust policjanci przeprowadzą czynności w sprawie o wykroczenie.
MOSKWA

Uczniowie na medal
W dniach 24-27 marca, pomimo trudnej sytuacji z COVID19, odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Wynalazków
i Innowacyjnych Technologii w Moskwie „Archimedes2020”. Wystawa odbyła się korespondencyjnie. Wzięło
w niej udział ponad 600 projektów, 314 uczestników
z 24 krajów i 35 regionów Federacji Rosyjskiej. Agencja
Promocyjna Inventor zgłosiła 6 polskich wynalazków, które wzięły udział w konkursie pośród 42 kategorii tematycznych.
Mamy sukces!!! Prace polskich wynalazców zostały
nagrodzone pięcioma złotymi oraz jednym srebrnym
medalem.
Medale te otrzymali:
ź Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez
Chemicznych, Puławy i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina za „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin” – złoty medal
ź Politechnika Krakowska za „Przeciwutleniające środki
hemostatyczne o kontrolowanej biodegradacji i sposób
ich uzyskania” – złoty medal
ź Uniwersytet Mikołaja Kopernika z Torunia za rozwiązanie „Jak kwitnie grafen: metoda otrzymywania wysoko
powierzchniowych róż grafenowych dla potencjalnych
zastosowań elektrochemicznych” – złoty medal
ź Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy za
„Aparaturę mobilną do pletyzmografii powietrznej z funkcją masażu pneumatycznego. Układ teranostyczny dla
osób z obrzękiem limfatycznym kończyn” – złoty medal
ź Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju za „PROTONEK – innowacyjny system poprawy bezpieczeństwa pieszych podczas przechodzenia
przez pasy” – złoty medal
ź Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy za
„Zintegrowany system pomiarowy 2,5/10 mikronowego
cząstkowego pyłu w oparciu o ekonomiczne czujniki i transmisję niskoemisyjną” – srebrny medal
„Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Brawo dla naszych
młodych wynalazców: Darii Durkowskiej z klasy drugiej
i Jakuba Marchewki z klasy czwartej. Oboje są uczniami
kształcącymi się w zawodzie technik informatyk” – powiedziała Jolanta Kłopeć, dyrektor ZS nr 6.

Pielgrzymowice

17-latek targnął się...
Każde takie wydarzenie zmusza do refleksji. Przede
wszystkim prowokuje do zadania sobie pytania: „dlaczego?” Niestety, odpowiedź rzadko bywa satysfakcjonująca.
Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w pobliskich
Pielgrzymowicach. Dwóch mężczyzn, wykonujących
prace w gospodarstwie rolnym, zwróciło uwagę na niepozorny zagajnik, a właściwie dziwny kształt, którego nie
potrafili zidentyfikować. Postanowili podejść bliżej. Jakież
musiało być ich przerażenie, kiedy na jednym z drzew
spostrzegli wiszące zwłoki.
Na miejsce zadysponowano zastęp straży pożarnej
z Jastrzębia-Zdroju, który pomógł pszczyńskim policjantom w zdjęciu denata z drzewa. Według wstępnych
ustaleń Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, młody,
zaledwie 17-letni mężczyzna targnął się na swoje życie.
Prokurator zarządził już sekcję zwłok.
Pawłowice

Wszyscy znajdą miejsce
Zakończyła się rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny
2020/2021 w gminie Pawłowice. Od września w zajęciach
przedszkolnych w sumie będzie uczestniczyło 686 dzieci.
Niektóre dzieci z Golasowic będą korzystać z opieki w pielgrzymowickim przedszkolu. Podobnie będzie z częścią
dzieci z osiedla Pawłowice, które będą chodziły do Przedszkola nr 1 w Pawłowicach. Wiadomo również, że zarówno przedszkole w Pawłowicach, jak i w Pielgrzymowicach
ma jeszcze wolne miejsca dla dzieci z gminy Pawłowice.

„Kobieta nie odbierała telefonu i nie powróciła do miejsca
zamieszkania. Jej bliscy informowali stróżów prawa, że po
przekroczeniu granicy kontaktowała się z nimi i twierdziła, że jej samochód uległ awarii. Potem ciągle zmieniała
zdanie, jednym razem tłumacząc, że ma problem z telefonem, innym znów, iż powrót do domu opóźnia się z powodu awarii pojazdu. Kiedy odebrała wreszcie połączenie
od mundurowych, próbowała ich przekonać, że nie jest
w stanie rozmawiać, gdyż ma uszkodzony głośnik" – informuje KMP w Żorach.
Stróże prawa przypominają, że kwarantanna trwa 14 dni.
Przez ten czas: w żadnym wypadku nie można opuszczać
domu, spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są
zakazane, w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie
ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie, w przypadku
występowania objaw choroby, należy koniecznie zgłosić
to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Żory

Do pracy z... 4 promilami
Kara dyscyplinarna, grzywna, a nawet areszt mogą grozić
sprzedawczyni popularnej sieciówki, która została przyłapana pod wpływem alkoholu w miejscu pracy. W niedzielę, 3 maja, przed godziną 15.00 o interwencję policji
poprosiła kierowniczka sklepu w Żorach. Jak relacjonowała, miała uzasadnione podejrzenie, że jej pracownica
nie przyszła trzeźwa do pracy. Kiedy kobieta została przebadana przez mundurowych na alkomacie, okazało się, że
wynik jest pozytywny i sięga blisko... 4 promili alkoholu
w wydychanym powietrzu.
50-latka natychmiast została odsunięta od swoich obowiązków. Teraz poniesie nie tylko konsekwencje karne, ale
też dyscyplinarne. Może zostać zwolniona z pracy, ponadto zapłacić grzywnę lub trafić do aresztu.

Żory

Powstaje nowa galeria
Trwa budowa pierwszej galerii handlowo-rozrywkowej
w Żorach – Galerii Wiślanka. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem inwestycji. Zakończone zostały czynności związane ze stanem surowym
obiektu. Obecnie wewnątrz budynku trwają roboty instalacyjne i wykończeniowe. Niebawem planowane są przekazania pierwszych lokali najemcom. Otwarcie Galerii
zaplanowane jest na początek IV kwartału 2020 roku.
W Galerii Wiślanka znajdzie zatrudnienie ponad 500 osób
w około 80 lokalach handlowo-usługowo-rozrywkowych
zróżnicowanych branż. Miejsce to oferuje 20000 m kw.
nowoczesnej powierzchni handlowej, na której swoje
sklepy otworzą m.in. wszystkie marki z grupy LPP: Reserved, Mohito, House i Cropp, jak również między innymi Diverse, Esotiq, Orsay, 4F, Quiosque, Greenpoint, Triumph,
CCC, Rossmann, Empik, Smyk, RTV Euro AGD, home&you
czy Pepco. Swój najnowszy koncept handlowy otworzy Lidl,
a na piętrze Galerii znajdzie się pierwsze wielosalowe kino
w Żorach – Helios oraz nowoczesny koncept Kids Play.
W obiekcie poza możliwością dokonania zakupów klienci
będą mogli skorzystać z oferty gastronomicznej. Wiślanka
zostanie podzielona na dwie strefy: na parterze znajdą się
restauracje i sklepy Galerii, a na piętrze umiejscowiona zostanie strefa wypoczynkowo-rekreacyjna z kinem i atrakcyjnym placem zabaw dla dzieci.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

18-31 lipca
Wczasy w Jarosławcu
z 40 zabiegami i dojazdem.
Kolejne terminy:
29 sierpnia-11 września,
26 września-9 października
Więcej na: www.arka-jaroslawiec.pl
27 czerwca-5 lipca
Mazury. Rejsy. Pisz, św. Lipka
10-12 lipca
Licheń i inne sanktuaria
2 sierpnia
Tydzień Kultury Beskidzkiej, z obiadem
13-16 sierpnia
Warszawa. Niepokalanów
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Zrobimy, co możliwe
Mija drugi miesiąc pandemii. Od niepamiętnych czasów pierwszy raz znaleźliśmy się w tak szczególnej sytuacji. Dotknęła ona
poważnie wszystkie dziedziny naszego życia. A jak wygląda obecna sytuacja Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej? Mówi
o tym prezes GSM Gerard Weychert
Jaki jest stan GSM w czasie zarazy?

wpływów do kasy GSM. Nie „łapiemy się”
na razie na żadne tarcze antykryzysowe czy inną pomoc i musimy sobie radzić
sami.

Na początku obostrzeń związanych
z pandemią, a więc na dzień 16 marca
tego roku, stan Spółdzielni był dobry i to
mimo dużych obciążeń finansowych,
wprowadzonych przez rząd na przełomie
roku, o których teraz już się nie mówi.
Zbilansowaliśmy budżet, co nie było łatwe przy naszym założeniu, że nie będziemy podnosili wysokości czynszów.
Była zapewniona płynność finansowa,
nasze płatności były regulowane bez
opóźnień, mieliśmy dobrą opinię biegłego rewidenta. I na razie nadal radzimy
sobie w czasie pandemii, chociaż na pewno trudności wzrosły. Na same środki
ochrony i dezynfekcji naszych obiektów
wydaliśmy dotąd ok, 40 tys. zł. Znacznie
spadły nam dochody z wynajmu lokali
użytkowych, co wynika z tragicznej wręcz
sytuacji wielu firm, które wynajmują u nas
pomieszczenia w pawilonach.

Jak?
Dzięki działaniom oszczędnościowym,
o których wspomniałem wcześniej, jesteśmy w stanie wytrzymać spadek całości
dochodów mniej więcej o 10%. To dużo.
Jeśli będzie jeszcze gorzej, tzn. większe
spadki lub utrzymujące się przez dłuższy
czas, to na szczęście przez wiele lat zarządy, które kierowały GSM, robiły to rozważnie, więc mamy sporo zapasów pieniędzy, właśnie na takie złe czasy, które,
czego sobie nie życzę, mogą nadejść.
A co na to organy kolegialne GSM?

Ale sytuacja jest nieprzewidywalna.
Więc co dalej?
No i tu wchodzimy w zakres domysłów,
ponieważ nikt nie ma wiarygodnych danych ani nawet prognoz. Zagraża nam
poważna recesja, można powiedzieć, że
jest już pewna, dlatego już teraz podejmujemy różne kroki, żeby się do niej przygotować. Zarząd zdecydował o zamrożeniu wszelkich premii dla wszystkich
pracowników GSM, łącznie ze sobą samym. Plany remontowe zostały zmniejszone o 300 tys. zł, do tych najbardziej
niezbędnych, inwestycje zmniejszone
tylko do koniecznych, a inne zostały przesunięte. Zmniejszyliśmy wydatki eksploatacyjne, np. koszenie traw – jeden pokos
to ok. 88 tys. zł. Dalej to zminimalizowanie wszelkich zakupów i to po uzgodnieniu z Zarządem.

Co jest bezwzględnym priorytetem
w wydatkach Spółdzielni?
Najważniejszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom normalnych warunków życia. Większość wydatków Spółdzielni to media, niezbędne do życia,
a więc prąd, gaz, woda i ciepło. I to za
wszelką cenę zapewnimy. Pozostałe priorytety to utrzymanie wysokości czynszów,
szczególnie w tej trudnej sytuacji, gdy ludziom spadają dochody lub w ogóle tracą
pracę. Ważne jest także utrzymanie zatrudnienia w GSM, które i tak w poprzednim roku zostało zmniejszone do stanu
koniecznego. Przypomnę jeszcze raz, że
w ten rok przed pandemią weszliśmy
z istotnym wzrostem kosztów, wywołanym zarządzeniami rządu i pogarszają-

cą się coraz bardziej sytuacją gospodarczą. Jeszcze do tej pory wzrost kosztów
spowodowanych zarządzeniami rządowym jest o wiele wyższy niż wzrost spowodowany pandemią. Ale sytuacja się
zmienia i trudno wyrokować, co będzie
w następnych miesiącach.
Rozważacie czarne scenariusze?
Oczywiście. Największy problem to działalność firm, wynajmujących nasze lokale.
Wpływy od nich to 10% dochodów Spółdzielni. Jeśli one upadną, to te wpływy się
utną, nie mówiąc już o tragedii przedsiębiorców i ich pracowników. Jeśli jacyś
członkowie GSM stracą pracę, to też mogą mieć problem z płaceniem czynszów.
Kolejna tragedia ludzka i zmniejszenie

Najważniejszego gremium Walnego Zgromadzenia Członków nie możemy zwołać
z powodu przepisów stanu pandemii.
Będzie to możliwe dopiero po ogłoszeniu
stanu zakończenia pandemii. Natomiast
współpraca z Radą Nadzorczą jest bardzo
dobra. Jej członkowie w pełni rozumieją
powagę sytuacji i również starają się nam
pomóc. Został zmieniony regulamin tak,
aby umożliwić obrady zdalnie przy wykorzystaniu środków elektronicznych,
umożliwiono również przeprowadzanie
przetargów zdalnie przy pomocy podobnych środków. Wszyscy staramy się dopasować do tych zmienionych warunków
i wykorzystać wszelkie możliwości.
Czego by pan sobie życzył
w tej sytuacji?
My zrobimy, co tylko będzie możliwe, a życzyłbym, może nie tyle sobie, co wszystkim, zdrowia, wytrwałości i cierpliwości,
a razem przetrwamy ten trudny czas.

Chcemy na bieżąco
realizować nasze zadania
Od początku maja administracja Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zmienia
sposób pracy. Z pracy „na pół gwizdka”,
wynikającej z ograniczeń wprowadzanych przez władze centralne, przechodzi
na normalny, a nawet poszerzony tryb
działań. Już od 4 maja administracja główna jak i osiedlowe będą pracować nawet
dłużej, na 2 zmiany, od 6-tej aż do 19-tej ,

z przerwą między godziną 12-tą i 13-tą.
W tym czasie będą wykonywane wszystkie prace administracyjne i zapewniające
normalne funkcjonowanie Spółdzielni.
Zarząd GSM nadal zachęca, żeby z powodu bezpieczeństwa, co tylko możliwe załatwiać telefonicznie, bądź przez internet. Wraca też możliwość załatwiania
ważnych spraw osobiście w siedzibie

GSM. W budynku Zarządu przy ulicy Granicznej przygotowano dla interesantów
specjalny pokój, gdzie będą mogli załatwiać swoje sprawy z odpowiednim pracownikiem. Także sprzątanie klatek blokowych będzie odbywało się częściej,
a szczególna uwaga będzie kierowana
na ich dezynfekcję.

„W tej trudnej sytuacji chcemy jak najbardziej ustawić się frontem do naszych
członków i interesantów. Wydłużamy godziny pracy, żeby unikać ich gromadzenia
się i mieć więcej czasu dla nich. Z drugiej
strony chcemy na bieżąco realizować nasze zadania, czego pandemia z pewnością nam nie ułatwia” – mówi prezes GSM
Gerard Weychert.
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Teraz najważniejsze
jest zdrowie
Jastrzębski Węgiel ma za sobą sezon 2019/20, który został przerwany w rezultacie
pandemii koronawirusa. Jak ocenić te rozgrywki? W Lidze Mistrzów było wspaniale, natomiast nieco gorzej w PlusLidze. Czas zatem na podsumowujący wywiad
z prezesem Adamem Gorolem.
Rozmawiamy w sytuacji niecodziennej.
Przełożono nawet Igrzyska Olimpijskie.
Trudno się z tym nie zgodzić. Sytuacja zaskoczyła nas wszystkich. Pandemia sparaliżowała
całe społeczeństwo, a zatem także środowisko polskiej siatkówki. Zmuszeni jesteśmy
przestawić się na inny tryb funkcjonowania.
Przede wszystkim należy mieć w świadomości
to, że w tej chwili najważniejsze jest zdrowie
nasze i naszych najbliższych.
Gdy z dzisiejszej perspektywy spogląda
pan na batalię z Europejską Konfederacją
Siatkówki (CEV) w sprawie wyjazdu do
Trydentu, to jakie nasuwają się wnioski?
Niestety, dziś mogę powiedzieć, że w tej kwestii miałem całkowitą rację. Biorąc jednak pod
uwagę skalę tragedii we Włoszech, to... lepiej
byłoby jej nie mieć. Właściwie nawet nie wiemy, jak tak naprawdę wygląda sytuacja w Italii,
ponieważ jesteśmy zdani wyłącznie na relacje
medialne. Mogę jedynie cieszyć się z tego, że
na początku marca nie dopuściłem do wyjazdu
naszych zawodników do Trydentu. Gdyby nie
daj Boże wydarzyło się coś złego, nie byłbym
w stanie sobie tego wybaczyć. Wewnętrznie
czułem, że trzeba postąpić właśnie tak, aby
chronić zdrowie zespołu.
Przejdźmy do PlusLigi. Czy nie było
możliwości dokończenia sezonu?
Pojawiały się pomysły np. skoszarowania
drużyn i rozegrania Final Four.
Należy tu wrócić do momentu podjęcia decyzji
o zawieszeniu rozgrywek PlusLigi. Uważam,
że była to z wszech miar dobra decyzja. Od tej
chwili zaczęliśmy wspólnie rozmawiać na temat wariantów rozwiązania sytuacji. Mówiąc
"my" mam na myśli prezesów klubów PlusLigi.
Podejmowaliśmy regularne konsultacje, mając "z tyłu głowy" myśl o tym, iż być może nie
uda się zakończyć sezonu. Pomysły były naprawdę różne, ale należy tu podkreślić wolę
współpracy i kooperacji pomiędzy zarządami
klubów. Nie było tak, że ktoś wyrażał niezadowolenie, ciągnął w swoją stronę lub na siłę
walczył o medale. Natomiast opcji było kilka.
Wśród nich rzeczywiście pojawiła się idea rozegrania skróconej formuły play-off z udziałem 8 lub 4 najlepszych drużyn. Jednak w końcu musieliśmy zrozumieć, że nie jesteśmy
w stanie tego przeprowadzić. Stąd też jednomyślna decyzja o zakończeniu sezonu.
Wiemy, że podjął pan rozmowy z drużyną.
Czy miał pan żal do zawodników o zawalone
mecze z Radomiem czy Zawierciem?
Mimo dwóch zwycięstw nad Skrą Bełchatów
JW jest poza podium PlusLigi.
Wszyscy widzimy, jak wygląda tabela. Jesteśmy na 4. miejscu i nie taki był plan. Powiem
otwarcie, że nie jestem zadowolony z tej lokaty. Co więcej, nikt w naszym klubie nie jest
z niej zadowolony! Przystępowaliśmy do sezonu z zupełnie innymi zamiarami. Naszym celem był finał PlusLigi, a za minimum przyjmowaliśmy brąz. Z drugiej strony powiedzmy
sobie szczerze, że obecny czas to nie jest najlepszy moment do rozprawiania z chłopakami na temat tego, że jestem zawiedziony tą
lokatą. Zawodnicy podobnie oceniają tę sytuację i sami dokonali samooceny. Nie muszę
robić tego za nich, ponieważ wiem, jak wielu
z nich gryzie sportowa złość. Jednak na szczeblu PlusLigi nie możemy z tym już nic zrobić.
Z kolei bardzo dobrze radziliśmy sobie w Lidze
Mistrzów. Podsumowując, nie jesteśmy zado-
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PlusLiga ruszy późnym latem?
Prezesi klubów PlusLigi (w tym Jastrzębskiego Węgla) postanowili, że będą dążyć do rozpoczęcia sezonu ligowego 2020/21 już w drugi weekend września. Co więcej, wszystkie
kolejki mają być według planu rozgrywane
wyłącznie w weekendy.
Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie
PlusLigi na wypadek konieczności przekładania spotkań. Chodzi tu o przygotowanie
ewentualnych "okienek" w terminarzu, które
pozwoliłyby dograć sezon w przypadku powtórki obecnej sytuacji. Ponadto, jak poinformował szef PLS Paweł Zagumny, władze
chcą, aby kibice mieli możliwość obejrzenia
wszystkich meczów w Polsacie.

Nową sytuację skomentował Adam Gorol,
z którym wywiad publikujemy obok. - Wierzę,
iż jesienią rozpoczniemy kolejną edycję rozgrywek PlusLigi w uzgodnionym już terminie,
tj. 12 września. Niestety, na tę chwilę nie można wykluczyć rozpoczęcia tych rozgrywek
bez udziału publiczności. Podkreślę, że nam
wszystkim, czyli władzom klubów i działaczom PZPS niezmiernie zależy, aby nasza dyscyplina przetrwała. Polska ma ogromną siatkarską tradycję i nie można jej zaprzepaścić.
Na pewno jeszcze będzie dobrze, ale tu najbardziej potrzeba nam cierpliwości. Nie można pochopnie podejmować decyzji - podkreślił prezes Jastrzębskiego Węgla.

GieKSa zdoła dokończyć sezon?

Prezes JW Adam Gorol

woleni z 4. miejsca, ale zarazem otwarcie powiem, że dziś nie to jest najważniejsze.
Wspomniał pan o Lidze Mistrzów, która
też nie zostanie dokończona. Pojawiła się
propozycja, aby JW zagrał w kolejnej edycji...
Będę robił wszystko, aby dopuszczono nas do
gry. Sytuacja jest o tyle interesująca, że w analogicznej sytuacji znalazł się nasz ćwierćfinałowy rywal Trentino Volley, który we włoskiej
lidze również zajmuje 4. lokatę. Ponadto liczę
także na wsparcie ze strony działaczy belgijskiego Roeselare. Zapewniam kibiców, że będę walczył o to, abyśmy właśnie za sprawą
awansu do ćwierćfinału i braku możliwości jego rozstrzygnięcia zagrali w kolejnej edycji LM.
Czas na sprawy kadrowe. Na jakie zmiany
w drużynie powinni przygotować się kibice?
Zmiany kadrowe w naszym zespole na pewno
nastąpią. Rzadko jest tak, że do kolejnego
sezonu przystępuje się w 100% w tym samym
zestawieniu. Sytuacja jest dynamiczna i wymaga jeszcze wielu przemyśleń. Są zawodnicy
tacy jak Lukas Kampa, którzy przedłużyli już
umowy z JW. W kilku innych przypadkach
kontrakty się kończą, ale nie chciałbym rozwijać tej kwestii. Od razu uprzedzę, że w chwili
obecnej nie będę komentował zachowania
i internetowych wpisów Dawida Konarskiego
i trenera Slobodana Kovacia. Powiem jedynie
tyle, że kibice powinni spodziewać się dużych
zmian w składzie, ale proszę o cierpliwość
w tej kwestii. Jeśli coś będzie dopięte na ostatni guzik, to na naszej oficjalnej stronie na pewno pojawi się stosowny komunikat.
A zatem w tej kwestii więcej od pana nie
uzyskam. Na koniec słowo o sytuacji
gospodarczej, która będzie bardzo trudna.
Czy kibice mają powody do obaw
o powtórkę z początku lat 90. lub 2015 r.?
Pracuję w kilku branżach poza sportem
i w różnym stopniu te branże są obecnie dotykane kryzysem. Aktualna sytuacja i jej konsekwencje w ten czy inny sposób dotkną prawie wszystkich. Dodatkowy problem polega
na tym, że na chwilę obecną nie jesteśmy
w stanie przewidzieć skali ekonomicznych
konsekwencji pandemii. Natomiast jeśli chodzi o Jastrzębski Węgiel, to nie przechodzi mi
nawet przez myśl obawa, że może mieć miejsce degradacja do niższej ligi lub wręcz rozpad
klubu. Mogę zapewnić, że wspólnie z naszym
głównym partnerem, czyli Jastrzębską Spółką
Węglową zrobimy wszystko, by ewentualne
skutki obecnej sytuacji były dla naszego klubu
jak najmniejsze. Dlatego na chwilę obecną nie
widzę takiego zagrożenia, ale - zastrzegam nie wiemy, co jeszcze nas czeka.
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

PZPN poinformował o wznowieniu rozgrywek Fortuna I Ligi pomiędzy 30 maja a 6 czerwca. Tym samym piłkarze GKS Jastrzębie
powróciliby do walki o ligowe punkty już za
niecały miesiąc. Związek planuje, iż rozegrane zostaną wszystkie zaległe kolejki oraz baraże, a to oznacza, że sezon zostałby dokończony latem. Spotkania odbędą się zapewne
bez kibiców.
W związku z tym trener GieKSy Jarosław
Skrobacz zapowiada na 11 maja powrót zespołu do treningów na boisku. Zajęcia mają
odbywać się w grupach 6-osobowych, a ze
względów bezpieczeństwa zawodnicy będą

korzystać z czterech szatni. Co ciekawe, zanim nasi piłkarze będą mogli rozpocząć przygotowania do powrotu do gry, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. - Do
treningów w większych grupach nie możemy
wrócić do momentu, kiedy będziemy mieli
wyniki tych testów, dlatego zawodnicy cały
czas pozostają w treningu indywidualnym.
Jeśli wszystko będzie dobrze (a zakładamy, że
tak), to 11 maja wrócimy do zajęć - powiedział
Skrobacz. Szkoleniowiec nie wykluczył, że
przed wznowieniem rozgrywek I ligi nie będzie możliwe rozegranie choćby jednego sparingu.

Drugi etap „odmrażania sportu”
Rząd łagodzi restrykcje związane z epidemią
koronawirusa. Od 20 kwietnia można w celach rekreacyjnych biegać i jeździć na rowerze, a także korzystać z parków i lasów. Z kolei
od 4 maja na otwartych obiektach sportowych możliwe stają się treningi w mniejszych
grupach (na jednym boisku max 6 osób plus
trener; do tej liczby nie zalicza się obsługa
obiektu). Dozwolone są także singlowe i deblowe mecze tenisa, w związku z czym Jastrzębskie Towarzystwo Tenisowe otworzyło
korty na os. Przyjaźń.
Istotnym obostrzeniem otwierania obiektów
jest jednak konieczność zapewnienia przez
właściciela lub zarządcę usług nadzorcy.

Osoba ta weryfikuje liczbę uczestników zajęć
(bez spisywania danych), dba o dezynfekcję
sprzętu oraz pilnuje 15-minutowej przerwy
między treningami kolejnych grup. Na obiektach mogą być czynne toalety, natomiast
zamknięte muszą pozostać szatnie. Warto
dodać, że podczas treningu na obiekcie sportowym nie ma obowiązku noszenia maseczek.
Uzupełnijmy, iż w kolejnym etapie "odmrażania sportu" ma być możliwa organizacja zawodów sportowych z udziałem max 50
uczestników, co znacząco ułatwi treningi.
Na razie nie wiemy jednak, kiedy rząd wdroży
ten etap.

Bieg Kobiet zamiast „Jastrzębskiej 10”
Organizatorzy Jastrzębskiego Biegu Kobiet
na 5+ podali nowy termin imprezy, która pierwotnie miała odbyć się 31 maja, ale została
przełożona z uwagi na epidemię koronawirusa. Zawody zaplanowane zostały na niedzielę, 20 września (godz. 12:00). Tym razem start
i meta umiejscowione będą przy Hali Widowiskowo-Sportowej. Uczestniczki zawodów
mogą zadecydować, czy pobiegną we wrześniu, czy też poproszą o zwrot wpisowego. Dodajmy, że organizatorzy mają już zapewnione
m.in. koszulki czy medale dla biegaczek.
Z uwagi na ten fakt nie odbędzie się tegoroczna Jastrzębska Dziesiątka. Miała być to

10. edycja imprezy. - Rozmawialiśmy na ten
temat w naszym gronie, a także konsultowaliśmy się ze środowiskiem jastrzębskich
biegaczy. Nie braliśmy pod uwagę innego
terminu, ponieważ już teraz wiadomo, że
jesienny kalendarz lekkoatletyczny będzie
niesamowicie napięty - przyznała Zofia
Florek.
- Nam zależy na tym, aby w Jastrzębiu-Zdroju
na tym jubileuszowym biegu pojawili się czołowi zawodnicy z całego kraju, a to może być
trudne w sytuacji, gdy wiele wiosennych biegów odbędzie się w drugiej połowie roku
- wyjaśniła dyrektor MOSiR-u.

W telegraficznym skrócie
*** Hokej: Były bramkarz JKH GKS Ondrej Raszka będzie w przyszłym sezonie występował
w HC Frydek-Mistek (II liga czeska). *** Piłka nożna: Kamil Glik wraz z żoną Martą przekazali
na rzecz jastrzębskiego pogotowia maseczki i przyłbice ochronne za kwotę 12 tys. zł.
*** Siatkówka: Polski Związek Piłki Siatkowej postanowił przenieść na sierpień i wrzesień
finały mistrzostw Polski juniorów, kadetów i młodzików. *** Siatkówka: Kapitan JW Lukas
Kampa przeszedł operację artroskopii barku. Niemiecki rozgrywający będzie gotowy do gry
za trzy miesiące. *** Siatkówka: Akademia Talentów JW ogłasza nowy nabór siatkarzy do VII
klasy szkoły podstawowej i I klasy liceum oraz uzupełniający do klas: VIII podstawówki i II-III
liceum (termin naboru - 16.05, informacje pod nr tel. 505 080 830). *** Siatkówka: Zespół
Szkół Mistrzostwa Sportowego ogłasza nowy nabór siatkarek do I klasy liceum oraz uzupełniający do klas VI-VIII podstawówki oraz II-III liceum (informacje pod nr tel. 666 243 945).
*** Tenis stołowy: W związku z odwołaniem dwóch ostatnich turniejów Grand Prix Polski Weteranów Dorota Paluch (JKTS Jastrzębie) zapewniła sobie triumf w kategorii pań 50-59 lat.
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Gotowi na powrót
do normalności
Od dwóch miesięcy obiekty administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pozostają zamknięte dla gości i kibiców. Nie oznacza to jednak, że nic się na nich
nie dzieje, a MOSiR "leży i pachnie", jak żartują jego pracownicy. O remontach i inwestycjach rozmawiamy z dyrektor Zoﬁą Florek.
Ile razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
usłyszała pani, że "MOSiR nic nie robi"?
Powiem szczerze, iż nie dotarły do mnie takie
opinie. Myślę, że mieszkańcy miasta dostrzegają, iż wykonujemy obecnie szereg prac na
naszych obiektach. Hale, baseny i boiska są
wprawdzie nieczynne, ale nie oznacza to, że jako MOSiR siedzimy w nich "pozamykani na
dziesięć spustów" i nic nie robimy. Czasy "wygaszenia" wykorzystujemy w możliwie najlepszy sposób.
To znaczy?
Na Krytej Pływalni Laguna po roku szkolnym
powinna mieć miejsce tzw. przerwa technologiczna. W jej trakcie wypuszczamy wodę z basenu, dezynfekujemy i dokonujemy ewentualnych uzupełnień w płytkach ceramicznych niecki basenowej, zlecamy przeglądy i dokonujemy
remontów. W obecnej sytuacji postanowiliśmy
przyspieszyć te działania, dzięki czemu będziemy gotowi na przyjęcie klientów, gdy wszystko
wróci do normy. Dodam, że dokonaliśmy m.in.
wymiany złoża filtracyjnego. Podobna sytuacja
ma miejsce na Lodowisku Jastor, gdzie zwykle
do końca kwietnia trwały ślizgawki. Właśnie na

Dyrektor MOSiR-u Zo a Florek

ten moment planowaliśmy wyłączenie maszyn,
ale i tu przeszliśmy do działań remontowo-konserwacyjnych już w drugiej połowie marca.
Wtedy też z tafli zniknął lód, a nasi pracownicy
zabrali się za odświeżanie całego lodowiska,
w tym gruntowny remont szatni gospodarzy
i gości. Na pozostałych obiektach również trwają prace, które zwykle czynione były w trakcie
nieobecności klientów i kibiców.
Czyli są jakieś plusy "wygaszenia sportu".
Pracownicy MOSiR-u mogą na spokojnie
dokonać napraw.
Staramy się nie marnować czasu. Wszystkie remonty i konserwacje wykonujemy w większości

www.JasNet.pl
sami. Mamy taką swoją ekipę remontowo-budowlaną, z której jesteśmy dumni. Nie ukrywam, że staramy się, aby nasi pracownicy byli
możliwie najbardziej wszechstronni. "Złotych
rączek" u nas nie brakuje, z czego mogę się tylko
cieszyć.
Czyli skalę remontów można było zwiększyć?
Dokładnie tak. Od razu jednak zaznaczę, że nie
chodzi tu bynajmniej o naprawę zdewastowanych miejsc, bo takich nie ma, ale o odświeżenie
pomieszczeń i sprzętu, które ulegają naturalnemu zużyciu wynikającemu z użytkowania. Tak
było w przypadku Stadionu Miejskiego, gdzie
wymieniliśmy bramę główną oraz częściowo
ogrodzenie zewnętrzne obiektu od kas aż do
końca budynku MOSiR, a także przemalowaliśmy skorodowane ogrodzenia jupiterów. Dodatkowo gruntownie wyremontowaliśmy pomieszczenia sektora centralnego nad trybuną
krytą.
A jak wygląda sprawa z nowymi inwestycjami na
obiektach? Czy z powodu epidemii jakiekolwiek
działania tego typu zostały przerwane?
Wszystkie inwestycje idą zgodnie z planem
i żadna z nich nie została zawieszona. Aktualnie
najwięcej dzieje się na boisku przy ul. Kościelnej
oraz na Stadionie Miejskim. Jeśli chodzi o obiekt
w Moszczenicy, to 21 kwietnia przeprowadziliśmy przetarg na drugi etap modernizacji boiska.
Na czym on polega?
Chodzi tu o działania na obrzeżach boiska trawiastego, które według planów zostanie zamienione na dwa boiska położone równolegle do ul.
Kościelnej. Najtrudniejsze prace związane
z rozbiórką trybun i wycinką drzew są już na
szczęście za nami, podobnie jak kwestie procedur i formalności. Samo wykonawstwo drugiego etapu prac to czas około dwóch tygodni.
Na nowy sezon piłkarski oba boiska będą go-

towe. Ponadto w budynku przy boisku odświeżyliśmy szatnie i pokój odnowy biologicznej
Sporo ma się dziać także na Stadionie Miejskim.
Istotnie, mamy zaplanowaną kwotę 2,1 mln zł
na system podgrzewania i automatycznego nawadniania murawy. Według mojej wiedzy nie
ma żadnego zagrożenia dla tej inwestycji. Stosowne dokumenty zostały złożone w Wydziale
Architektury i aktualnie czekamy na pozwolenie na budowę. Wszystkie uzgodnienia z Tauronem i spółdzielnią mieszkaniową dotyczące
tzw. wejścia w teren zostały już zawarte. Czekamy na wspomniane pozwolenie, a następnie
ogłosimy przetarg.
Ile czasu będą wymagały prace ziemne?
Zapewne będzie trzeba skopać murawę,
a to spowoduje, że piłkarze GKS
będą musieli grać na wyjazdach.
Ta inwestycja na szczęście nie wymaga całkowitej ingerencji w nawierzchnię murawy. W tej
technologii nacinamy podłoże na głębokość 2530 cm, umieszczając w stworzonych w ten sposób rowkach odpowiednie kable grzewcze
w odległości około 25 cm od siebie. Rowki te
mają układ szachownicy obejmującej całe
boisko. Nie ma potrzeby, aby likwidować nawierzchnię trawiastą. Istotnym problemem może tu jedynie stać się skomplikowana sytuacja
związana z terminarzem rozgrywek. Z tego, co
już wiemy, Fortuna I Liga ma wrócić do gry za
miesiąc. Oznacza to, że sezon może potrwać do
końca lipca. Daty rozpoczęcia kolejnych rozgrywek jeszcze nie znamy, ale tak czy inaczej możemy po prostu nie mieć latem czasu na na wykonanie tej inwestycji (potrzeba ok. 6 tygodni przy
sprzyjającej pogodzie). Jedyną nadzieją będzie
tu elastyczność PZPN.
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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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
Wynajmę M-4 przy ul. Opolskiej,
1000 zł odstępne + media, wolne
od maja. Tel. 503 127 174
Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębie-Zdrój.
Tel. 798 788 171, 691 790 352
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

ARTYKUŁY BIUROWE
W NAJLEPSZYCH CENACH!
Ponadto najlepsze ceny papierów
i tonerów do drukarek!
Bogata oferta mebli
i krzeseł do rm!
Sprawdź nas! Zapraszamy!
F.H. ADA Pszczyńskia 102
324 748 835
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
II piętro (z balkonem + piwnica)
przy ul. Małopolskiej. Odstępne:
1000 zł, kaucja: 1200 zł,
czynsz: 490 zł + media.
Tel.: 792 552 055
Wynajmę mieszkanie M-4 przy
ul. Ruchu Oporu (Osiedle Zo ówka)
na I piętrze. Mieszkanie składa się
z 3 pokoi, dzielonej łazienki
z osobną WC oraz balkonem.
Tel.: 502 578 650

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24
Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A
Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725
KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61
Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22
Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A
Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19
Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92
Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52
Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18
Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

Wynajmę garaż na ul. Poznańskiej.
Tel. 504 966 178
Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębia - Zdroju.
Tel. 602 374 890
Wynajmę od maja częściowo
umeblowane mieszkanie M-3
o powierzchni 38 m2 (2 pokoje)
na I piętrze w dzielnicy Zdrój.
W pobliżu park i szkoła.
Tel. 608 803 807
Wynajmę M-4 przy ul. Opolskiej,
1000 zł odstępne + media, wolne
od maja. Tel. 503 127 174
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m, 35zł/m.
Tel. 608 578 160
Kupię garaż przy ulicy Arki Bożka,
Zielonej. Tel. 796 489 943
Sprzedam działkę budowlaną na
terenie Jastrzębia, wszystkie media
(w granicy działki), wjazd z drogi
asfaltowej. Tel. 502 778 246

PRACA
Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Rybnicka 4A zatrudni
pracownika z uprawnieniami do
obsługi przenośników stalowoczłonowych. Tel. 32 47 57 541
Firma VERTICAL przyjmie
pracownika budowlanego na
ocieplenia i wykończenia wnętrz.
Mile widziane co najmniej 2-letnie
doświadczenie. Praca cały rok.
Oferuję atrakcyjne wynagrodzenie
i warunki pracy oraz umowę
o pracę. Tel. 512 909 885

SPECJALISTA REUMATOLOG
lek med. Marta Słanina
Leczenie dolegliwości i schorzeń
reumatycznych kości i stawów.
Przyjmuje: piątek od 15.00.
BemaMed,
ul. Gen J. Bema 4 Racibórz.
Rejestracja: 500 640 206

Wynajmę lokal handlowo-usług.
w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo dobra
lokalizacja. Standard lokalu dobry
(prąd, woda, gaz, kanalizacja,
Internet). Tel. 691 959 702

Praca w zakładzie pogrzebowym.
Jastrzębie-Zdrój. Warunki:
dyspozycyjność, wiek 40-65 lat,
prawo jazdy, emeryt, kontakt do
godz. 14.00. Tel.: 603 879 757

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

Zatrudnię kierowcę do obsługi
taksówki. Umowa zlecenie. Więcej
informacji telefonicznie. Zapraszam
na rozmowę kwali kacyjną.
Tel. 534 890 521
Centrum Ogrodnicze zatrudni na
stanowisku sprzedawcy. CV proszę
przesłać mailem: t.hojka@wp.pl

Biuro rachunkowe zatrudni
specjalistę do spraw pozyskiwania
klientów. Tel. 508 341 050

Poszukuję chętnych do pracy przy
dachach. Umowa o pracę.
Tel. 669 847 268

Poszukujemy pracownika na
stanowisko magazynier. Praca
zadaniowa: załadunek/rozładunek,
kompletowanie towarów, dbałość
o uporządkowane magazynowanie
towarów. Praca w godz. 8-16
możliwy niepełny etat.
Praca na terenie Jastrzębia.
Email: biuro@noways.pl

Zatrudnimy konserwatora. Serwis,
naprawy, montaże elementów
wyposażenia sklepów, wyjazdy
serwisowe. Wymagane prawo jazdy
kat. B, praktyka, dokładność
i precyzja, umiejętność pracy
w zespole, dyspozycyjność.
Tel. 504 053 200

Elplast+ Sp. z o.o. zatrudni
pracownika obsługi technologicz.
Opis stanowiska: czynności
pomocnicze i obsługa linii
technologicznej do produkcji rur
z tworzyw sztucznych oraz innych
maszyn i urządzeń. Wymagania:
umiejętność pracy w zespole,
operatywność, odpowiedzialność
i zaangażowanie. Mile widziane
uprawnienia na obsługę suwnic.
Umowa o pracę. Tel. 32 47 18 040

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI?

INNE

Szukam opiekunki do starszej
schorowanej osoby.
Praca codziennie po 2-3 godz.
Więcej informacji przez telefon.
Tel. 509 477 514

Poznam panią w wieku około 65 lat,
wdowę, praktykującą katoliczkę,
lubiącą ogródek - z okolic
Jastrzębia-Zdroju.
Tel.: 660 206 696

Pracujesz za granicą,
potrzebujesz kredytu
gotówkowego
lub hipotecznego?
Zadzwoń!
697 710 908, 504 976 052

Volvo V 70 z roku 1998, silnik 2,5
turbodiesel. Pojazd sprawny
technicznie w codziennym
użytkowaniu. Jak to Volvo to
bogate wyposażenie: klimatyzacja,
elektryka, poduszki powietrzne,
centralny zamek z pilota
,oryginalne radio, hak holowniczy
i wiele innych . Cena: 1650.00 zł
Tel.: 660 003 333
Mercedes 124, silnik 2 litry diesel.
Ostatni prawdziwy Mercedes.
Pojazd sprawny technicznie
w codziennej eksploatacji . Auto
posiada klimatyzację, centralny
zamek z pilota, elektryczne
szyby/lusterka, radio, hak
holowniczy Cena: 3500.00 zł
Tel.: 601 281 861
Sprzedam wyciąg budowlany,
skrzynkę elektryczną bud.,
betoniarkę 180l zasypu, słup
drewniany. Tel. 669 822 731
Sprzedam 4 letnie opony 2017
restone 185/60/R14, wysoki
bieżnik, 2 sezony użytkowane,
cena 350 zł. Tel. 662 600 295
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Po pracy zostań w domu Komputery dla
domów dziecka
Ministerstwo Aktywów Państwowych przed wprowadzeniem stanu
epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązało
spółki górnicze do podjęcia działań związanych z ograniczeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19.

- Nie każdy może pracować zdalnie, to
niewykonalne zwłaszcza w górnictwie
– mówi Patrycjusz Polak, kierownik
Zespołu BHP w JSW SA. To on wraz z córką Lilianną wpadli na pomysł hasztaga
#popracyzostańwdomu. – W czasie
wspólnej zabawy doszliśmy do wniosku,
że warto taki hasztag zrobić dla nas, dla
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – dodaje
Polak .
Zakłady górnicze nie mogą bowiem zaprzestać działalności, m.in. ze względu
na warunki górniczo-geologiczne. W JSW
SA po decyzjach Sztabu Kryzysowego
wprowadzono liczne obostrzenia, dotyczące zakazu wstępu osób postronnych
na teren spółki, badania temperatury

ciała pracowników rozpoczynających
pracę, trzyzmianowy system pracy oraz
dezynfekcję kluczowych obszarów w poszczególnych zakładach. To jednak nie
wystarczy. – Bezpieczeństwo zależy
przede wszystkim od pracowników, dlatego apeluję: dbajcie o siebie, bo tylko
wtedy uratujemy miejsca pracy i zdrowie
nas wszystkich. Odpowiedzialne zachowanie poza pracą chroni nas przed zarażeniem w pracy– mówi Artur Dyczko,
zastępca prezesa JSW ds. operacyjnych
i technicznych, który kieruje pracami
Sztabu Kryzysowego.
Hasło #popracyzostańwdomu jest promowane od kilku dni na kanałach społecznościowych JSW SĄ.

Przyłbice dla szpitali
Spółka JSW Innowacje rozpoczęła produkcję przyłbic ochronnych.
Pierwsze egzemplarze trafiły już do szpitali.

Czternaście nowoczesnych zestawów komputerowych trafiło do
podopiecznych z trzech domów dziecka. To inicjatywa Fundacji JSW,
która wspólnie ze spółką JSW IT Systems postanowiły ułatwić uczniom
zdalną naukę podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Podopieczni domów dziecka często
mają utrudniony dostęp do sprzętu
elektronicznego – zwłaszcza teraz, gdy
epidemia koronawirusa spowodowała
konieczność przeniesienia nauki do sieci. Przedszkola, szkoły i uczelnie są bowiem zamknięte, a zajęcia prowadzone
są zdalnie. Dlatego zarząd Fundacji JSW
postanowił przekazać tym placówkom
sprzęt komputerowy, co umożliwi zdalną naukę w czasie pandemii.
- Staramy się wspierać różne inicjatywy
i bardzo się cieszę, że i tym razem mogliśmy wesprzeć Fundację JSW w swoich
działaniach. Czerpiemy ogromną satysfakcję z możliwości pomocy dzieciom,
tym bardziej, że to pomoc umożliwiająca kształcenie i rozwój – mówi Piotr
Toś, prezes zarządu JSW IT Systems.

Przyłbice ochronne produkuje Zakład
Technologii Przełomowych, należący do
spółki JSW Innowacje. - Elementy konstrukcyjne przyłbic wykonywane są na
drukarce 3D z materiału o wysokiej
odporności i doskonałej wytrzymałości.
Wykorzystaliśmy dostępny w Internecie
projekt, który został skonsultowany
w trakcie jego opracowywania z czeskim
ministerstwem zdrowia – wyjaśnia Bartosz Brzozowski p.o. dyrektora Zakładu
Technologii Przełomowych.
Pierwsza wyprodukowana partia przyłbic trafiła już na Oddział Ratunkowy
Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz do
szpitala w Iłży. Kolejne trafią do placówek w województwie mazowieckim i śląskim - zgodnie z zapotrzebowaniem.
- W miarę naszych możliwości chcemy
pomóc osobom czy instytucjom, które
tego wsparcia potrzebują. Wyposażenie techniczne Zakładu Technologii

Przełomowych JSW Innowacje pozwala
na wyprodukowanie do kilkunastu
przyłbic na dobę - mówi Leszek Hoderny, szef rady nadzorczej i były p.o. prezesa zarządu JSW Innowacje. - Podczas
składania i pakowania sprzętu stosowane są niezbędne środki ochrony zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii - dodaje.
W laboratorium o pow. ok. 200 m2 przebywają jednocześnie maksymalnie dwie
osoby ubrane w rękawiczki, maseczki
i okulary ochronne. Każda przyłbica
przed spakowaniem do worka strunowego jest odkażana. Warto podkreślić,
że oprócz produkcji przyłbic ochronnych, spółka rozpoczęła prace nad wykonaniem maseczek ochronnych wielokrotnego użytku - również z wykorzystaniem technologii druku 3D. Jednak
w tym przypadku konieczne będzie uzyskanie niezbędnych certyfikatów.

Łącznie Fundacja JSW wspólnie z JSW IT
Systems przekazały 14 zestawów komputerowych z dodatkowym wyposażeniem, jak słuchawki, mikrofony oraz
oprogramowanie. Sprzęt otrzymał
Dom Dziecka w Cieszynie, Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni
Raciborskiej, a także Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” w Pszczynie.

- Czas zdalnej nauki zaczynaliśmy z jednym komputerem. Obecnie dzięki takim
darczyńcom, jak Fundacja JSW, nasze
dzieci mają swobodny dostęp do nauki
z wykorzystaniem komputera. Fundacja
JSW nigdy nie pozostaje głucha na
potrzeby naszych dzieci, za co jesteśmy
niezmiernie wdzięczni – powiedziała
Iwona Spora, Dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i Centrum wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja”. - Serdecznie dziękujemy za każde
udzielone nam wsparcie, nie tylko to
materialne, ale również za zainteresowanie, pamięć i kontakt z nami i dziećmi
pozostającymi od 12 marca w izolacji.
Wszystkim pracownikom JSW życzymy
przede wszystkim zdrowia, optymizmu
i nadziei na lepsze jutro – dodała.
Akcja to kolejne przedsięwzięcie Fundacji JSW we współpracy z JSW IT Systems, spółką z Grupy Kapitałowej JSW.
Na przełomie roku 2019/2020, za pośrednictwem Fundacji JSW z wymiany
sprzętu JSW IT Systems skorzystało wiele placówek edukacyjnych, którym przekazano używany sprzęt komputerowy
o łącznej wartości niemal 30 tys. złotych.
W sumie przekazano 197 komputerów,
monitorów i drukarek.

Kombinezony od JSW
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej – za zgodą Rady Nadzorczej
– zdecydował o kolejnym wsparciu państwowych instytucji w walce
z epidemią koronawirusa. Dzięki darowiźnie sfinansowano zakup
kombinezonów ochronnych.
JSW przeznaczyła na zakup kombinezonów ochronnych dla pracowników służby zdrowia pół miliona złotych. – Kupiliśmy dokładnie 12 400 sztuk kombinezonów trzech typów – mówi Sebastian Meisner, Dyrektor Zabezpieczenia Materiałowego i Majątku w Zakładzie Wsparcia Produkcji, który nadzorował operację. – Trafią do osób, które walczą z epidemią na pierwszej linii frontu.

Kombinezony ST 40, ST 60 i ST 70, chroniące użytkowników przed czynnikami
biologicznymi, na niemal trzydziestu paletach przewieziono do magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tyhach. Służby wojewody zdecydują teraz,
gdzie sprzęt zakupiony przez Jastrzębską Spółkę Węglową przyda się najbardziej.

