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Wojna POLSKO-POLSKA?
Jaką rzeczywistość zastaniemy po wyborach prezydenckich? Czy nasze decyzje nie okażą się brzemienne w skutkach? Co dalej z krajem, który
przecież kochamy, pozostając przy tej nieco „łzawej” nomenklaturze? Czy poznaliśmy kandydatów obdarzonych naszym zaufaniem?
Postanowiliśmy zadać kilka pytań jastrzębianom – opuszczającym niespiesznie lokale wyborcze w mieście lub dopiero idących głosować.
Posiłkowaliśmy się także komentarzami Czytelników. Zaś to, co usłyszeliśmy, ułożyło się w szczególny powyborczy krajobraz – choć przed nami
jeszcze druga tura. Zresztą, posłuchajcie sami, drodzy Czytelnicy.
Swoją drogą, teraz, kiedy piszemy te słowa, znamy już wyniki
pierwszej tury wyborów prezydenckich w naszym mieście
(Andrzej Duda – 50,72 proc., Rafał Trzaskowski – 23,42 proc.,
Szymon Holownia – 13,23 proc. – przyp. aut.). Niewątpliwie to,
co cieszy najbardziej, to wysoka frekwencja w JastrzębiuZdroju – bo aż 62,43 procent. Jednym słowem, jastrzębianie
ruszyli gremialnie do lokali wyborczych.
A teraz z nieco innej beczki... Wciąż prowadzimy walkę w imię
wzniosłych idei. Skaczemy sobie do oczu, lansując swoją wizję
świata. Nie ustępujemy na krok. Porozumienie zastępowane
jest zacietrzewieniem, dążeniem do konfrontacji, a nawet wezwaniami do wojny domowej. A jeśli nasze wady i spory są czystą
radością i korzyścią dla obcych i niechętnych nam? Co prawda,
wszystko to układa się nieznośnie w logiczną układankę, sprawia wrażenie historycznego deja vu, przybliża nas nieuchronnie do scenariusza sprzed ponad dwustu lat, ale co tam
– monopol na prawdę mamy my. I tylko my, bo zawsze winni są
inni. Zresztą, lektura poniższych komentarzy jest bardzo
symptomatyczna pod tym względem.

nością można by mnożyć te pytania w nieskończoność.

Wpajają im nienawiść i tak będzie się to ciągnąć, póki sami nie zatrzymamy! Dość obrażania ludzi! I pamiętaj, że ludzie wykształceni
myślą sami”

I znowu wracamy do naszej wojny polsko-polskiej...

„Nie głosowałem na Dudę ani na Trzaskowskiego, ale w drugiej
turze zagłosuję na Dudę. Czemu?! Czytając komentarze ludzi, którzy są mu przeciwni, aż kipi od jadu i wywyższania! Brzydzi mnie,
jak ktoś zarzuca komuś, że jak zagłosował na Dudę, to jest niewykształconym parobkiem! Nie spodziewałem się aż takiego jadu...
Teraz widać, kto kogo poniża!”

„Lekkie rozczarowanie. Już w pierwszej turze powinien wygrać Pan
Andrzej Duda. Nie można wybrać tego drugiego, bo jest tupeciarzem, olewa wszystkich i wszystko. Nie radzi sobie jako prezydent stolicy, więc nie można powierzyć mu Polski. Najpierw ją zapaskudzi jak Wisłę i Warszawę, a potem sprzeda i będzie służył
Merkel, Sorosowi i innym swoim wierzycielom”

„Czasem takie menel ma więcej godności, niż taki mały człowieczek
jak ty. Co ci po wiedzy ekonomicznej, jak nie ma w tobie człowieczeństwa? Żałośni są tacy ludzie! Nawet nie masz odwagi się podpisać człowieku anonimowy”

„Teraz wiadomo, dlaczego Duda miał tyle procent. Oszustwa wyborów powoli wychodzą na jaw. W jednym mieście członek komisji
fałszował wybory, przy liczeniu głosów stawiał drugi krzyżyk, jeżeli
karta nie była korzystna dla Dudy. A na Podkarpaciu Duda miał
ponad 80 procent poparcia, tyle że na Podkarpaciu największy
przekręt – karty bez pieczątek, jak głos na Dudę, to pieczątki przy
liczeniu podbijali, jak na innego kandydata, to głos bez pieczątki
nieważny”

„Żenująca postawa jastrzębian, brak wiedzy podstawowej i ekonomicznej, miasto meneli...” „Myślałem, że mieszkańcy JastrzębiaZdroju są mądrzejsi i nie poprą Dudy...” „Brawo Jastrzębie! Niewykształceni górą...”

A może by tak przyjrzeć się naszym kandydatom? Jeszcze nie
jest za późno... Szczególnie jeśli wcześniej, przed pierwszą turą,
większość z nich stanowiła niezgłębioną tajemnicę i zagadkę.
Jeśli oglądane z perspektywy miejskiego autobusu twarze
i hasła wyborcze mówiły nam niewiele, o ile w ogóle cokolwiek.
Jednym słowem – jeśli czuliśmy się jak te przysłowiowe dzieci
we mgle, nie zwlekajmy dłużej i zadajmy sobie odrobinę trudu,
aby odpowiedzieć na pytanie, kim jest pretendent do fotelu
prezydenckiego.

„Niestety, ale sondaż wyraźnie pokazał, kto głosował na Dudusia.
Ludzie niewykształceni, którzy zamiast zadbać o swój interes, są
słabi i lubią, jak ktoś obiecuje im gruszki na wierzbie. Pozbawieni są
wolnego myślenia, bo robi to ktoś za nich. Zamiast myśleć o Polsce,
przykrył im Duduś pierdoły o jakiejś ideologii. A ludzie to ludzie!

Swoją drogą, jakim tak naprawdę człowiekiem jest nasz „wybranek”? Czy mężczyzna, który patrzy na nas z plakatu w centrum miasta i kandydat na „synekurę w Pałacu Prezydenckim”,
to dwie te same osoby? Kiedy jest sobą, a kiedy tylko gra? Czy
jest z niego „swój chłop"? Czy nie odbije mu w stolicy? Z pew-

Czy grozi nam wojna polsko-polska? To tylko jedno z pytań, z jakimi przyszło zmierzyć się Rafałowi Ziemkiewiczowi. Znany
publicysta odwiedził „swego czasu” nasze miasto. Gość przekonywał wtedy, że dopóki nie zakończymy „świętej wojny na wyniszczenie" i tak długo jak „platformersi" będą wygrażać zaciśniętą pięścią „pisowcom", zapowiadając totalne czystki po
wygranych wyborach lub na odwrót, dopóty nasz kraj będzie
skazany na doraźne potyczki w imię partyjnej, opacznie rozumianej solidarności. Oby jego proroctwo nigdy się nie spełniło...
Damian Maj

„Pracownicy byli zabezpieczeni”
„Osoby zatrudnione w kopalniach to przede wszystkim mieszkańcy naszego regionu, w trosce o ich zdrowie i życie Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaangażował się w walkę z epidemią koronawirusa” – mówi Marcelina Kowalska, rzecznik prasowy
jastrzębskiej placówki. W praktyce oznacza to, że medycy wykonywali testy na obecność wirusa w pobliskich kopalniach. Jak wyglądała ta
współpraca? Czy była bezpieczna? Co z dobrostanem naszych pacjentow? Spróbujmy zmierzyć się z tymi ważnymi pytaniami.
Zasadnicze pytanie brzmi, czy pracownicy Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
biorą udział w wykonywaniu testów
na koronawirusa na terenie kopalń?

Nie. Medycy, którzy zdecydowali się przeprowadzać testy na
terenie kopalni, nie otrzymywali dodatkowych gratyfikacji.

Marcelina Kowalska, rzecznik WSS Nr 2: Z uwagi na fakt, że
osoby zatrudnione w kopalniach to przede wszystkim mieszkańcy naszego regionu, w trosce o ich zdrowie i życie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaangażował się w walkę z epidemią koronawirusa – również poprzez wsparcie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w wykonywaniu
testów.

Zastosowane zostały wszelkie możliwe środki ostrożności
przy pobieraniu wymazów. Wszystkie działania były zgodne
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Personel postępował
zgodnie z procedurami oraz był zabezpieczony w środki ochrony osobistej.

Proszę powiedzieć, na jakich zasadach
odbywała się ta współpraca?
Szpital wykonywał testy w ramach umowy.
A kto został oddelegowany do ich wykonania?
Personel, który w ramach wykonywania swoich obowiązków
pracował przy pobieraniu wymazów, to przede wszystkim
ochotnicy.
Pani rzecznik, czy wskazani przeze mnie pracownicy szpitala
otrzymują specjalną gratyfikację za te czynności?

Jak wyglądała kwestia bezpieczeństwa w tym przypadku?

Czy pracownicy, o których pani wspomina,
zostali poddani testom na obecność koronawirusa?
Pracownicy szpitala pobierający wymazy byli odpowiednio
zabezpieczeni i postępowali zgodnie z obowiązującymi procedurami, w związku z tym nie zaistniały przesłanki do wykonania testów.
Jednak czy nie można obawiać się, że mogą sprowadzić
ryzyko zakażenia koronawirusem na teren szpitala?
Od początku walki z pandemią, w trosce o personel szpitala
i naszych pacjentów wprowadzane były wszelkie możliwe procedury mające na celu ograniczenie zagrożenia. Stosowanie się

do obowiązujących zasad oraz środki ochrony osobistej
minimalizują ryzyko związane z zakażeniem wirusem. Do tej
pory żadna z osób zatrudnionych w szpitalu nie zachorowała
na COVID-19
I jeszcze na koniec. Czy jastrzębski szpital jest przygotowany
na przeciwdziałanie koronawirusowi na swoim terenie?
Walka z pandemią trwa już od kilku miesięcy. Szpital podejmował wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie personelu, pacjentów. Postępujemy zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, sanepidu, krajowego konsultanta w dziedzinie
chorób zakaźnych. Wprowadziliśmy szereg zmian organizacyjnych, takich jak zamknięcie wejść do szpitala, wydzielenie
stref bezpieczeństwa, ograniczenie pracy poradni, oddziałów,
uniemożliwienie odwiedzin. Wdrożyliśmy zasady przekazywania paczek pacjentom, zmiany w funkcjonowaniu izby przyjęć
– pojawiły się namioty, oraz wiele innych procedur, wytycznych
i zarządzeń regulujących pracę w warunkach pandemii. Nasi
medycy w tych trudnych czasach otrzymali również ogromne
wsparcie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic, przedsiębiorców, osób prywatnych, fundacji, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy za rozmowę.
JN
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Ilu zakażonych w JSW i mieście?

Kto wygrał w Jastrzębiu-Zdroju?

Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, w czwartek, 2 lipca, w kopalniach należących do Spółki potwierdzono 3918
przypadków zarażenia koronawirusem.
W samym Pniówku to 1603 osoby, 1180 osób
w Ruchu Zofiówka i 387 w kopalni Jastrzębie-Bzie oraz 301 osób w kopalni Budryk,
443 w Ruchu Borynia oraz 4 w Ruchu Szczygłowice.

Znamy już wyniki I tury wyborów prezydenckich w naszym mieście. Poniżej prezentujemy dane z 38 na 38 obwodów głosowania.
Niewątpliwie to, co cieszy najbardziej, to wysoka frekwencja w Jastrzębiu-Zdroju – bo aż
62,43 procent. A zatem, jak ułożyły się preferencje jastrzębian?

Z kolei z informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim
– stan na dzień 2 lipca, godzina 10.30 – wynika, że w Jastrzębiu-Zdroju mamy już 1390 zakażonych koronawirusem, 675 osób przebywa na kwarantannie decyzją służb sanitarnych, 24 osoby są hospitalizowane z powodu
podejrzenia zakażenia SARS CoV-2, ponadto
mamy 351 „ozdrowieńców”, 6 osób zmarło.

Trzy osoby w szpitalu
Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, we
wtorek, 23 czerwca, około godz. 15.50 na terenie KWK Jastrzębie-Bzie doszło do wypadku zbiorowego na poziomie 1100 m.
„Uwolniony wąż hydrauliczny o śr. 150 mm
spowodował obrażenia u trzech pracowników firmy zewnętrznej, którzy zostali prze-

wiezieni do szpitala” – dowiadujemy się.
Z kolei portal nettg.pl donosi, że osoby poszkodowane to pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, pracujące przy budowie skrzyżowania trójstronnego słupowego.
W pewnym momencie wąż ze sprzężonym
powietrzem przerwał się i pracownicy PBSz-u
zostali nim uderzeni.

Premier Emilewicz w Jastrzębiu
Deszcz przeszkodził w szerszym spotkaniu
wicepremier i minister rozwoju Jadwidze
Emilewicz, która na zaproszenie posła Grzegorza Matusiak przybyła w sobotę, 20 czerwca, do Jastrzębia-Zdroju. Z powodu aury
spotkanie odbyło się w restauracji Hawana w
mniejszym gronie, ale i tak uczestnicy wypełnili jej salę. Wzięli w nim również udział posłowie Grzegorz Matusiak i Teresa Glenc, senatorowie Ewa Gawęda i Wojciech Piecha,
a także jastrzębscy radni Piotr Szereda i Tadeusz Sławik.
Premier Emilewicz przedstawiła sukcesy
obecnej kadencji i plany na najbliższą przyszłość. Mówiła o planach modernizacji Polski,
w ramach których wzrósł i ma dalej wzrastać
poziom życia polskich rodzin, o tworzeniu dobrze wynagradzanych miejsc pracy i o wadach globalizacji, która doprowadza do zbytniego uzależniania się jednych krajów od drugich i konieczności zmiany tej tendencji.
Nawiązała do stanu epidemii i stwierdziła, że
Polska jest w czołówce krajów, które najlepiej
radzą sobie z tym zagrożeniem. Sytuację na
Śląsku uznała za trudną, ale nie krytyczną
i opanowaną. Mówiła o tarczy antykryzysowej, o jej skuteczności i szybkości działania.
Jej zdaniem bardzo pomaga gospodarce kraju i pomogła uratować wiele miejsc pracy.
Stwierdziła, że ta pomoc publiczna jest jedną
z najlepszych w Europie i lepszą wprowadziły
tylko Niemcy.
Zapewniła o dalszej pomocy rządowej, bardziej celowej, czego przykładem ma być właśnie wprowadzany bon wakacyjny. Inna for-

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin
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TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
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23,42%

TANAJNO Paweł Jan
54
0,13%

HOŁOWNIA Szymon Franciszek
5525
13,23%

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz
49
0,12%

BOSAK Krzysztof
3502
8,39%

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
38
0,09%

Kopalnie wracają do gry
Do niedzieli, 28 czerwca, trwał przestój
w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W poniedziałek, 29 czerwca, do
normalnej pracy wróciła kopalnia KnurówSzczygłowice. „Kopalnia Budryk planuje powrót do normalnego cyklu produkcyjnego od
7 lipca. Bez zakłóceń pracują pozostałe
kopalnie JSW” – czytamy na stronie JSW.

mi Wojewody Śląskiego, rekomendacją Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz decyzją Ministra
Aktywów Państwowych” – poinformowała
Spółka.
„Kopalnia Knurów-Szczygłowice wróciła do
normalnego trybu i pracuje pełną parą. Natomiast jeśli chodzi o kopalnię Budryk, to do
pracy wrócili wszyscy pracownicy z podwójnym wynikiem ujemnym, czyli mniej niż
50 procent załogi. Większość pracowników,
którzy pozostają jeszcze w izolacji, ma wrócić
do pracy za tydzień w poniedziałek, 7 lipca”
- wyjaśnia Sławomir Starzyński, rzecznik JSW.

Reklama

Po jej wypowiedzi nastąpiły pytania z sali.
Radny Sławik pytał o kontynuację pomocy
rządowej w reaktywacji kolei jastrzębskiej,
pracownik energetyki o zapewnienie odpowiednich szans rozwoju dla tej branży, jeden
z przedsiębiorców o podatki dla firm w tej
trudnej sytuacji.
„Cieszę się bardzo, że premier Emilewicz
przyjęła nasze zaproszenie i mimo natłoku
działań, zwiększonych jeszcze pandemią
i kampanią wyborczą, znalazła czas, żeby
przyjechać do Jastrzębia-Zdroju. Wielka
szkoda, że pogoda pokrzyżowała szersze
spotkanie z mieszkańcami, zaplanowane
wcześniej w Jarze Południowym” – powiedział poseł Grzegorz Matusiak.

Pomoc dla Jastrzębia
Najnowszą formę wsparcia rządowego dla
Jastrzębia przedstawił poseł Grzegorz Matusiak na specjalnej konferencji prasowej.
Wziął w niej udział również przewodniczący
Klubu Radnych PiS Tadeusz Sławik. Ma to być
ponad 15 mln 203 tys. złotych ze specjalnie
utworzonego Funduszu Inwestycji Samorządowych na dowolne cele inwestycyjne,
do wykorzystania w tym i przyszłym roku. To
szczególnie cenna pomoc w okresie, kiedy
przysłowiowo każdy grosz się liczy i wiele inwestycji przesunięto bądź z nich zrezygnowano. Możliwość ta sygnalizowała również
wicepremier Jadwiga Emilewicz podczas
ostatniej jej wizyty w Jastrzębiu na zaproszenie posła Matusiaka.

BIEDROŃ Robert
846
2,03%

DUDA Andrzej Sebastian
21181
50,72%

Dwa zakłady JSW wstrzymały „normalne”
wydobycie 9 czerwca w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa.
„Powyższe działania Zarząd Spółki podjął
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo
pracowników w związku z rekomendacjama pomocy to specjalny pakiet pomocy inwestycyjnej dla wszystkich samorządów,
według klucza prowadzonych inwestycji. Jastrzębie-Zdrój ma z tego otrzymać ponad
15 mln złotych. Na zakończenie wezwała do
głosowania na obecnego prezydenta, jako
kontynuacji do tej pory prowadzonej polityki.

To łącznie już ponad 58 mln złotych pomocy
z budżetu państwa dla Jastrzębia- Zdroju i jego mieszkańców na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa . Do tej pory do miasta trafiło między innymi:
- Powiatowy Urząd Pracy - 24 mln zł,
- Fundusz Dróg Samorządowych - 12 mln zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
- 7 mln 700 tys. zł
- wsparcie dla nauki zdalnej - 124 tys. zł.
Poseł Grzegorz Matusiak usilnie zabiega o różne formy pomocy dla miasta i dalej deklaruje
podejmowanie wszystkich działań, żeby ta pomoc była jak najskuteczniejsza.
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08.07.2020 - środa

10.07.2020 - piątek

godz. 19:00
Oﬁcjalne otwarcie festiwalu
Pałac Borynia, ul. Zamkowa 5

godz. 19:00
Yumi Ito & Szymon Mika
(Japonia/Polska)
Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5

godz. 20:00
Przemysław Strączek Quartet
- premiera płyty Fig Tree
Pałac Borynia, ul. Zamkowa 5
cena biletu 25 zł

godz. 20:15
Koncert Hakon Kornstad (Norwegia)
Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5
cena 25 zł na dwa koncerty

09.07.2020 - czwartek

11.07.2020 - sobota

godz. 20:00
Jakub Paulski Trio (PL/HU)
Restauracja Parkowa, ul. 1 Maja 49
cena biletu 25 zł (do kupienia przed koncertem)

godz. 19:00
Koncert Piotr Budniak Essential Group
feat. David Doruzka (Polska/Czechy)
Kino Centrum, Al. Pilsudskiego 27

godz. 21:30
Jam Session
Restauracja Parkowa, ul. 1 Maja 49
cena biletu na jam session 10 zł.

godz. 20:15
Koncert Dorota Miśkiewicz & Atom
String Quartet, (Polska)
Kino Centrum, Al. Piłsudskiego 27
cena biletu 35 zł na dwa koncerty.

Osoby z biletem na koncert Jakuba Paulskiego mają
wstęp bezpłatny.
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Podrzucona
pod schronisko
Co z naszymi braćmi mniejszymi, czyli zwierzętami? Zadajmy sobie trud, aby zmierzyć się z dylematem, jaki rodzi się
w ludzkiej głowie, kiedy spoglądamy na naszego pupila? W końcu jak to jest? Traktujemy je jak członków rodziny? A może
zbędny balast, którego pozbędziemy się przy najbliższej okazji? Czy stosunek do zwierząt jest miarą naszego
człowieczeństwa? No cóż, tych pytań jest zdecydowanie więcej...
Osoba, która pracuje w jastrzębskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, opowiadała
kiedyś naszej redakcyjnej koleżance. „Pewnego dnia dostaliśmy informację, że w koszu na
śmieci znajduje się pies. Bardzo pobity i cały
za-krwawiony. Dodatkowo jego nieruchome
ciałko atakowały osy i pszczoły. Na szczęście
jakaś dobra dusza, która zadzwoniła z tą informacją, czekała na przyjazd rakarza i odganiała owady od tego biedaka. Kiedy go nam
przywieziono wyglądał naprawdę strasznie.
Cały w strupach, zalany krwią" – relacjonowała przejęta.

Niestety, takich sytuacji jest coraz więcej.
Pierwsza rzecz, jaka przychodzi na myśl, kiedy słyszymy "znęcanie się nad zwierzętami",
to bestialsko pobite zwierzaki. Nie jest to do
końca prawda. „Nie ukrywam, że trafiają do
nas zwierzaki skatowane. Jednak najczęściej
przywożone psy czy koty są po prostu zagłodzone. Najbardziej drastycznym przypadkiem była jamniczka, która trafiła do nas
skrajnie wyczerpane. Wyglądała jak szkielet
psa. Co gorsza, jej właściciele byli ludźmi wykonującymi powszechnie szanowane zawody,
po których nikt nie spodziewałby się, że są
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zdolni, aby doprowadzić zwierzę do takiego
stanu" – mówiła JasNetowi.
Psy zagłodzone, ale również totalnie zaniedbane, przez co ich stan zdrowia nierzadko
był wręcz drastyczny, także trafiają do schroniska. „Pamiętam, jak przywieziono do nas
Kostka. Został znaleziony na śmietniku. Jednak w jego przypadku nie chodziło o rany zadane przez człowieka, ale o kompletne zaniedbanie. Pies miał bowiem marskość wątroby,
w związku z czym potrzebował specjalnego
pokarmu, gdyż normalnego jedzenia nie przyswajał. Jego właściciele widocznie o tym nie
wiedzieli. W każdym razie doprowadzili do
tego, że pies był w fatalnym stanie. Jak do nas
trafił, to w ogóle nie był w stanie chodzić. Nie
miał siły się podnieść" – usłyszeliśmy od naszej rozmówczyni.
A teraz spójrzmy na ten problem z nieco innej
strony. „Od pewnego czasu ludziom w Jastrzębiu zaczęło zależeć na zwierzętach. Zależeć... tylko w jaki sposób? Kupują rasowe
psy i koty. Nazywają się 'obrońcami zwierząt'
i pewnie istot żywych. Marzą o wystawach
swoich pupilków, nowych ciuszkach, fryzjerze – bo z tych 'istotek' najczęściej są to yorki.
Przechadzając się kwadratowymi krajobrazami naszego miasta, można nie tyle posłuchać, jak już rośnie trawa, co pooglądać sobie
salony piękności dla psów czy kotów. Oczywiście, kosztuje to niemałe pieniądze...” –
pisze niejaki Rudy Obserwator.

Wznawiamy zabiegi!
§
§
§
§
§

Jedna z najlepszych klinik w Europie

§

Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

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

Tajemniczy internauta kontynuuje niezrażony. „Jeżeli zwierzak nie jest mój, to niech gnije
w schronisku, ale jeśli już mam mieć jednego,
to niech będzie przede wszystkim piękny.
Mam dla niego nowy czteropak skarpetek!
Tych ludzi ciężko zrozumieć. Ich moda, która
przyszła z zagranicy, od razu przyjęła się. I nie
znaczy to nic, że oczywiście wpływa źle na
same zwierzęta! Jeżeli więc w schronisku jest
tak źle i walczy się o każde 20 zł na karmę, to
dlaczego wydaje się miesięcznie 100zł na
fryzjera dla psa? Czy to nie paradoks? Oczywiście nie mówię, że mamy obywatelski obowiązek utrzymywać wszystko i wszystkich,
ale świat wprawdzie 'schodzi na psy'. Jednak
to my, ludzie, sprawiamy, że wynaturzamy siebie i te futrzane istoty z własnych zachowań.
Tworzymy sami kasty. Najpierw kupujemy
pieski, robimy z nich dziwne kreatury, a jak się
znudzą – wywalamy! Potem one dogorywają
w schroniskach, albo po prostu pozostają
u nas aż do śmierci, ale co to za życie yorka
w sukience, który już nie zna swojej pieskiej
tożsamości?” – pyta nasz Czytelnik.

Ten ostatni wątek podchwytuje nasza pierwsza rozmówczyni, opowiadając o przypadku suki Cane Corso. „Podrzucono ją pod bramy schroniska z karteczką na szyi, że pies nadaje się do stróżowania. Była w makabrycznym stanie. Narośle rakowe na nogach, zaawansowana nóżyca, suczka nie była w stanie
się podnieść. Widać było, że w 'pseudohodowli, z której suka się wywodziła, była bardzo mocno wyeksploatowana. Niestety, w jej
przypadku nie było szansy na powrót do
zdrowia" – wspomina pracownica schroniska
w Szerokiej.
No cóż, porzucone zwierzęta to nie nowość.
Co rusz dowiadujemy się, że do schronisk trafiają nowi podopieczni, których właściciele
nie mogli lub nie chcieli już zajmować się
swoim dotychczasowym pupilem. Los takich
zwierząt do najłatwiejszych nie należy, dlatego trzeba im pomóc. Na terenie naszego miasta pomagają wolontariusze, którzy
współpracują z jastrzębskim schroniskiem.
Pani Krystyna, jedna z wolontariuszek, tak
opowiadała o swojej pracy na łamach portalu:
„Fundacja ma pieniądze, jeśli jakiś darczyńca
je wpłaci. Dlatego o to również zabiegamy.
Jednak moim głównym zadaniem na terenie
Jastrzębia są adopcje i domy tymczasowe. Na
szczęście, jakoś mi to idzie. Chyba mam dar
przekonywania”.
Faktycznie, musi mieć dar przekonywania,
aby załatwić wiele spraw dla schroniska.
Jednak, przede wszystkim, pani Krystyna sama służy pomocą. „Nie umiem patrzeć na te
psiaki i im nie pomóc. Więc robię, co w mojej
mocy. Bardzo często angażuje również męża,
który jest takim 'cichym' wolontariuszem.
Przykładowo wozi mnie wszędzie, ponieważ
sama nie mam prawa jazdy. Nierzadko wyjeżdżamy dość daleko, żeby dostarczyć psy do
ich nowych domów” – opowiadała wolontariuszka.
No właśnie, co skłoniło ją do podjęcia decyzji
o zostaniu wolontariuszem? „Sama wzięłam
kiedyś psa ze schroniska... i został już u mnie.
Później też bardzo często byłam domem
tymczasowym dla przeróżnych psów. To już
mam we krwi, żeby pomagać tym biednym
zwierzętom, bo one mają tylko nas. Zresztą,
dlaczego mam nie pomagać? Jestem na emeryturze, mam dużo wolnego czasu. Inaczej
bym siedziała na ławeczce pod blokiem i
plotkowała. To chyba zdecydowanie lepsza
opcja...”
Damian Maj
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Właścicielowi
można wszystko?

Czasami trudno oprzeć się wrażeniu, że to miejsce jest dziełem artysty, który wykorzystuje przestrzeń miejską do realizacji swoich odważnych,
a nawet prowokujących wizji. Zmurszały tynk wygląda zjawiskowo, jednak nie dla klientów rozpieszczonych sterylnymi wnętrzami galerii
handlowych. Podobnie z bohomazami graﬁciarzy, traktującymi ten fragment miasta jak katedrę, z której wygłasza się „złote myśli”. A wszystkie
brzmią jak refren pieśni o upadku kompleksu handlowo-usługowego przy ulicy Mazowieckiej.
kwalifikację prawną dla tego przypadku. Teren
nie jest własnością gminy, co najwyżej można
powołać się na kodeks wykroczeń, to jest naruszenie porządku publicznego. I to pod warunkiem, że znajdzie się osoba, której przeszkadza ten stan rzeczy. Ale to byłby ewenement w skali kraju.

Teraz najważniejsze pytanie. Czy włodarze
miasta, radni, bliżej niesprecyzowany czynnik
społeczny mogą ocalić to miejsce od zapomnienia?
Okazuje się, że schody zaczynają się w momencie, gdy Straż Miejska wchodzi na teren
prywatny. Tak jak w przypadku ulicy Mazowieckiej albo wszędobylskich straganów pod
Pawilonami. Jakiś czas temu poprosiliśmy
Urząd Miasta, aby zmierzył się z fenomenem
„nowego targowiska miejskiego”. Tego samego,
które mogliśmy podziwiać przy alei Piłsudskiego. Powyższa prośba wydawała się uzasadniona, szczególnie obserwując to, co działo się
w bezpośrednim sąsiedztwie pobliskiego przystanku autobusowego. Towary na zaimprowizowanych straganach, nawoływania kupców,
krążący wokół jastrzębianie w roli potencjalnych klientów. „A co z legalnością takiej formy
oferowania swojego asortymentu?” – zapytaliśmy. „Handel odbywa się na gruncie, który nie
jest własnością miasta. Jeżeli osoby uzyskały
zgodę właściciela na handel w tym miejscu oraz
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, wówczas Straż
Miejska nie może interweniować” – wyjaśniał
wówczas magistrat.
No i wszystko jasne! Chociaż prawo precyzuje
prosto, jakie konsekwencje dosięgną krnąbrnych handlarzy, jeśli ci „rozłożą się” w poprzek
chodnika, to pojawia się cudowna formułka
„terenu prywatnego”, która unieważnia wolę
ustawodawcy. Owszem, właściciel terenu może uznać, że handel damskimi figami urąga jego
poczuciu estetyki. Wówczas wystarczy jeden
telefon do Straży Miejskiej. Najczęściej dzieje
się tak, że odwieczne prawa rynku zaczynają
grac pierwsze skrzypce. Mówiąc wprost, wizja
zarobku ułatwia podjęcie decyzji o wpuszczeniu kupców na swoją nieruchomość. Ci zaś
przystępują niezwłocznie do handlowej ofensywy. Jak to wygląda w praktyce, mieliśmy okazję przekonać się przy okazji „nowego targowiska” pod Pawilonami. A strażnicy miejscy?
No cóż, ich rola ogranicza się do instruowania
handlarzy, którzy nieopatrznie przekroczyli
granicę między tym, co miejskie i tym, co prywatne, narażając się na konsekwencje prawne.
Symboliczną granicę między dwoma światami.
I pomyśleć tylko, że miejsce, o którym wspominamy na początku artykułu, tętniło życiem
w PRL-u. Na archiwalnych zdjęciach przetaczają się tłumy jastrzębian, poszukujących
deficytowych towarów na rynku, czyli prawie
wszystkiego. Te scenki rodzajowe dotyczyły
głównie byłego domu handlowego „Merkury”,
który stanowił epicentrum świata w miniaturze, zwanego popularnie Mazowiecką. Kto pamięta jeszcze kultowe rurki z kremem, po które

Wszystko zostanie więc po staremu? Na ulicy
Mazowieckiej? Pod Pawilonami? W „strefie
centrum”, która przypomina szkółkę leśną?
Między „Biedronką” a blokiem przy ulicy Wrocławskiej, gdzie od lat rosną chaszcze?
Damian Maj

ustawiały się monstrualne kolejki? A sklep z zabawkami zapamiętany z dzieciństwa? Jego wystawa przyciągała hipnotyczne spojrzenia małych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Albo
„Pewex” niczym dotknięcie lepszego świata.
Wtedy nic nie zapowiadało, że sam środek miasta padnie ofiarą upływającego czasu, oscylując w kierunku krajobrazu jak z Księżyca. Skoro
ludzie nie potrafili zadbać o to, co sami stworzyli, natura pokazała swoje prawdziwe oblicze. Tkanka kompleksu przy Mazowieckiej,
tony betonu, stali i asfaltu, zaczęła przegrywać
w konfrontacji z żywiołami. Rozpoczął się powolny upadek tego miejsca.
A przecież mogło być tak pięknie! W końcu mówimy o ścisłym centrum miasta, które aż prosi
się, aby wykorzystać tę wyjątkową lokalizację.
Jeśli szukamy miejsca na rynek czy deptak
handlowy, to przecież jest to najlepsze z możliwych rozwiązań. Po co te niekończące się litanie, egzotyczne propozycje, śmieszne przepychanki? Rynek w Zdroju? Pewnie, że tak, ale
o zupełnie innym charakterze. A tutaj, w środku tętniących życiem osiedli, potrzeba czegoś
wyjątkowego, co zamknie usta wszystkim malkontentom. Szkoda tego miejsca i jego potencjału. Szkoda historii zaklętej w odrapanych
murach. Szkoda kupców, którzy związali swoje
zawodowe losy z ulicą Mazowiecką. Nic więcej
nie przychodzi do głowy. Bo kto miałby uzdrowić sytuację w centrum miasta? Dobre pytanie.
Poseł, władze miasta, które służą mieszkańcom, handlowcy, a może wszyscy razem? Jak na
razie jedni oglądają się na drugich. Niestety,
zbyt dużych efektów z tego nie ma...
Na koniec coś o wspomnianych doznaniach
estetycznych. Wspomniany obrazek rodzajowy spod popularnych Pawilonów prowokuje
do zmierzenia się z tym tematem. Czy właścicielowi prywatnego terenu można wszystko?
Czy targowisko, które powstało na oczach jastrzębian, nie powinno zawstydzić włodarzy?
Straż Miejska tłumaczy, że trudno znaleźć
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To ile kosztowały maseczki?

"Susza to ostatni dzwonek"

„Jaki był pojedynczy koszt maseczek, koszt
wydruku karteczek i woreczków na maseczki
dla mieszkańców? Gdzie zakupiono oraz na
jakiej zasadzie wybrano firmę?” – pyta radny
Andrzej Matusiak w swojej interpelacji.

„Obecna susza jest chyba ostatnim dzwonkiem, który powinien uświadomić ludziom, że
czas pożegnać się z zielonymi dywanami
i krótko przyciętymi trawnikami, przywołującymi na myśl angielskie posiadłości. Potrzebne nam są łąki kwietne, które będą wyłapywać zanieczyszczenia z powietrza, zatrzymają deszczówkę, ułatwią życie innym organizmom” – podkreślają magistraccy urzędnicy.

„Pojedynczy koszt zakupu maseczki wyniósł
3,50 zł netto. Koszt wydruku karteczek – wydrukowane środkami własnymi UM – koszt
300 zł. Koszt woreczków na maseczki – w cenie zakupu maseczek. Maseczki zostały zakupione w firmie INVENTINI Sp. z o.o., 44-338
Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 14. Kryterium (zasada) wyboru firmy – zapytanie o cenę” – odpowiada prezydent Anna Hetman.

Stąd decyzja władz miasta o wstrzymaniu koszenia traw w mieście.

"My wykaszamy wszystko"
„Przecież tych grobów za chwilę nie będzie
w ogóle widać... Jeszcze moment i utoną w morzu trawy!” – denerwuje się nasz Czytelnik,
który w środę, 24 czerwca, odwiedził cmentarz komunalny przy ulicy Okrzei. I szybko
doznał szoku estetycznego, przecierając ze
zdumienia oczy. Wszędzie trawa – wszędobylska, wysoka, wdzierająca się niebezpiecznie
w przestrzeń między grobami. Jastrzębianin
poprosił nas o interwencję w tej sprawie.
„My wykaszamy wszystko, także miejsca między grobami” - zapewnia Marek Krakowski,
dyr. Jastrzębskiego Zakładu Komunlanego.
Jak zauważa nasz rozmówca, pierwsze koszenie na terenie cmentarzy komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się miesiąc temu.
Niestety, aura nie jest największym sprzy-

mierzeńcem zarządzających nekropoliami.
„Praktycznie przez dwa tygodnie padał
deszcz, co wymusiło na nas konieczność nieplanowanej przerwy. Warto uzmysłowić sobie, że koszenie, ogólnie zabiegi pielęgnacyjne, na terenie cmentarza są sporym wyzwaniem logistycznym. Poza tym trawa w tym
roku rośnie wyjątkowo szybko” – wyjaśnia
dyrektor Marek Krakowski.
Jednocześnie szef JZK zaprzecza, jakoby
miasto zrezygnowało z wykaszania trawy na
terenie cmentarzy, czy to z powodu potencjalnych oszczędności, czy przesłanek o charakterze ekologicznym.
„Od wczoraj kosimy na cmentarzu na Przyjaźni. Następne w kolejce są Ruptawa i Szeroka”
– pada w zapewnieniu.

„Mimo to pojawiają się głosy, że taka decyzja
jest zła i zagraża bezpieczeństwu w Jastrzębiu-Zdroju. Nic bardziej mylnego. Harmonogram koszenia traw jest tak opracowany, by
nie utrudniał życia użytkownikom jastrzębskich dróg” – czytamy dalej.
„Wzdłuż pasów drogowych kosimy trawy na
szerokości około 1-1,5m oraz rowy z uwzględnieniem kątów widoczności, zaś pasy rozdzielające jezdnie na całej szerokości” – zapewnia naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Honorata Uchto – „Tereny zielone

wzdłuż ciągów pieszych koszone są na szerokości od pół do jednego metra z uwzględnieniem terenów przy koszach ulicznych oraz
ławkach. Dodatkowo w przypadku terenów
zielonych w miejscach, gdzie zostanie niewielki skrawek trawy po wykoszeniu powierzchni
zalecanych, zostanie on również skoszony
z przyczyn technicznych oraz estetycznych”.
„Całkowicie koszone są place zabaw, zarówno wewnątrz ogrodzeń oraz częściowo teren
poza ogrodzeniem. Z kolei w sołectwach pasy
drogowe koszone są w całości wraz z rowami
odprowadzającymi wodę z jezdni. Dodatkowo tereny przylegające bezpośrednio do
przystanków komunikacji miejskiej i te, na
których znajdują się ławki i kosze” – pada
w zapewnieniu.
„Chwilowo wstrzymane jest koszenie dużych
skarp, jarów, dużych terenów zielonych, na
których powstają spontaniczne trawniki łąkowe. Tereny te, w zależności od warunków
pogodowych oraz przy uwzględnieniu składu
gatunkowego oraz fazy rozwojowej roślin,
zostaną wykoszone w terminie późniejszym”
– dowiadujemy się na koniec.

Czy magistrat działa dobrze?
„Zagrożenie epidemiczne nie może być wytłumaczeniem złej organizacji pracy Urzędu
Miasta” – zauważa radny Szymon Klimczak
w swojej interpelacji.
Jak podkreśla miejski rajca, powyższa uwaga
nie odnosi się do pracowników magistratu,
ale do prezydent Anny Hetman – jako do
zwierzchnika Urzędu Miasta w JastrzębiuZdroju.
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„Podaję konkretny przykład, z jakim zwrócili
się do mnie mieszkańcy. Chodzi o rejestrację
pojazdu. Samochód został zakupiony od
mieszkańca Jastrzębia-Zdroju, w związku
z tym nowy właściciel będzie miał takie same
tablice rejestracyjne. Normalnie, zgłaszając
się do rejestracji pojazdu w oczekiwaniu na
nowy dowód rejestracyjny, mieszkaniec
otrzymuje dowód rejestracyjny tymczasowy,
a tablice są tylko kontrolowane. W obecnej,
jak dla mnie niedopuszczalnej, organizacji
pracy Wydziału Komunikacji tablice rejestracyjne są zabierane, a dowód rejestracyjny
tymczasowy jest wydawany po około tygodniu, co mieszkańcowi uniemożliwia legalne
korzystanie z auta przez tydzień” – czytamy
w interpelacji.

„Na osobie nabywającej pojazd od mieszkańca Jastrzębia-Zdroju z mocy przepisów ciążył
jedynie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu w ciągu 180 dni, a więc niemal pół roku od
daty jego zakupu. Osoba taka mogła bez przeszkód korzystać z pojazdu w oparciu o dowód
rejestracyjny poprzednika i umowę zakupu.
Pracownicy Urzędu informowali telefonicznie o tym fakcie wszystkich interesantów.
W sytuacji ograniczonych możliwości załatwiania spraw w pierwszej kolejności należało pomóc osobom, które kupiły pojazd bez
tablic (nowy lub zza granicy) i w ogóle nie mogły z niego korzystać. Zdecydowana większość naszych rozmówców solidaryzowała
się z osobami bardziej potrzebującymi
i wstrzymywała się ze złożeniem wniosku” –
odpowiada wiceprezydent Robert Cichowicz.
„W chwili obecnej, odkąd możliwości załatwiania spraw uległy poprawie, interesanci
wnioskujący o rejestrację są umawiani na
konkretny dzień i godzinę. Czas oczekiwania na przyjęcie interesanta wynosi około tygodnia. Podobnie sytuacja wygląda w urzędach Rybnika, Wodzisławia i Żor” – pada na
koniec.

Strażnicy zaglądali do pieców
„Straż Miejska broni przyrody” – możemy
przeczytać w specjalnym wydaniu biuletynu
informacyjnego „Jastrząb”.

siębiorców. W 16 przypadkach stwierdzono
spalanie zabronionych odpadów, 14 z nich zakończyło się mandatem” – dowiadujemy się.

„577 kontroli palenisk, pieców i kotłów wykonała w 2019 roku Straż Miejska. To ponad
50 procent więcej niż w roku 2018. Ogromna
większość z nich przeprowadzona została
w gospodarstwach indywidualnych. Trzykrotnie kontrolowano jastrzębskich przed-

„24 razy kontrole Straży Miejskiej wykryły
nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami w jastrzębskich nieruchomościach. 10
mieszkańców ukarano mandatami. Łącznie
przeprowadzono 59 takich kontroli” – pada
na koniec.

"Koronaimpreza" na osiedlu
Niedawno policjanci zostali poinformowaniu
o fakcie nieprzestrzegania kwarantanny przez
mieszkańców osiedla Przyjaźń. 51-letni mężczyzna objęty kwarantanną domową zaprosił
kolegę, aby razem z nim spożywać alkohol.
Gdy mundurowi dotarli na miejsce, zastali
49-letniego jastrzębianina przed blokiem
w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna przyznał,
że faktycznie przebywał w mieszkaniu kole-

gi, który objęty jest obowiązkiem kwarantanny. 49-latek został zatrzymany, przebadany
w szpitalu w Rybniku na możliwość zarażenia,
a następnie osadzony celem wytrzeźwienia.
W trakcie dalszych czynności mundurowi zauważyli lekceważący stosunek do nakazanej
izolacji przez 51-latka, który wielokrotnie
podkreślał, że nadal będzie zapraszał kolegów do swojego mieszkania.

www.gazeta.JasNet.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI

Z Karaibów...
prosto do celi

informacje
REGION

Gospodarny jak Ślązak?

Policjanci ustalili, że poszukiwany od ponad roku mieszkaniec Rydułtów właśnie wrócił do kraju. Od września ubiegłego roku beztrosko pływał sobie wraz z żoną – własnym
jachtem po Morzu Karaibskim. To było ich hobby. Każdy
sezon spędzali na Wyspach Karaibskich. Na co dzień mężczyzna prowadził interesy w branży budowlanej. I to
w związku z tą działalnością był poszukiwany listem gończym przez organy ściągania za oszustwa.
Kryminalni dowiedzieli się, że w połowie czerwca poszukiwany wrócił do Polski. Jednak nie zamieszkał w swoim
domu. Wiedział, że policjanci depczą mu po piętach, dlatego wynajął mieszkanie w Gliwicach. Nie zdołał jednak
nacieszyć się polskim klimatem. Dwa dni od jego powrotu,
stróże prawa namierzyli go w Gliwicach. Został zatrzymany. Próbował jeszcze uciekać. Wodzisławscy operacyjni byli jednak szybsi. Prosto z Karaibów 36-latek trafił do
celi, gdzie spędzi najbliższe osiem miesięcy.
REGION

"Zewsząd jesteśmy
atakowani"
„Jak Pan z pewnością wie, w trwającej już czwarty miesiąc
epidemii nasza stacja została najbardziej obłożona pracą
spośród wszystkich sanepidów – nie tylko w województwie śląskim, ale w całej Polsce” – to tylko krótki fragment
pisma, którego autorami są pracownicy Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim, przesłanego
na ręce wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, ale
także prezydent Jastrzębia-Zdroju Anny Hetman, co sugerowałaby lista załączników.
„Mamy około 50 pracowników, znaczna część w wieku
przedemerytalnym, pracujących 7 dni w tygodniu, również w święta, po 14 godzin, nie licząc obsługi telefonu
alarmowego w godzinach nocnych” – dowiadujemy się.
„Od kilku tygodni pomagają nam pracownicy innych stacji,
jest również oddelegowanych kilka osób z kopalń, przede
wszystkim z Polskiej Grupy Górniczej i jedna osoba z Jastrzębskiej Spółki Węglowej” – dodają pracownicy wodzisławskiego Sanepidu. „Jednak nawet ta pomoc jest niewystarczająca wobec ogromu zadań do wykonania” – podkreślają.
Autorzy listu skarżą się na brak sprzętu, komputerów czy
chociażby telefonów służbowych.
„Działamy w ogromnym stresie, zewsząd jesteśmy atakowani, nierzadko kierowane są w naszą stronę groźby. Niestety, nie mamy również wsparcia ze strony przełożonych
na wyższych szczeblach (…) Jesteśmy już na granicy naszej
wytrzymałości fizycznej i psychicznej” – pada w piśmie.

lipiec 2020

7

ŻORY

Złamał kwarantannę...
3-krotnie
Za złamanie kwarantanny surowe konsekwencje poniesie
46-letni mieszkaniec Żor, u którego aż trzykrotnie interweniowali policjanci. Mężczyzna zamiast „siedzieć w domu”, opuszczał mieszkanie i za każdym razem odsyłany był
przez mundurowych pod adres zamieszkania.

Jak podaje portal nettg.pl, Tychy zajęły pierwsze miejsce
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
w Polsce w kategorii miast na prawach powiatu. Do pierwszej dziesiątki dostały się także Gliwice i Katowice.
Jastrzębie-Zdrój uplasowało się na... 19 pozycji (na 66
miast – przyp. aut.). Co ciekawe, Żorom przypadło dopiero
58 miejsce. Natomiast Imielin i Knurów znalazły się w pierwszej dziesiątce w kategorii najbardziej gospodarnych
gmin miejskich.
Ekonomiści przeanalizowali finanse 2790 polskich gmin,
miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na „twardych danych” – oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obrachunkowej. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Stróże prawa kontrolowali osoby przebywające na kwarantannie. Podczas czynności na osiedlu Sikorskiego
zauważyli mężczyznę wchodzącego do klatki schodowej.
Po chwili ten sam człowiek ukazał się ich oczom w oknie,
gdy zadzwonili na jeden z numerów osób podlegających
kontroli.
Mężczyzna przyznał, że faktycznie opuścił miejsce zamieszkania i został zobowiązany do pozostania w nim do
zakończenia kwarantanny. Niestety, niespełna godzinę
później oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że ten sam
mężczyzna wyszedł na zewnątrz. Ponownie na miejsce
przybył patrol, a policjanci po raz kolejny odesłali go do
mieszkania. Gdy za trzecim razem dotarła do nich podobna informacja, zastali 46-latka... idącego chwiejnym krokiem ulicą.
„Osoby objęte kwarantanną bezwzględnie muszą pozostać w domu, a w przypadku łamania tego obowiązku powinny się liczyć z surowymi konsekwencjami” – przypominają żorscy stróże prawa.

ŻORY

Doniósł na... własną żonę
Zgłoszenie o rzekomo pijanej matce dotarło do oficera dyżurnego w samym środku nocy. Niebawem w mieszkaniu
pojawił się patrol. Policjanci ustalili, że na numer alarmowy zadzwonił mąż, który uczynił to... z zazdrości o żonę.
Kobieta wyjaśniła, że wieczorem wyszła do znajomych
pozostawiając pod opieką dorosłej córki młodsze dzieci,
a kiedy wróciła, mąż wszczął awanturę, po czym zadzwonił na policję i opuścił mieszkanie.
Niestety, to nie matka, ale ojciec dzieci, którego mundurowi zastali na dworze, sprawiał wrażenie pijanego. Podczas
interwencji wyczuwalna była od niego silna woń alkoholu,
w dodatku mężczyzna zachowywał się agresywnie.
30-latek podał także fałszywe dane, zaczął wyzywać policjantów, a potem grozić, że oskarży ich o pobicie. Kiedy został doprowadzony do komendy, zaczął symulować złe samopoczucie. Wezwani na miejsce ratownicy po zebraniu
wywiadu wykluczyli jednak, aby mężczyzna wymagał pomocy medycznej.
30-latek został już ukarany mandatem karnym za podanie
nieprawdziwych danych, wkrótce odpowie też przed sądem za znieważenie i groźby pod adresem mundurowych.

Chcesz coś ogłosić?

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

10-12 lipca
Licheń i inne sanktuaria
2 sierpnia
Tydzień Kultury Beskidzkiej, z obiadem
22 sierpnia
Wadowice. Kraków
26 września-9 października
Wczasy nad morzem
z 40 zabiegami i dojazdem.
Więcej na: www.arka-jaroslawiec.pl
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem

KOSMETYKA POJAZDOWA
LAKIERNICTWO I BLACHARSTWO

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

Szybko, tanio, solidnie
MARKAT
Jastrzębie-Bzie, ul. Podleśna 4a, tel. 698 212 480
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Było dobrze, teraz jest trudniej
W normalnych warunkach, właśnie w tym okresie, odbywałyby się w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej spotkania w ramach Walnego Zgromadzenia
Członków, czyli najwyższej jej władzy. Byłyby prezentowane sprawozdania z działania jej organów, trwałyby dyskusje, oceniano by jej władze.
Ale warunki nie są normalne. Walne nie może się odbyć z powodu pandemii. Niemniej władze GSM zgodnie ze statutem takie sprawozdania opracowują.
Ostatnio swoje sprawozdanie z działalności za rok 2019 przedłożyła jej Rada Nadzorcza. Mówi o tym przewodniczący RN Bolesław Lepczyński.
W swoim sprawozdaniu za rok 2019 Rada
Nadzorcza oceniła stan GSM i prace jej
Zarządu, jak wypadła ta ocena?

czowe pytania. Wiedzą, że sytuacja wymaga
szczególnej uwagi i zaangażowania i za to im
bardzo dziękuję.

Ocena stanu Spółdzielni w roku 2019 jest
zdecydowanie dobra. Świadczą o tym uzyskane za 2019 rok wyniki ekonomiczne i to
zarówno z działalności gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi, jak i z pozostałej
działalności gospodarczej. Według sprawozdania finansowego w obu przypadkach
osiągnięto nadwyżki przychodów nad kosztami, znów osiągnęliśmy ponad milionową
nadwyżkę bilansową. Wszystko to pozwala
stwierdzić, że sytuacja finansowa Spółdzielni na koniec 2019 roku była stabilna, a podejmowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą
działania pozwalały rokować stabilność
finansową również w następnym 2020 roku.
Rada Nadzorcza w wyniku analizy funkcjonowania Spółdzielni w zakresie jej płynności
finansowej i ewentualnych zagrożeń, potwierdzonych sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego GSM, stwierdza, że obecny
Zarząd wykonywał swoje obowiązki w sposób właściwy, a prowadzona bieżąca polityka finansowa była prawidłowa.

A kontakty z mieszkańcami?

Ale obecna sytuacja znacznie się zmieniła
w stosunku do ubiegłego roku.
To prawda. Jesteśmy w szczycie stanu pandemii, który ostatnio okazuje się szczególnie
niepokojący w naszym rejonie. Stan ten
przysłania fakt, że już na przełomie roku
doszło do niepokojących zjawisk, związanych ze spowolnieniem gospodarczym
w kraju i dyskusyjnymi decyzjami rządowymi. Były to między innymi wzrost różnych
opłat, zwłaszcza energii elektrycznej,
a szczególnie wzrost płac minimalnych niezależnie od stanu przedsiębiorstw, co zaczęło powodować lawinowy wzrost cen. Te

Są nadal utrzymywane na bieżąco, chociaż
w zrozumiały sposób musieliśmy zawiesić
regularne dyżury członków RN. Niemniej
odbieramy telefony, spotykamy się z nimi
w naszych rejonach. Chciałbym przypomnieć, że co roku zmieniana jest 1/3 członków RN, co zapewnia dopływ „świeżej krwi”,
nowych kontaktów i poszerzenie punktu widzenia. Każdy z nas stara się być na bieżąco ze
sprawami swojego rejonu i całej Spółdzielni.
Jak przebiega współpraca Rady z Zarządem?
Bo różnie to bywało.
dodatkowe koszty zaczęły „konsumować"
środki, z którymi weszliśmy w rok 2020, ale
Zarząd robił wszystko, żeby jak najmniej
obciążyć nimi mieszkańców. Teraz tkwimy
w środku pandemii i tak naprawdę to nikt nie
wie, jak długo potrwa i jakie skutki przyniesie. Mimo tego stanu i uciążliwości z nim
związanych, a także ograniczeń, które były
i nadał są konieczne, GSM funkcjonuje normalnie i Zarząd czyni, co możliwe, żeby te
utrudnienia były dla mieszkańców jak najmniej dotkliwe.
A finanse Spółdzielni?
No, tu oczywiście sytuacja również się pogorszyła. Szczególnie przy najmie naszych
lokali użytkowych. Sytuacja firm zrobiła się
bardzo trudna, wręcz dramatyczna. Niektóre już się zamknęły, inne są na krawędzi.
Trudno o nowych najemców. Zarząd to rozumie i stara się pomóc, nie chcąc tracić też pozostałych. Niemniej wpływy przez to maleją,
a zakres prac do wykonania przez Spółdzielnię nie zmniejsza się. Stan techniczny na-

szych zasobów jest utrzymywany i przeprowadza się na bieżąco zaplanowane remonty
i inne konieczne prace. Ostatnio opublikowano zakres przeprowadzanych działań i jak
na ten czas jest on naprawdę imponujący.
Część wcześniej zaplanowanych, niestety,
musi zaczekać.
Jak funkcjonuje Rada Nadzorcza
w takich warunkach?
Prawie normalnie. Musiała też się dostosować do warunków pandemii. Posiedzenia
Rady odbywają się w zmodyfikowany sposób. Część uczestników tych spotkań bierze
w nich udział osobiście, a część zdalnie, przy
wykorzystaniu środków elektronicznych na
video. W ten sposób uczestnicy biorą udział
w dyskusjach, a także w głosowaniach. Zarząd zapewnia odpowiednie dokumenty
i opracowania. Mimo uciążliwości proces decyzyjny nie opóźnia się zbytnio. Członkowie
Rady podchodzą do swych zadań bardzo
poważnie i sumiennie. Rzetelnie wgłębiają
się w otrzymywane materiały, zadają rze-

Tak, bywało różnie, ale w ubiegłych kadencjach. Ta kadencja charakteryzuje się dobrą
współpracą, choć też wymagającą. Rada
wnikliwie analizuje propozycje Zarządu, wyjaśnia wątpliwości i bez zbędnej zwłoki podejmuje decyzje. Myślę, że możemy mówić
o partnerskich stosunkach w pełnej świadomości, że od takiej współpracy zależy funkcjonowanie Spółdzielni. Brak takiej współpracy w przeszłości doprowadzał do wielu
trudności, a wręcz paraliżu działań. Szczęśliwie członkowie GSM położyli temu kres.
A jak ocenia pan perspektywy
GSM w najbliższym czasie?
Trudno to wyrokować. Sytuacja jest nieprzewidywalna w kraju i na świecie. Teraz jest
trudno, a przepowiadana jest druga fala na
jesień. Nie potrafię prorokować, ale jednego
jestem pewny – zrobimy wszystko, żeby razem to przetrwać. I do tego życzę wszystkim
zdrowia i wytrwałości, a także dużo tak
potrzebnego optymizmu.

Biegną remonty w GSM
Mimo pandemii prace remontowe w GSM
idą pełną parą. Przeprowadza się szereg
działań wcześniej zaplanowanych lub wymuszonych różnymi okolicznościami. Oprócz
tak standardowych czynności, jak wykonanie projektów technicznych czy pełnienie
funkcji inspektora nadzoru, wykonywane są
konkretne zadania. I tak na przykład są to roboty budowlane związane z dostosowaniem
budynku przy ul. Marusarzówny do wymagań bezpieczeństwa pożarowego, budowa
parkingów przy ul. Poznańskiej, Pomorskiej
i Jasnej, remonty schodów przy ul. Marusarzówny, Pomorskiej, Katowickiej i Kaszub-

skiej, remonty i przekładki chodników na
ul. Piastów, Kopernika, Katowickiej i Poznańskiej.
Dalej to prace dachowe przy ul. Pomorskiej,
Śląskiej, Jasnej, Kaszubskiej, Kusocińskiego,
Marusarzówny i na osiedlu 1000-lecia. Wymieniane są drzwi wejściowe przy ul. Piastów, Marusarzówny, Katowickiej i Kopernika oraz malowane są klatki schodowe przy
ul. Krakowskiej. Przeprowadza się również
szereg remontów instalacji elektrycznych,
instalacji domofonów oraz oświetlenia w budynkach przy ul. Pomorskiej, Kurpiowskiej,

z bieżących potrzeb. Ich zakres jest naprawdę imponujący – nawet na normalne warunki, a co dopiero w tak trudnych jak sytuacja
pandenamiczna.

Wrzosowej, Kusocińskiego i Marusarzówny,
a także instalacji gazowych przy ul. Łowickiej, Śląskiej i Wrocławskiej.
Do tego dochodzą inne prace wynikające

„Nie możemy pozwolić sobie na zaniechanie
zaplanowanych prac. Musimy je dalej wykonywać, oczywiście, w miarę możliwości. Od
tego przecież zależy komfort i bezpieczeństwo życia w naszych budynkach i na naszych osiedlach. Wiemy, że tego oczekują od
nas nasi mieszkańcy, i na ile się da wychodzimy temu naprzeciw” – mówi prezes GSM
Gerard Weychert.
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Ośmiu nowych w Jastrzębskim

Kalaber trenerem reprezentacji!

Marokańczyk Mohamed Al-Hachdadi,
Francuz Yacine Louati i Fin Eemi Tervapotti,
reprezentanci Polski Rafał Szymura i Łukasz
Wiśniewski, wychowankowie Akademii
Talentów Michał Gierżot i Patryk CichoszDzyga oraz libero Szymon Biniek - to efekty
transferowego polowania Jastrzębskiego
Węgla. Mają oni zastąpić tych siatkarzy,
którym 31 maja zakończyły się kontrakty.

Trener JKH GKS Jastrzębie Robert Kalaber
został wybrany na selekcjonera reprezentacji
Polski! Słowak, pod którego wodzą klub
z Leśnej zdobył w latach 2014-20 dwa Puchary Polski, Puchar Wyszehradzki i wicemistrzostwo kraju, poprowadzi zarówno białoczerwonych, jak i nasz zespół. Zgodę na takie
rozwiązanie wyraził zarząd JKH GKS.

Na następcę Dawida Konarskiego już mianowano Al Hachdadiego. To 29-letni mierzący
dwa metry atakujący reprezentacji Maroka,
mający za sobą grę w Halkbanku Ankara i Volley Callipo, a także w... Katarze, Finlandii, Korei Płd. i Brazylii. Lukę po Julienie Lyneelu na
przyjęciu ma natomiast uzupełnić jego 28-letni rodak Louati, który ostatnie sezony spędził w Kioene Padwa i Vero Volley Monza.
Z kolei o dwa lata starszy Tervapotti będzie
wspomagał Lukasa Kampę na rozegraniu.
Ostatnio Fin zdobył mistrzostwo Grecji
z Olympiakosem Pireus, a ponadto słynie
z kapitalnej zagrywki. Kilka lat temu w Espadonie Szczecin zaliczył aż 31 asów w sezonie.
Polskim kibicom nie trzeba na pewno przedstawiać dwóch kolejnych siatkarzy. Niespeł-

Mohamed Al-Hachdadi
fot. Jastrzębski Węgiel

na 25-letni przyjmujący Rafał Szymura był
w minionym sezonie liderem GKS Katowice.
Co ciekawe, urodził się w Rybniku i jako mały
chłopiec wielokrotnie kibicował naszym
siatkarzom na hali w Szerokiej. Natomiast
31-letni środkowy Łukasz Wiśniewski był
przez lata jednym z symboli Zaksy Kędzierzyn-Koźle, ale po trzech mistrzostwach
Polski postanowił zmienić środowisko.
Kadrę ekipy Luke'a Reynoldsa uzupełnią: Szymon Biniek (25-letni libero z KPS Siedlce)
oraz Michał Gierżot (rocznik 2001, 206 cm
wzrostu, przyjmujący) i Patryk Cichosz-Dzyga (2001, 210 cm, środkowy).

Takiego zawodnika w jastrzębskim hokeju nie
było już dawno. 21 czerwca JKH GKS ogłosił
pozyskanie Marka Hovorki, który 7 lat temu
zdobył wicemistrzostwo świata z reprezentacją Słowacji, a w 2018 r. rozegrał cztery
mecze na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang!

Rusza kolejna inwestycja w Hali Sportowej
w Szerokiej, która przez wiele lat była areną
zmagań jastrzębskich siatkarzy. Słynny "Kurnik" jest aktualnie pozbawiany trybun, z których swego czasu nasi kibice czynili rywalom
"kocioł", z którego nikt nie miał prawa wyjść...
bez opuchniętych uszu.

Trybuny w Szerokiej kiedyś pękały w szwach
fot. Jastrzębski Węgiel

Starsi kibice doskonale wiedzą, że budowa
Hali Sportowej przy KWK Borynia to zasługa
dyrektora Bohdana Borowego. "Kurnik" był
świadkiem największych sukcesów jastrzębskiej siatkówki na przestrzeni ćwierćwiecza
- awansów do ekstraklasy, mistrzostwa Polski
oraz debiutu w europejskich pucharach. Na
piętrze trybun bywało ciasno jak w autobusie
w godzinach szczytu. Po plecach lał się pot,
a uszy pękały od dopingu, który "odbijał się"
od sufitu obiektu. Mimo to wszyscy wspominają niepowtarzalną atmosferę "Kurnika".

Harcerska już nie jest twierdzą...
Nawet najwięksi pesymiści nie mieli prawa
spodziewać się takiego impasu po restarcie
I-ligowego sezonu. Piłkarze GKS Jastrzębie
w czerwcowych meczach zdobyli zaledwie
4 pkt. (0:0 w Głogowie i 2:1 w Opolu), ponosząc zarazem pięć domowych porażek z rzędu! Harcerską zdobyły kolejno Warta Poznań
(1:2), Sandecja Nowy Sącz (1:2), Zagłębie
Sosnowiec (1:3), Chojniczanka Chojnice (1:3)
i Stal Mielec (1:2). Seria porażek przyćmiła
radość z powrotu kibiców na trybuny.

przy zdobytym w 58. minucie przez Kamila
Adamka golu mogłaby być ozdobą każdego
meczu. Mimo poprawy stylu gry Skrobacz był
o włos od decyzji o rezygnacji z pracy w klubie, do którego przyszedł w 2016 r., jeszcze
na poziomie III ligi. - Różne myśli mi chodzą po
głowie. Zobaczymy, co będzie dalej - mówił po
spotkaniu rozgoryczony szkoleniowiec.
Ostatecznie Skrobacz ma pozostać do końca
przedłużonego sezonu. Dalsze kroki będą
uzależnione od lipcowych wyników.

Szczególnie dotkliwe okazały się przegrane
z Sandecją, gdzie o zwycięstwie gości zadecydował gol z rzutu karnego Macieja Małkowskiego (jastrzębianina z ul. Jasnej), oraz
z Chojniczanką, która w zasadzie może już
witać się z II ligą. - Trenerze, co z tą drużyną?
- pytali zdezorientowani kibice. - Za 1. połowę
tego meczu wypada powiedzieć "przepraszam" - mówił trener Jarosław Skrobacz,
komentując wynik 0:3 do przerwy.

Dodajmy, że w GieKSie nadal grać będą:
K. Adamek, G. Drazik, P. Galuszka, D. Gojny,
D. Kulawiak, D. Liszka, Ł. Norkowski, L. Otczenaszenko, M. Pawełek, P. Skórecki, D. Szczęch
i K. Szymura. Zawodnikom 30 czerwca wygasły kontrakty, ale podpisali oni aneksy przedłużające umowy o miesiąc.

Nastroje poprawił wyrównany bój ze zmierzającą do ekstraklasy Stalą Mielec, która
szczęśliwie wygrała przy Harcerskiej po golu
w doliczonym czasie gry. Co jednak ważniejsze, nasi piłkarze w tym meczu wreszcie zagrali na swoim normalnym poziomie, a akcja

50-letni Kalaber jest wprawdzie rodowitym
Słowakiem, ale wiele razy podkreślał, że
"Jastrzębie to jego drugi dom". O ile wielu zagranicznych szkoleniowców wraz z "dzwonkiem" odjeżdża z lodowiska, o tyle Kalaber
znany jest z zaangażowania w sprawy klubowe. Dodajmy, że sukcesami w minionym sezonie Kalaber "awansował" na pozycję najbardziej utytułowanego szkoleniowca w historii
jastrzębskiego hokeja. Warto uzupełnić, że

Mirosław Minkina (prezes PZHL) i Robert Kalaber
fot. polskihokej.eu

Słowak ma także doświadczenie kadrowe,
bowiem prowadził reprezentację Bułgarii.
Nowy selekcjoner ma już za sobą pierwsze rozesłanie powołań na zgrupowanie reprezentacji. Do Warszawy z końcem lipca zjedzie
ponad 40 zawodników, w tym ośmiu hokeistów JKH GKS: M. Bryk, K. Górny, A. Kostek,
J. Michałowski, D. Paś, M. Urbanowicz, K. Wałęga i J. Sołtys (rezerwowy).

JKH GKS ma wicemistrza świata

Pożegnanie z kultową trybuną

Po przeprowadzce Jastrzębskiego Węgla na
Halę Widowiskowo-Sportową "Kurnik" miał
stać się areną zmagań i bazą młodzieży Akademii Talentów. Po powrocie juniorów, kadetów i młodzików na ul. Reja stało się to faktem, jednak archaiczne trybuny nie są już dziś
atutem obiektu. Dlatego postanowiono o ich
likwidacji oraz powstaniu w ich miejscu kolejnego boiska do gry. - Zwiększenie bazy poprawi komfort pracy sztabu szkoleniowego
oraz organizację zajęć, a w przyszłości pozwoli całkowicie uniezależnić się od korzystania z innych obiektów na terenie miasta.
Docelowo więc wszystko będzie znajdować
się w jednym miejscu - wyjaśnił prezes JW
Adam Gorol.

- Nominacja na selekcjonera to docenienie
pracy całego Jastrzębia i tego, jak funkcjonujemy w JKH GKS. To także docenienie
pracy zawodników, którzy wywalczyli te wyniki. To również docenienie Leszka Laszkiewicza i Rafała Bernackiego, którzy cały czas są
ze mną - powiedział Kalaber.

Sytuacja w tabeli Fortuna I ligi jest nieprawdopodobna. Zespół z pozycji za barażem (7. Bruk
-Bet Nieciecza 39 pkt.) dzielą zaledwie 4 pkt.
od drużyny z miejsca... spadkowego (16. Odra
Opole 35 pkt.)! GieKSa ma obecnie 38 pkt.,
ale w zanadrzu pozostają wyjazdy do Suwałk
(05.07), Grudziądza (16.07) i Legnicy (25.07)
oraz domowe mecze z Podbeskidziem (11.07,
12:40) i Bruk-Betem (19.07, 17:40).

Jakim sposobem taki zawodnik postanowił
spróbować swoich sił w polskiej lidze? Zapewne nie bez wpływu na jego decyzję miała
długoletnia znajomość z Robertem Kalaberem, u którego 35-letni Słowak indywidualnie trenował dwa lata temu na Jastorze,
szykując się do sezonu w rywalizującym

w KHL Admirale Władywostok. Hovorka nie
zawojował wtedy Rosji, ale i tak napastnika
o takim życiorysie (ponad 200 spotkań
w czeskiej ekstraklasie, ok. 400 w słowackiej)
nie było w naszym klubie od czasów Richarda
Krala. - Wierzę, że spełnię wasze oczekiwania
i wspólnie będziemy walczyć o najwyższe
cele. Zobaczymy się na Jastorze - powiedział
Hovorka.
W swojej długiej karierze urodzony w 1984 r.
w Dubnicy napastnik grał m.in. dla HK Liptovsky Mikulasz, BK Mlada Boleslav, HC Kladno,
Sparty Praga, Pirati Chomutov, HC Vitkovice,
HC Koszyce czy Dyn. Pardubice.

Sportowcy murem za górnikami
Ruszyła akcja Jastrzębskiej Spółki Węglowej
i Fundacji JSW pod hasłem "Nie oczerniaj
Górnika!", której celem jest walka z hejtem
skierowanym przeciw mieszkańcom Śląska
(a w szczególności górnikom). Stali się oni
obiektem nienawistnych ataków osób, które
uważają, że nasz region stał się "siedliskiem
koronawirusa". - Powinniśmy wspierać się nawzajem, a negatywne emocje zamienić
w energię, która pozwoli nam wrócić do normalności - informują organizatorzy.
W akcji biorą udział m.in. znani przedstawiciele jastrzębskiego sportu: Kamil Glik (reprezentant Polski w piłce nożnej, AS Monaco), Luke Reynolds, Rafał Szymura, Tomasz
Fornal (Jastrzębski Węgiel), Robert Kalaber,

Leszek Laszkiewicz, Maciej Urbanowicz (JKH
GKS), Jarosław Skrobacz, Kamil Jadach i Kamil Szymura (GKS Jastrzębie).
- Choć tradycje górnicze w mojej rodzinie nie
sięgają wielu pokoleń, bo tylko ojciec był górnikiem, to od dziecka ciężka i ryzykowna praca górników nie była mi obca - podkreślił
L. Laszkiewicz. - Pochodzę z rodziny górniczej. Mój kuzyn jest górnikiem, a dziadek i tata
byli górnikami. Razem musimy powstrzymać
hejt - zaznaczył pochodzący z Rybnika R. Szymura. - W młodych latach przez 4,5 roku pracowałem na KWK "1 Maja", również pod ziemią. Hejt to ogromne zło naszych czasów, a ci,
którzy krytykują ciężko pracujących górników, to ludzie zawistni - zaznaczył J.Skrobacz.

W telegraficznym skrócie
*** Boks: Laura Grzyb wróci na ring podczas Tymex Boxing Night 12 w Pionkach. Rywalką
25-letniej wychowanki BKS Jastrzębie będzie 31-letnia Bojana Libiszewska. *** Biegi górskie:
Tomasz Nowicki (czas 6:19), Jacek Buryba (6:30) i Piotr Spyrka (6:45) ukończyli Supermaraton Gór Stołowych (50 km) na miejscach odpowiednio 48., 61.i 88. *** Judo: Oliwia Kutyła
(57 kg) i Oliwia Onysk (44 kg) znalazły się wśród zawodniczek powołanych do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych na zgrupowania w Mielnie i Giżycku. *** Piłka nożna: Wicedyrektor
MOSiR-u Jastrzębie Michał Szelong został wybrany do prezydium Podokręgu Rybnik Śląskiego ZPN. *** Rajdy samochodowe: Katowicko-jastrzębska załoga Kajetan Świder i Krzysztof Janik (Honda Civic) zdobyła w Nowej Rudzie 1. miejsce w klasie TM3 rajdu 4. Rally Ireco
Motorsport SKJS. *** Siatkówka: Wychowanki JKS SMS wywalczyły w Rudzie Śl. wicemistrzostwo Śląska w kategorii mini-siatkarskich "dwójek" (M. Gajewska, M. Grech, Z. Nowakowska, K. Czerniakowska), uzyskując zarazem awans do mistrzostw Polski. *** Tenis stołowy:
JKTS Jastrzębie po awansie do ekstraklasy wzmocnił kadrę 20-letnią Angeliką Janik (KTS
Gliwice) i 25-letnią Patrycją Paszek (AZS PWSZ Nysa). *** Triathlon: Krystian Albrecht ukończył na 24. miejscu dystans 1/4 Ironmana w ramach Diablak Beskid Extreme Triathlon na
Żywiecczyźnie (czas łączny 3:12:13).

10

lipiec 2020

www.JasNet.pl

publicystyka

Spółdzielnia pracuje
Jak funkcjonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa
„JAS-MOS” w czasie panującej epidemii
koronawirusa?
W naszej spółdzielni nadal podtrzymana jest
procedura bezpieczeństwa. Jednak pomimo
wielu ograniczeń, prace są prowadzone zgodnie z planem (czasami z małymi odchyleniami
czasowymi).
Czy lokatorzy są bezpośredni
przyjmowani?
W budynku siedziby Zarządu przy ul. Słonecznej oraz w administracjach osiedlowych
przyjmowani są lokatorzy tylko w ważnych
sprawach, które wymagają osobistego załatwienia (np. podpisania dokumentów), w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach,
po umówieniu się z pracownikiem administracji. Większość spraw załatwianych jest telefonicznie, korespondencyjnie, elektronicznie.
Oczywiście, nadal obowiązuje nas nieprzekraczalny termin załatwienia sprawy do 30 dni.
Zgłaszanie usterek, awarii odbywa się telefonicznie lub drogą mailową i do razu reagujemy.
Mimo wielu ograniczeń wynikających z konieczności zachowania podstaw bezpieczeństwa lokatorów, ale także pracowników oraz

pracowników firm zewnętrznych, wykonujemy
swoje obowiązki na bieżąco.

Czy Wasi pracownicy
przebywali w kwarantannie?

Czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa
były poczynione dodatkowe zakupy?

Tak, oczywiście, w naszym mieście było to nieuniknione. Nasze miasto i region zostały bardzo dokładnie zbadane, więc kwarantanna musiała dotknąć naszych pracowników. Dzięki
wprowadzonym procedurom bezpieczeństwa
nie staliśmy się źródłem zakażeń. Ale też nie
zostaliśmy zmuszeni do wyłączenia jakieś komórki z pracy. Ten poziom uzyskaliśmy dzięki
wysokiej odpowiedzialności pracowników,
także naszych lokatorów.

Oczywiście, w celu zabezpieczenia pracowników oraz lokatorów dokonaliśmy zakupu
maseczek, prawie 2 500 sztuk wielokrotnego
użytku i jednorazowych, okularów ochronnych, koncentratów do spryskiwania, przyłbic
(ochrona na twarz), rękawic gumowych, płynów i żelów do dezynfekcji rąk, osłony (szyby)
biura zarządu, administracji Zielona i Kaszubska, zabezpieczających interesantów w miejscach przyjmowania lokatorów.

Co dalej?

Czy spółdzielnia ma na to środki?
Oczywiście, nie byliśmy na to przygotowani,
ale po uzgodnieniu z pracownikami, ze stroną
społeczną wstrzymaliśmy wypłatę pewnych
świadczeń. Nie realizowaliśmy szkoleń. To pozwoliło w pełni zabezpieczyć niezbędne środki
finansowe na zabezpieczanie lokatorów i pracowników. Sprzątanie klatek schodowych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Konserwatorzy wykonują roboty remontowe oraz
usuwają wszelkie awarie. Dokonywane są

przeglądy budynków, jednak zawieszone są
przeglądy instancji elektrycznej i gazowej
w mieszkaniach lokatorów. Administracja wykonuje swoje obowiązki, które z zasady są terminowymi zdaniami. Zaznaczam, że pracownicy tej trudnej sytuacji starają się wszystkie
obowiązki wykonywać w sposób wzorowy.

Staramy się wracać do normalności w ważnych
sprawach, po umówieniu przyjmowani są lokatorzy w miejscach wyznaczonych i zabezpieczonych, odkażonych, w maskach oraz po
odkażeniu rąk. Otwarte są place zabaw, siłownie rekreacyjne zewnętrzne z określonymi nowymi zasadami użytkowania. Informacje są
umieszczone na każdym placu.
Dziękuję za rozmowę.
Była to rozmowa z Prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotrem Szeredą.
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
Kopalnie JSW
Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2
Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26
C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2
JasNet: Jastrzębie-Zdrój, na ul. Podhalańska 31
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29

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

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B
Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2

Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A

Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a
Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B

Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19

ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1

Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21

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

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25
Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18
Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A

Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A
Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154
Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24
SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną na
terenie Jastrzębia, wszystkie media
(w granicy działki), wjazd z drogi
asfaltowej. Oddam także gruz
za darmo, znajdujący się na
wspomnianej działce.
Tel. 502 778 246

SALON FRYZJERSKI L'OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
Marzena Wojewodzic
32 47 00 559
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
Wynajmę M-4 przy ul. Opolskiej,
1000 zł odstępne + media, wolne
od maja. Tel. 503 127 174

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

Od 1 września 2020r. wynajmiemy
atrakcyjny lokal użytkowy
w centrum Osiedla Pawłowice
(przy Spółdzielni Mieszkaniowej)
o pow. 135,31 m² z dużym
parkingiem. Lokal wyposażony
jest we wszystkie media.
Tel. 32 449 34 40 wew. 103.
Do wynajęcia umeblowane m-2
ul. Kaszubska, (pralka, lodówka)
czynsz około 350 zł, odstępne
850 zł. Tel. 600 033 474
Wynajmę M-4, II piętro,
ul. Szkolna w Jastrzębiu-Zdroju.
Najem Okazjonalny.
Tel. 601 518 730

Do wynajęcia sklep wolnostojący
przy ul. Turystycznej (dawniej
"Jagódka"). Tel. 660 799 629
Wynajmę garaż na ulicy
Poznańskiej.
Tel. 504 966 178
Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 602 374 890
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m, 35zł/m.
Tel. 608 578 160

Restauracja-pizzeria w Żorach
poszukuje do pracy kucharkę
z doświadczeniem (mile widziane).
Tel. 720 810 170
Zatrudnię barmankę z terenu
Jastrzębia, mile widziane osoby
starsze. Wymagania książeczka
epidemiologiczna.
Tel. 607 661 771
Dam pracę w charakterze
handlowca. Firma SmartEkoDom.
Branża fotowoltaika + pompy
ciepła. Tel. 533 352 061
Zatrudnię, szukam osoby która
posiada doświadczenie
w docieplaniu od zaraz.
Tel. 514 633 487

Do wynajęcia niedrogo działka,
ok. 7 arów, ul. Pszczyńska
(przy samej drodze), ogrodzona,
pod różnorodną działalność.
Tel. 660 799 629

Zatrudnię Stolarza meblowego.
Wymagane doświadczenie,
prawo jazdy kat. B.
Pełny etat.
Tel. 531 888 270

Kupię mieszkanie.
Tel. 517 460 809, mail
D.Dobrowolski1993@gmail.com

INNE
PRACA

Wynajmę garaż na ul Wielkopolskiej
za 105 blokiem. Tel. 694 669 736

Szukam pracy. Opiekun osób
starszych - wyłącznie na godziny.
Więcej informacji telefonicznie.
Tel. 602 870 361

Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębie-Zdrój.
Tel. 798 788 171, 691 790 352

Sprzedam działkę w Jastrzębiu.
3000 m2, ogrodzona, na działce
prąd, woda, garaż, budynek
gospodarczy, drzewa owocowe
i ozdobne, dojazd drogą asfaltową.
Cisza i spokój. Tel. 604 855 409

Dam pracę brukarzowi oraz
pomocnikowi brukarza, od zaraz.
Tel. 609 480 181

Na sprzedaż mieszkanie M-4
na parterze na ul. Małopolskiej
w Jastrzębiu-Zdroju. Mieszkanie
w bardzo dobrym stanie
technicznym. Sprzedaż bez
pośredników. Tel. 725 806 997

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

Szukam pracy dodatkowej jako
kierowca popołudniami lub
w weekendy. Posiadam prawo
jazdy kat c i kartę kierowcy. Więcej
informacji podam telefonicznie.
Tel. 693 601 995

Sprzedam Toyota Corolla 2011 1.6
132km bezwypadkowy, pełna
wersja wyposażenia, oc do stycznia
przegląd do października, stan
idealny. 28800zł. Tel. 792 080 364

Oddam biurko pod
komputer na kółkach.
Tel. 781 272 608

Skoda Superb z roku 2006, silnik
1896cm diesel. Pojazd sprawny
technicznie w codziennym
użytkowaniu. Auto posiada
skórzaną tapicerkę, klimatronik,
centralny zamek, Abs, radio,
elektryczne szyby, elektryczne
lusterka i wiele innych.
Tel. 660 003 333
Oddam za darmo stare meble
pod warunkiem, że odbiorca
sam je wyniesie z I piętra na
ul. Marusarzówny.
Tel. 515 398 729

Audi A3 po liftingu Sprawne
jeżdżące, do drobnych poprawek
klima, c. zamek, el. szyby Abs
roczny akumulator ładne zimówki
na alumkach silnik chodzi jak
rakieta 110 Km na zwykłej pompie
Dzwonić godz. 12-16
Tel. 725 418 332
Volvo Xc 90 z 2003 roku
z najlepszym silnikiem 2.9 benzyna
272Kmi 4 stopniową zwykłą
hydrauliczną skrzynią biegów bez
udziwnień, napęd Awd, skóra,
7 foteli, szyberdach, alumy, Abs,
Esp, tempomat, itp... Przegląd do
31,05, 2020 Oc do 19.12.2020 !!
Tel. 601 281 861
OPEL SIGNUM 2.2 TD.
Auto kupione i zarejestrowane
w 2004.04 Produkcja 2003
Samochód serwisowany do 2019
(ks. serwisowa), nowe opony,
akumulator, wiele innych
podzespołów eksploatacyjnych
(rachunki). Zawieszenie i silnik bez
zastrzeżeń, korozji nie ma. Wiele
dodatków. Tel.: 698 212 480
Oddam biurko pod komputer na
kółkach. Tel. 781 272 608
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Nie oczerniaj górnika!
Ruszyła kampania Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW pod hasłem „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika!”, przeciwko dyskryminacji osób
związanych z górnictwem i mieszkańców Śląska. Ambasadorem kampanii jest znany piłkarz, rodowity jastrzębianin – Kamil Glik.
Jastrzębska Spółka Węglowa, za pośrednictwem Fundacji
JSW, w trosce o swoich pracowników, ich rodziny i lokalną społeczność postanowiła ruszyć z kampanią „STOP HEJTOWI! Nie
oczerniaj górnika”, której głównym zadaniem będzie zmiana
postaw społeczeństwa wobec mieszkańców Górnego Śląska,
a w szczególności górników. Do akcji przyłączyli się ludzie ze
świata sportu, filmu, telewizji i muzyki, którzy są związani z regionem i środowiskiem górniczym, w tym m.in. prezenter
radiowy i telewizyjny Mariusz Kałamaga, Justyna Święty –
Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 400 m, aktorka Sonia
Bohosiewicz, członkowie kabaretów Kabaret Młodych
Panów i Łowcy.B, zespół Feel wraz z liderem Piotrem
Kupichą, trio muzyczne Frele oraz reprezentant Polski w piłce nożnej, rodowity jastrzębianin, który stał się twarzą kampanii – Kamil Glik. Żadna z tych osób nie bierze wynagrodzenia za udział w akcji.
Kampania jest odpowiedzią na negatywne emocje, które
pojawiły się podczas pandemii koronawirusa i są wynikiem
różnych czynników, m.in. obaw o przyszłość i zdrowie najbliższych. Naturalnym mechanizmem obronnym społeczeństwa
w takich chwilach jest poszukiwanie kozła ofiarnego, którego
będzie można obarczyć odpowiedzialnością za zaistniałą
sytuację. Pretekstem do wyznaczenia tej roli mieszkańcom
województwa śląskiego, a w szczególności ludziom związanym z górnictwem, stała się zwiększona liczba przeprowadzonych testów na koronawirusa na Śląsku i w śląskich kopalniach. Negatywne emocje znalazły ujście głównie w Internecie, gdzie użytkownicy, zwabieni swoją anonimowością,

szkalują górników, ich bliskich oraz mieszkańców całego
regionu. Niestety, hejt wyszedł poza Internet, a przypadki
dyskryminacji i agresji zagościły na ulicach polskich miast.
Mimo apelu różnych śląskich instytucji i organizacji oraz śląskich mediów, hejt nie ustaje. – Wierzymy, że nasza kampania
przywróci prawdziwy, pozytywny wizerunek Śląska, górników
i branży wydobywczej – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes
zarządu Jastrzebskiej Spółki Węglowej.
Główny problem w zatrzymaniu fali nienawiści tkwi w braku
zrozumienia przez społeczeństwo charakteru pracy górników. – Stanęliśmy w obronie naszych pracowników i ich rodzin.
To oni stanowią o wartości spółki, dlatego naszym zadaniem jest
zapewnienie im bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy oraz
życia – mówi Artur Dyczko, prezes Fundacji JSW oraz wiceprezes i szef Sztabu Kryzysowego JSW SA. – Kampania wynika
również z poczucia jedności i bliskości z lokalną społecznością,
jest próbą podjęcia walki z pogłębiającymi się antagonizmami
i dyskryminacją wobec mieszkańców regionu, w którym pracujemy i żyjemy – podkreśla wiceprezes Artur Dyczko.
Sztab Kryzysowy oraz Zarząd JSW – po wybuchu pandemii
– natychmiast wprowadził wytyczne władz państwowych
oraz Światowej Organizacji Zdrowia minimalizujące zagrożenie zarażeniem. Obecnie w Spółce prowadzone są bezprecedensowe, zakrojone na szeroką skalę testy na obecność
COVID –19 wśród załogi, co pozwoli wyeliminować zagrożenie.

Nadzieja w górnikach
Leczenie osoczem pobranym od osób, które wyzdrowiały z COVID–19 jest skutecznym sposobem ratowania zdrowia i życia pacjentów, którzy
koronawirusa przechodzą znacznie ciężej. Dlatego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu apeluje o oddawanie
osocza, ale także krwi.
Do tej pory w raciborskim Centrum osocze oddało 31 wyzdrowiałych z COVID–19. Wśród nich jest Mirosław Szymura, górnik
kopalni Pniówek, który przeszedł infekcję koronawirusem,
a teraz po raz pierwszy oddaje osocze. – Mam świadomość, że
wielu ludzi potrzebuje krwi, a teraz okazuje się, że bardziej potrzebne jest osocze. Cieszę się, że mogę pomóc innym, przecież to nic nie kosztuje – mówi Mirosław Szymura.

ne do ratowania życia trzynastolatka – mówi Gizela Kowol, dyrektorRegionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu. – Dla wielu chorych cała nadzieja jest teraz w górnikach, na których w całym kraju spłynęła fala hejtu, a mimo to
dzielą się swoją krwią i osoczem. Dziękuję tym wszystkim, którzy już oddali osocze i zapraszam do dalszego oddawania osocza, proszę się tego nie obawiać. Zachowujemy wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem i higieną, nikogo tu nie zarazimy – dodaje Gizela Kowol.

Krew oraz osocze oddają też inni pracownicy Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. – Co osiem tygodni oddaję krew. Czuję się po
tym lepiej, a jeszcze mam świadomość, że mogę komuś pomóc. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kto z nas, czy też z naszej rodziny, będzie jej potrzebował, więc myślę, że warto dzielić się krwią z innymi – uważa Łukasz Zając z kopalni Jastrzębie–Bzie.
Wśród górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest coraz więcej ozdrowieńców. Przytłaczająca większość z nich zarażenie
koronawirusem przechodzi bezobjawowo. - Górnicy są najdokładniej przebadaną grupą zawodową. Są także grupą zawodową, w której jest wielu krwiodawców. Fala hejtu skierowanego na górników, która zalała Internet po doniesieniach
o liczbie zarażonych, jest zjawiskiem godnym pożałowania.
Weźcie państwo przykład z górników. Oni nie hejtują. Oni ratują – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Pobrane od ozdrowieńców osocze podawane jest osobom
zakażonym wirusem SARS–CoV–2. Wytwarzane jest z krwi pacjenta, który przebył zakażenie koronawirusem i w jego organizmie wytworzyła się odpowiednia liczbę przeciwciał. Taka
osoba, mająca podwójny ujemny wynik testu na koronawirsua, po dwóch tygodniach od ostatniego badania może zgło-

sić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Dawca przechodzi najpierw wstępną kwalifikację, po której umawiany jest na konkretny termin. – Kolejna konsultacja z lekarzem jest już bardzo szczegółowa. Co
ważne, dawca musi być zdrowy, nie może przyjmować
żadnych leków, nie może chorować na tarczycę, nie może być
też po transfuzji krwi. Ponadto, powinien poinformować
o chorobach współistniejących i przebytych zabiegach operacyjnych – wyjaśnia Beata Wysoczańska–Skroban, kierownik
działu dawców i pobierania.
Polska ciągle jest w stanie pandemii, dlatego szpitale zabiegają, aby osocze od wyzdrowiałych po przechorowaniu COVID–19
było cały czas dostępne. Osocze od takiego dawcy pobierane
jest w trzech kolejnych terminach: co tydzień po 600 mililitrów.
Jeden zabieg trwa kilkadziesiąt minut. – Osocze od ozdrowieńców jest nam naprawdę bardzo potrzebne. Proszę sobie wyobrazić, że miałam nawet telefon, że osocze jest pilnie potrzeb-

Lekarze i pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu potwierdzają, że górnicy to grupa zawodowa, która najchętniej dzieli się krwią. – Górnicy, mimo ciężkiej pracy, cieszą się bardzo dobrym zdrowiem, a ich
parametry krwi są idealne do tego, aby taką krwią się dzielić.
Nie jest tajemnicą, że to właśnie górnicy stanowią największą
społeczność, która zaopatruje w krew cały Śląsk. Duża część
ozdrowieńców z infekcji koronawirusem, którzy zgłaszają się
do centrum, to nasi stali dawcy i często oddawali już osocze,
więc dla nich cała procedura nie jest niczym nowym – mówi
Hiacynta Kwiatkowska, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Do tej pory w Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono
1303 przypadki wyzdrowienia. Osocze można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu po wstępnej kwalifikacji oraz umówieniu się na konkretny termin. Oto dane kontaktowe:
Telefon: 32 415 20 88, wew. 2
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3A

