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Nadzieja i strach
40 lat temu w Jastrzębiu-Zdroju stało się coś niesamowitego i nieoczekiwanego. Górnicy, postrzegani dotąd jako „żelazna gwardia” gierkowskiego socrealizmu, powstali z kolan i
dołączyli do robotników z Gdańska czy Szczecina. Bez mała postawili „wieńczącą” kropkę nad „i” w konfrontacji społeczeństwa z władzą. To dzięki nim w tamtej rzeczywistości
pojawiła się nadzieja na nową jakość, na unieważnienie starych podziałów, jednym słowem – na to wszystko, co od dawna wisiało w powietrzu, a co tylko czekało na
odpowiednie umocowanie w słowach i czynach.
„Niech pan zobaczy, co oni zrobili z tym krajem” – niemłoda już kobieta wpatruje się hipnotycznym wzrokiem w pomnik Porozumienia
Jastrzębskiego. Właśnie przemawia przed nim działacz związkowy.
Ma żal do organizatorów obchodów, bo przez nich utknęła na placu
przed kopalnią. Teraz nie wie, co z sobą począć. Powoli też udziela
się jej polemiczny ton. „Moja córka skończyła właśnie studia. 5 lat
ciężkiej pracy, bo wybrała sobie ambitny kierunek. Mówili jej, że bez
problemu znajdzie pracę. Po prostu z dnia na dzień. I nagle ona
oświadcza mi, że chce wyjechać z kraju. Pytam jej: Monisiu, będziesz
szukać szczęścia za granicą?! Zlituj się, córeczko! Mamo, ale tutaj
nie da się żyć! Niech pan mi wierzy, jakby mnie z nóg ścięło” –
jastrzębianka kręci z niedowierzaniem głową.
Jak się rzekło, na początku było słowo, a dokładnie – była idea,
odruch serca, potrzeba, która pobudziła górników do działania.
Zanim jednak sierpniowy zryw zastygł w ostatecznej formie
związku zawodowego, w robotniczych sercach „panoszyła się”
niepewność i zwykły ludzki strach. A ludzie po prostu wystąpili
razem. Spontanicznie. Do robotników zaś dołączyli mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, niosąc pomoc i podtrzymując na duchu
strajkujących. To była ta pierwsza solidarność, międzyludzka
– bez struktur, bez działaczy, za to z poczuciem, że oto pojawiła
się szansa, żeby uczynić świat bardziej sprawiedliwym. Wykuć
go z własnych marzeń, ale także lęków, obaw czy wątpliwości.
„No nieee... za szybko feruje pani wyroki!” – zaczyna jej adwersarz.
Mężczyzna podobnie jak ona czeka tutaj na autobus. Siłą rzeczy
jemu także udzielił się panujący tego dnia klimat historycznej
dysputy. „Ja miałem pracę. Nawet nie musiałem jej szukać, bo to ona

znalazła mnie. I na tym, szanowna pani, kończyły się moje możliwości w PRL-u. O piątej rano stawałem na końcu kolejki do mięsnego i modliłem się, żeby coś rzucili. No i rzucali! Zanim dopchałem się
do lady, towaru już nie było. Tylko kości na otarcie łez. Dobre i to!”
– mężczyzna uśmiecha się do swoich myśli. Potem spogląda uważnie na swoją rozmówczynię: „Nigdy nie zapomnę, jak w największy
mróz jechałem po mleko w proszku dla najmłodszej córki. Prawie
sto kilometrów w obie strony. Po drodze zepsuł mi się samochód.
Dzięki Bogu jakiś kierowca zlitował się nade mną i pomógł uruchomić auto. Potem niosłem to zdobyczne mleko jak prawdziwy skarb”.
Ta pierwsza jastrzębska solidarność była tak naprawdę zrywem zwykłych ludzi, dopiero potem, już jako organizacja, zdobyła uznanie całego świata. I to jest jej największa zdobycz,
większa nawet niż wszystkie akty polityczne i organizacyjne
przyczółki. To radosne podniecenie – wypisane na ludzkich
twarzach i zaklęte w ich gestach – które bez mała unosiło się
w sierpniowym powietrzu, tego lata niosącym ze sobą nadzieję.
„A co pan mi tu opowiada takie historie! Ja też żyłam w PRL-u. I powiem panu jedno: komuna w porównaniu z tym, co się teraz dzieje,
to była sielanka. Sielanka! Zawłaszczyli sobie to państwo, pasibrzuchy! Jeden gorszy od drugiego!” – podniesiony kobiecy głos wzbudza przez chwilę sensację. Na szczęście uwaga większości osób skupiona jest na tym, co dzieje się przed pomnikiem. Tym samym kobieta kontynuuje niezrażona: „Jak oglądam te wszystkie reportaże, to
płakać mi się chce! Ludzie bez pracy, pozadłużani. Komornik od rana dobija im się do drzwi. A nie daj Boże, żeby ktoś zachorował ciężko. Szybciej wywinie pan orła niż doczeka wizyty u specjalisty...”

Do strajku powoli zaczęła wkradać się proza życia. Pojawiły się
pierwsze komitety strajkowe, służby porządkowe, zaczęto
artykułować nieśmiało swoje postulaty. Doszła także polityka,
a wraz z nią koterie, podziały, ambicje i ambicyjki ówczesnych
działaczy. Kiedy słucha się polityków, tych po 1989 roku, można odnieść wrażenie, że każdy z nich ma monopol na słowo
„solidarność”. Tymczasem rzeczywistość okazała się bardziej
skomplikowana, a realia nader ponure. 13 grudnia 1981 r. stanowił cenzurę, której nie podołało (zbyt) wiele charakterów.
Mówiąc wprost, nie wszyscy wyszli z tamtej próby nieskazitelni i czyści jak łza.
W pewnym momencie do zaaferowanej dwójki podchodzi mężczyzna w średnim wieku. Zdaje się, że uczestnik środowych uroczystości. Po chwili wahania wtrąca się do rozmowy: „Proszę państwa!
To nie tak! Sam pomysł był zgoła szlachetny. Ale ludzie, to oni popsuli wszystko. Znalazło się kilku takich, którzy postanowili wykorzystać okazję. I wdrapali się na górę po plecach innych...” Mężczyzna zawiesza nagle głos. Ktoś wola go po imieniu. Znika w tłumie”.
Wydarzenia sprzed 40 lat były początkiem drogi, a nie celem
samym w sobie. Zbyt wielu uznało, że przełom to już „załatwienie sprawy”. Nie dostrzegli, iż sierpniowe wydarzenia stanowiły tylko (lub aż!) szansę, którą należało skwapliwie wykorzystać. Kiedy to zrozumiemy, lżejsi o balast dawnych uprzedzeń,
uniesiemy się ponad podziałami. Jak balon wypełniony helem
spojrzymy na Polskę z cennej perspektywy. Czy poznamy wówczas swój nowy wymarzony świat?
Damian Maj

„Wszystko jest do zrobienia!”
„Nadchodzi sierpień roku 1980, kiedy to wybuchają strajki w Stoczni Gdańskiej. Wówczas atmosfera była już zupełnie inna, wręcz gorąca. Wiele osób wracało z urlopów nad
morzem i tą drogą docierały do nas informacje o tym, co dzieje się na Wybrzeżu. Protest rozpoczyna się na 'Manifeście Lipcowym', ale ja jadąc do pracy na drugą zmianę 29 sierpnia
nie byłem tego pewien” – wspomina Ewald Kudla „na łamach” Pamięci Jastrzębskiej. Zresztą, posłuchajmy jego trzymającej w napięciu opowieści. No, przynajmniej jej części.
„Wśród tłumu zgromadzonego przed bramą mówiono coraz
głośniej, że 'Manifest Lipcowy' strajkuje. Do pracy szli tylko ci,
którzy bali się naprawdę wszystkiego. Zdecydowano, że
idziemy na halę zborną. Tam pojawiła się także dyrekcja. Pamiętam te nazwiska: Twarogowski, Solik i Cofalik. Wówczas to
jeszcze nie wyglądało na strajk, bo nie było żadnych postulatów. Oczywiście pojawiały się okrzyki, że nikt nie zjedzie na dół,
że za dużo pracujemy, również nadgodziny i 2 lub 3 niedziele
w miesiącu to było obowiązkowe. Ale nie było oficjalnych postulatów. Słuchając tego zdenerwowałem się, że wszyscy krzyczą, wyzywają, a nie ma żadnych konkretów. Powiedziałem do
Zdzisława Chwalińskiego, mojego sasiada z bloku, że 'idę, ale
nie wiem, czy wrócę, bo mogą mnie zamknąć, a w domu mam
czwórkę dzieci'. Miałem pustkę w głowie, nie wiedziałem, co
będę mówił. Chciałem jedynie, żeby to wszystko wyglądało
inaczej. Wziąłem mikrofon i powiedziałem: 'Żądamy poprawy
stosunków międzyludzkich', bo górnicy byli fatalnie traktowani. Otrzymałem ogromne brawa, ludziom się to spodobało.
Drugim, czego zażądałem, a co z dzisiejszej perspektywy oceniam jako lekkomyślne, było 'zmniejszenie biurokracji o 50%'.
Cóż, człowiek nie myślał, szedł na żywioł. Ostatnie, o czym
mówiłem, to pięciodniowy tydzień pracy. Podszedł do mnie
wówczas jeden z kierowców, Staszek, ale nazwiska niestety nie
pamiętam. Poprosił, abym przemówił do załogi. Pomimo strajku, osoby ze służb wentylacyjnych muszą zjechać na dół.
Stwierdził, że mam posłuch wśród ludzi, ale ja nie chciałem się
tego podjąć. Po tamtym wystąpieniu byłem zbyt zdenerwowany. Przemówił ktoś inny, ale górnicy zrozumieli, że nie można
wszystkiego rzucić nawet w sytuacji strajku.
Ostatecznie powstał komitet strajkowy. Z każdego oddziału
delegowano po 1-2 osoby. Wszystko działo się na hali zbornej
w obecności dyrekcji. Wtedy jeszcze nie było żadnej koordynacji z innymi kopalniami. Zebraliśmy postulaty załogi i odrzuciliśmy powtarzające się. Ktoś to wszystko zapisał, po czym ja
wręczyłem postulaty sekretarzowi partii Wawrasowi. Zapro-

ponowano nam, abyśmy jako komitet strajkowy przenieśli się
do gabinetu dyrekcji, na co przystaliśmy. Sytuacja, która tam
miała miejsce, wszystkich nas zaskoczyła. Dyrektor czytał
kolejne zadania i stwierdzał, że... wszystko jest do zrobienia!
Proszę sobie wyobrazić nasze zdziwienie. Przez tyle lat byliśmy
gnębieni, a tu nagle 'wszystko jest do zrobienia'. Wykluczono
jedynie sprawy, które nie były w gestii władz kopalni, ale rządu.
Przypuszczam dziś, że były to kwestie dotyczące spraw związkowych i wolnych sobót. W każdym razie wzbudziło to naszą
podejrzliwość. Jeden z nich, naczelny inżynier Juras, przeczytał
nam oświadczenie, które mieliśmy podpisać. W tym oświadczeniu padały między innymi słowa, że 'komitet strajkowy
bierze odpowiedzialność za kopalnie'. Muszę przyznać, że przeszły mnie ciarki. Jeśli ktoś coś podpali lub stanie się cokolwiek
innego, to będą nas mogli natychmiast aresztować. Myślę, że
była to rozmyślna prowokacja. Doszliśmy do wniosku, że nie
należy nic podpisywać, dopóki nie skontaktujemy się z 'Manifestem Lipcowym'. Zadzwonił tam Andrzej Bednarski. Poradzono nam, że mamy absolutnie niczego nie podpisywać i oczekiwać na ludzi, którzy stamtąd przyjadą. Po jakimś czasie przyjechał mężczyzna, nie pamiętam jego nazwiska, ale wyróżniały
go sumiaste wąsy. Powiedział nam, że mamy nic nie podpisywać i od tej chwili należymy do Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego. Jeśli chodzi o mnie, to największe napięcie związane z odpowiedzialnością ustąpiło. Obawialiśmy się, że nas,
prostych ludzi, dyrekcja będzie chciała 'wpuścić w maliny', mówiąc kolokwialnie. Od chwili wejścia w skład MKS-u takiego
ryzyka nie było.
Wieczorem dojechała kolejna zmiana i ludzie nadal dołączali
do strajku. Wtedy też podszedł do mnie pewien człowiek i zaproponował, aby na przewodniczącego wybrać Grzegoszczyka, ponieważ jest świetnym organizatorem. Mnie to rozbawiło
i ucieszyło, bo znałem go od dziecka i wiedziałem, że jest dobrym organizatorem. Jesteśmy z tej samej miejscowości. Grzegoszczyk przyjechał na trzecią zmianę, więc zdałem mu relację

z wszystkiego, co się działo. Późnym wieczorem pojechałem do
domu, bo wówczas jeszcze był to strajk rotacyjny. Po powrocie
natychmiast włączyłem 'Radio Wolna Europa', ale nie było niczego słychać. Za bardzo zagłuszali. Podobnie zresztą w czasie
strajku. Nawet pomiędzy kopalniami nie było komunikacji, bo
telefony nie działały. Rozmawialiśmy za pośrednictwem straży
pożarnej i taksówkarzy. Peszyński też bardzo dużo jeździł.
Muszę powiedzieć, że nerwy były wówczas straszne, przez całą
noc nie zmrużyłem oka.
Rano pojechałem na kopalnie po pieniądze. W tym dniu akurat
była zaliczka. Z tego też powodu bardzo podziwiam Grzegoszczyka i cały komitet. Z jednej strony strajk, z drugiej strony przywożą pieniądze dla górników. Wszystkiego trzeba dopilnować.
Do dzisiaj widzę Grzegoszczyka, gdy woła do mnie, abym się
pośpieszył i przyszedł mu pomóc. Na nocnej zmianie została
podjęta decyzja o zmianie charakteru strajku na okupacyjny. Po
odebraniu zaliczki pojechałem do domu, po czym wróciłem na
kopalnię. Żona bała się o mnie, ale nie sprzeciwiała mi się.
Na kopalni strajkowało około 10 tysięcy ludzi. W różnych zródłach pojawiały się niższe liczby, ale obejmowały one najprawdopodobniej tylko 'dołowców'. Ogłoszenie strajku okupacyjnego ludzie przyjęli z entuzjazmem. Wiesław Matusiak i ja, po
decyzji Grzegoszczyka, byliśmy odpowiedzialni za sprawy dołu, chodziliśmy na odprawy do dozoru. Z nimi mieliśmy największe problemy, bo oni nie strajkowali. Jednocześnie bez
przerwy próbowali nam przeszkodzić, chcąc posyłać na dół jak
największą liczbę ludzi. Chodziło o to, żeby nas osłabiać. Dlatego o sprawy dołu i zapotrzebowanie do zabezpieczenia zawsze pytałem górnika z danego oddziału. To jego zdanie było dla
mnie najważniejsze, a nie osób z dozoru. Rozumieliśmy potrzebę opieki nad kopalnią. Przecież po strajku będziemy musieli
tam wrócić. Mieliśmy satysfakcję, że po strajkach kopalnia zaczęła fedrować bez problemów (...)”
Ewald Kudla
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Ilu zakażonych w JSW i mieście?

„Jestem dumna z górników”

W czwartek, 27 sierpnia, w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej przybyły dwa nowe przypadki koronawirusa: jeden w kopalni Budryk
i kolejny w Ruchu Szczygłowice. Od początku
wystąpienia epidemii łącznie zachorowało
4127 pracowników Spółki. Do dziś wyzdrowiało już 4057 osób. Co ważne, na kwarantannie przebywają obecnie 32 osoby.

Dwudniowa akcja oddawania krwi i osocza
w dniach 7-8.08 spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem. Do terenowych oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu zgłosiło się aż
508 osób, dzięki którym zgromadzono 176
litrów krwi i 32 litry osocza. Dzięki pracownikom JSW - wynik jest imponujący.

Z kolei z informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim – stan na dzień 27 sierpnia, godz. 10.30
– wynika, że w Jastrzębiu-Zdroju mamy już
1770 zakażonych koronawirusem, 108 osób
przebywa na kwarantannie decyzją służb sa-

– W skali kraju pobiliśmy rekord, jeśli chodzi
o osocze. Jesteśmy jednostką dominującą
w Polsce, zebraliśmy jak dotąd najwięcej osocza i to duża zasługa górników z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Nasze Centrum ma pierwsze miejsce w kraju – mówi Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, która
w szczególności dziękuje górnikom: – Jesteście cudowni, życzę wam wszystkiego najlepszego i proszę nie zapominajcie o nas – przychodźcie nadal oddawać krew do Centrum
w Raciborzu oraz naszych oddziałów terenowych: w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim – zachęca dyrektor raciborskiego Centrum.

nitarnych, 10 osób jest hospitalizowanych
z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2,
ponadto mamy 1637 „ozdrowieńców”, 15
osób zmarło.

„To ważna inwestycja..."
W Jastrzębiu-Zdroju powstanie całkiem nowy wiadukt i rondo turbinowe na pobliskim
skrzyżowaniu. Prace właśnie się rozpoczynają. Jak poinformowali w środę, 26 sierpnia,
włodarze miasta – prezydent Anna Hetman,
wiceprezydent Roman Foksowicz i Maria
Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji – cały proces budowy, obejmujący obie inwestycje, ma zakończyć się po 680 dniach. Koszt to ponad 18 mln
300 tys. złotych. Połowa środków pochodzi
z budżetu miasta, druga - z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawcą jest firma Eurovia, zwycięzca przetargu, która prace nad
obiektami będzie wykonywać równocześnie.
Obecny wiadukt zostanie rozebrany do fundamentów. Nowy natomiast będzie składał
się z dwóch niezależnych części. Na każdej
z nich powstaną dwa pasy jezdni, po których
ruch będzie odbywał się w jednym kierunku.
Przedstawiciele magistratu podkreślali, że
podczas budowy zostanie zachowana skrajnia kolejowa, gwarantująca, że kolej będzie
mogła powrócić do miasta. Konstrukcja zostanie przystosowana do ruchu pojazdów
każdego typu – również ciężarowych. Obok
niej powstanie jedno z większych rond w Jastrzębiu-Zdroju. Połączy ono aleję Piłsudskiego z ulicami Graniczną i Północną. Będzie
miało ono charakter ronda turbinowego,
gdzie odpowiedni pas „wyrzuci” kierowcę
i zmusi go do zjechania z tego typu ronda.

Wiceprezydent Roman Foksowicz zwrócił się
do kierowców z apelem o przestrzeganie nowych zasad organizacji ruchu. Co ważne, na
ulicy Katowickiej – od łącznika z Północną do
alei – wprowadzony został zakaz parkowania.
Będzie on - bezwzględnie egzekwowany,
gdyż auta zaparkowane wzdłuż drogi uniemożliwią przejazd pojazdów komunikacji
miejskiej.
„Cieszę się, że inwestycja już ruszyła, ponieważ jest potrzebna, aby komunikacja w mieście odbywała się bez zakłóceń. Z drugiej strony, fakt, że udało się skutecznie zabiegać o pozyskanie środków na ten cel, pozwolił spożytkować zaoszczędzone pieniądze na inne zadania” – powiedział poseł Grzegorz Matusiak, który szczególnie zaangażował się w ten
ważny dla jastrzębian projekt, współpracując
między innymi z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem. Dziś już wiadomo, że
wojewoda docenił rangę inwestycji i ułatwił
„przetarcie szlaków” do Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, aby pozyskać środki na budowę wiaduktu.
„To ważna inwestycja, mająca znacząco
usprawnić system komunikacji w JastrzębiuZdroju. Warto także podkreślić, że miasto nie
zwlekało z rozpoczęciem budowy. Jednak
zadanie nie było proste i wymagało czasu,
nakładów oraz odpowiednich środków”
– przekonywała prezydent Anna Hetman.

Mmm... ural cieszy już oko
Choć przygotowano go z myślą o 40. rocznicy
Porozumienia Jastrzębskiego, mural przy ulicy Śląskiej jest już widoczny.
Wolne soboty, obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników dołowych, wyrównanie płac... Na muralu, który powstał przy ulicy
Śląskiej, w prostej, graficznej formie odnaleźć
można każdy z postulatów wypracowanych
w naszym mieście w 1980 roku.
Grafikę, którą zaprojektowała Ewa Podlodowska, zobaczyć mogą wszyscy przejeżdżający przez centrum Jastrzębia-Zdroju.
„Ten mural, choć w pewien sposób nieoczywisty, jest bardzo wymowny. Każdy, kto zna
historię naszego miasta, dostrzeże na nim
mnóstwo symboli wprost odnoszących się do
treści Porozumienia Jastrzębskiego. Wierzę,
że przypadnie on jastrzębianom do gustu i będzie przypominał o roli, jaką nasi mieszkańcy
odegrali w najnowszej historii Polski” – podkreśla prezydent Anna Hetman.
Mural wzbudził wiele pozytywnych komentarzy wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,
któ-rzy jego powstawanie na bieżąco komen-

tują w mediach społecznościowych.
Projekt muralu został wyłoniony spośród
200 zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu. O jego wyborze zadecydowało jury pod
przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Pociechy z katowickiego ASP. W konkursie na projekt muralu jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je: Jacek Zwolski, Rafał Roskowiński, Dominika Płaszewska, Joanna Żybul, Marcin Tybuś, Marcin Czaja, Michał Polaczek, Piotr Topczyłko, Marek Głowacki i Rafał Herman.

Dwudniowa akcja została zorganizowana
wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. W piątek i sobotę uruchomiono wszystkie oddziały
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Senator Ewa Gawęda

terenowe: w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim
oraz Jastrzębiu-Zdroju, a także Centrum
w Raciborzu. Wśród osób oddających krew
była również Senator RP Ewa Gawęda: – Akcja jest doskonała, a frekwencja imponująca.
Bardzo się cieszę i jestem dumna z górników,
że tak licznie odpowiedzieli na apel. Sama
oddaję dziś krew, po to, żeby zachęcić do tego
również żony górników i ich rodziny – mówi
Ewa Gawęda, Senator RP.
Pod ogromnym wrażeniem aktywności i zaangażowania pracowników Jastrzębskiej
Spółki Węglowej jest Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, który dziękuje całej załodze: – Pokazujemy całej Polsce, co dla nas znaczy pomoc i jak wpisuje się w etos pracy górnika
– mówi wiceprezes JSW. (JSW. SA)

Premier: „Chylę czoła!”
„Ten rok jest wyjątkowy pod kątem wydarzeń
rocznicowych. Z okazji setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej premier Mateusz Morawiecki zainaugurował rządową akcję 'Pod biało-czerwoną'. Projekt uhonoruje
poległych za wolność i niepodległość naszej
Ojczyzny. W ramach wizyty w województwie
śląskim Prezes Rady Ministrów odwiedził
również wystawę 'Tu rodziła się Solidarność'
w Jastrzębiu-Zdroju” – czytamy na stronie
premier.gov.pl.
„Nie moglibyśmy dzisiaj tego naszego kochanego, wolnego kraju ulepszać, upiększać, zmieniać, gdyby nie Solidarność sprzed
40 lat. Myślę, że wszyscy Polacy, niezależnie
od tego, czy z lewicy, czy z prawicy, niezależnie od tego, po której stronie wtedy stali,
dzisiaj powinni z wdzięcznością pochylić
głowę i pochylają głowę przed naszymi
bohaterami. Ja chylę czoła!' – mówił premier

Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Jastrzębiu-Zdroju.
Warto dodać, że premier spotkał się także
z górnikami – ozdrowieńcami, którzy oddawali krew oraz osocze potrzebne między innymi do produkcji leku przeciw COVID-19.
Rozmawiał również z posłem Grzegorzem
Matusiakiem na temat sytuacji w JSW, akcentując zainteresowanie i troskę problemami branży górniczej.

To jak wypadły matury?
Do matury – nietypowo, bo dopiero w czerwcu – w tym roku w województwie śląskim
przystąpiło 28 972 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Maturę zdało
74 procent z nich. Prawo do udziału w egzaminie poprawkowym ma 17,2 procent maturzystów – mowa o osobach, które nie zdały
egzaminu z jednego przedmiotu. Tegoroczną
maturę nie zdało 8,8 procent absolwentów
w naszym województwie. Te osoby będą mogły podejść do egzaminu za rok. A jak wypadła
matura w Jastrzębiu-Zdroju? Poniżej prezentujemy wyniki egzaminu na podstawie informacji uzyskanych od dyrekcji jastrzębskich
szkół.
Szkoła; Przystąpiło; Zdało; Z prawem do poprawki; Nie zdało; Wynik procentowy (zdawalność w pierwszym podejściu):

Zespół Szkół nr 2 – Technikum nr 1
72 – 48 – 16 – 5 – 66,66%
Zespół Szkół nr 3 – III LO
92 - 58 - 22 - 12 - 63,04%
Zespół Szkół nr 5 – Technikum nr 2
29 – 11 – 12 – 6 – 37,93%
Zespół Szkół nr 6 – IV LO
96 – 85 – 10 – 1 – 88,54%
Zespół Szkół nr 6 – Technikum nr 4
138 – 127 – 10 – 1 – 92,02%
Zespół Szkół Handlowych – Technikum nr 3
35 – 3 – 19 – 13 – 8,57%

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi
105 – 96 – 9 – 0 – 91,42%

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
– VI Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego
9 – 8 – 1 – 0 – 88,88%

Zespół Szkół nr 2 – II LO
57 – 29 – 14 – 14 – 50,87%

Zespół Szkół Zawodowych – Technikum nr 5
18 – 6 – 8 – 4 – 33,33%
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Pandemiczny początek
Już tylko kilka dni do rozpoczęcia roku szkolnego. To będzie szczególny początek nauki. Początek pandemiczny, pod mocnym
cieniem pandemii koronawirusa. To wielkie obawy dla całego środowiska szkolnego – uczniów, rodziców, pracowników oświaty
i nią zarządzających. Jak wygląda sytuacja w placówkach jastrzębskich – mówi prezydent Anna Hetman.

Była pani długoletnim nauczycielem, dyrektorem szkoły, a teraz jest pani prezydentem miasta, odpowiedzialnym również za sytuację
tutejszej oświaty. Nie obawia się pani nadchodzącego roku szkolnego w sytuacji pandemii?
Oczywiście, że się obawiam. Obawiamy się
nie mniej niż rodzice. Spoczywa na nas odpowiedzialność za tysiące dzieci i zostajemy z tą
sytuacją w dużej mierze sami. Wytyczne z ministerstwa są nieprecyzyjne i ogólne, głównie
zostawiają tę odpowiedzialność i decyzyjność po stronie dyrektorów szkół. Odpowiedzialność dyrektorów jest przy tym dwojaka.
Z jednej strony odpowiadają za bezpieczeństwo, a z drugiej za nauczanie i jego wyniki.
Zapewnienie jednego mocno utrudnia drugie
i trudno pogodzić jedno z drugim.
Czy dyrektorzy szkół mają całkowicie wolną
rękę w podejmowaniu decyzji czy muszą otrzymać akceptację prezydenta miasta na swoje
działania?
Absolutnie nie. Mają pełną możliwość decydowania i żadne decyzje nie będą narzucane
z góry. Zresztą w minionych miesiącach oni

również samodzielnie decydowali o sposobie
organizacji działań. Oni najlepiej znają specyfikę swojej placówki i jej środowisko i oni
wiedzą najlepiej jak organizować jej działania. Zresztą przepisy mówią o tym wyraźnie.
Najtrudniejsza sytuacja była w przedszkolach. Rodzice musieli pracować i ktoś musiał
zajmować się ich dziećmi. To były naprawdę
trudne i ryzykowne decyzje. Trzeba pamiętać,
że każda placówka jest inna i ma różne uwarunkowania i nie sposób opracować dokładnych wytycznych obejmujących wszystko
i wszystkich. Inna jest specyfika szkół podstawowych, a inna średnich. W szczególnie trudnej sytuacji są maturzyści, którzy ostatnie
lata mieli mocno zaburzone, najpierw przez
strajki oświatowe, a teraz przez pandemię.
Nie mieli możliwości spokojnego przygotowania się do matur i niestety wyniki to pokazały.
Czy ta sytuacja nie wymusza od młodych ludzi
zmiany sposobu nauki na bardziej samodzielną,
opartą głównie na pracy własnej?
Na pewno tak i wielu z nich się do tego dopasowało. Ale nie wolno zapomnieć, że praca

Reklama

czyciela. Pojawiają się też różne sytuacje, np.
uczniowie, którzy dotąd mieli gorsze stopnie,
uzyskują lepsze. Ogólnie biorąc wyniki nauczania w czasie pandemii paradoksalnie
poprawiły się. Mamy znacznie więcej stypendystów, średnia świadectw jest też wyższa. Z czego to wynika, trudno jednoznacznie
określić.
Czy w szczególnej sytuacji dyrektor może sam
podjąć decyzję o zamknięciu swojej placówki
i przejść tylko na pracę zdalną?
Tak, może tak zrobić po zasięgnięciu opinii sanepidu i organu prowadzącego, czyli miasta.
Jednakże to są tylko opinie, a decyzja jest całkowicie po jego stronie. Decyzja i odpowiedzialność.
Anna Hetman
fot. K. Kaczmarczyk

szkoły to nie tylko czysta nauka. To rzeczywiście można robić w dużej mierze samodzielnie. To również kształtowanie postaw,
świadomości i rozwój osobowości. To odbywa
się nie przez komputer czy smartfon, a przez
bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem.
Takim człowiekiem są na pewno rodzice, ale
też kompetentny nauczyciel i całe środowisko szkolne. Tego nie da się uzyskać zdalnie.
Ale chyba szkoły nie są całkowicie pozostawione same sobie z tymi problemami. Czy miasto im
pomaga?
Oczywiście. Spotykamy się w grupach określonych jednostek (przedszkoli, szkół podstawowych czy ponadpodstawowych) i omawiamy ich sytuację, próbujemy wyciągać wnioski
i razem szukać rozwiązań. Przy czym podkreślam, że te rozwiązania nie są narzucane,
a tylko proponowane i rekomendowane. Do
dyrektorów należy decyzja i odpowiedzialność, jakie działania stosować.
Czy to również dotyczy pracy zdalnej? To duża
nowość dla nauczycieli i uczniów. Czy tu również nie opracowuje się wzorców i zaleceń?

Wznawiamy zabiegi!
§
§
§
§
§
§

Jedna z najlepszych klinik w Europie
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
Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Nie. Dyrektorzy i nauczyciele mają pełną samodzielność w doborze materiałów i narzędzi. Oni sami wybierają, jak i czym chcą uczyć.
Oczywiście wszystko opiera się na sprzęcie
komputerowym i internecie. Większość uczniów jest dobrze wyposażona w ten sprzęt.
W tych nielicznych przypadkach, gdzie jest
inaczej, pomaga im miasto, poprzez szkoły.
Na przykład wypożyczając komputery.
Jak sami uczniowie przyjmują te możliwości,
a właściwie konieczność nauki zdalnej?
Bardzo różnie. Otrzymywaliśmy bardzo różne sygnały. Jedni się dopasowali całkiem dobrze, inni mniej. Trzeba tu powiedzieć, że taka
nauka to w dużej mierze nadzór rodziców,
nauczyciel nie ma bezpośredniego kontaktu,
jest jakby „po drugiej stronie”. Z tym nadzorem różnie bywa, poza tym nie wszyscy rodzice potrafią zastąpić kompetentnego nauczyciela i stworzyć warunki szkolne. Nie wszyscy
rodzice są w stanie temu sprostać. Poza
wszystkim rodzic nie powinien pełnić roli na-

Czy jastrzębskie szkoły są dobrze przygotowane do powrotu do pracy w trybie stacjonarnym?
Jeśli chodzi o techniczne i organizacyjne przygotowanie, to tak. Oczywiście na ile to możliwe. Niemniej wiele jest obaw, na ile te środki
sprawdzą się w rzeczywistości. Trudno na
przykład dopilnować mniejsze dzieci do stałego zachowania wymaganych odległości.
Pewne rzeczy można organizacyjnie rozwiązać, jak przerwy międzylekcyjne, gdzie albo
uczniowie pozostają w klasach, albo są one
o różnym czasie dla poszczególnych klas. To
pozwoli na zmniejszenie zagęszczenia na nich.
Czy może pani uspokoić rodziców, że zagrożenie
ich dzieci w szkole nie jest duże?
Na pewno możemy zapewnić, że zostaną zachowane wszelkie zalecane środki ostrożności i ściśle przestrzegany reżim sanitarny
w szkołach. Dużo też zależy od samych
rodziców. Powinni starannie obserwować
swoje dzieci i przy najmniejszych objawach
chorobowych zostawić je w domach oraz
poddać je ocenie lekarskiej. W żadnym przypadku nie posyłać chorych dzieci do szkoły
czy przedszkola. A taki przypadek już mieliśmy. Dyrektorzy mają przygotowane specjalne oświadczenia dla rodziców, które zobowiązują ich do zgłaszania wszelkich sytuacji
zagrożenia zdrowia swojego i otoczenia.
Czy rodzice mogą odmówić udziału swoich
dzieci w zajęciach stacjonarnych? Czy grożą im
wtedy jakieś konsekwencje?
Nie, w takiej sytuacji mają do tego prawo i nie
grożą im żadne konsekwencje. Muszą o swojej decyzji powiadomić dyrektora, który zapewni im nauczanie zdalne. Podobnie było
z pracownikami w okresie kwietnia-maja.
Gdyby pani była w sytuacji takiego rodzica, czy
posłałaby swoje dziecko do szkoły?
Tak, posłałabym. To bardzo ważne dla rozwoju dziecka. Mamy określoną trudną sytuację
i musimy nauczyć się w niej żyć. Nie możemy
ze wszystkiego zrezygnować. Dla uspokojenie powiem, że w Jastrzębiu mamy ostatnio
bardzo mało zachorowań, nie mamy wyraźnych ich źródeł i mam nadzieję, że ta tendencja się zachowa.
JN
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Telefon do przychodni

„Jak to takie kozaki, to niech spróbują dodzwonić się do przychodni” – takie dowcipy pojawiły się po telefonicznym „wkręceniu” naszego czołowego
polityka przez rosyjskich komików, do którego dodzwonienie się przez postronne osoby, przynajmniej w teorii, powinno być niemożliwe. Te słowa
wyraźnie wskazują, jak dużym problemem jest dodzwonienie się do ośrodków zdrowia w Polsce. Szczególnie w okresie pandemii, kiedy wiele
ośrodków ma bardzo ograniczony dostęp bądź są w ogóle zamknięte. I nie chodzi tu o wyspecjalizowane ośrodki, tylko te pierwszego kontaktu,
zakłady podstawowej opieki zdrowotnej. W czasie, kiedy komunikacja telefoniczna stała się podstawową formą kontaktu.
Dodzwonienie się do przychodni zawsze było
problemem. I to nie z powodu telefonii – w międzyczasie mamy sieci telefoniczne na światowym poziomie, a operatorzy telefoniczni biją
się o klientów, mamiąc ich różnymi zachętami.
Czasy, kiedy latami czekało się na telefon,
odeszły do przeszłości. Niestety, w pracy przychodni pozostało po staremu. To nadal miejsca,
chyba już ostatnie, gdzie codziennie ustawiają
się kolejki i to często ludzi, którzy w nich stać
nie powinni. Dlaczego tak jest?

cy. Wszyscy widzą, że polska służba zdrowia
jest bardzo zbiurokratyzowana i źle zorganizowana, często ta biurokracja wręcz przytłacza,
a organizacji pracy właściwie nie ma. Wiele
działań jest realizowanych na bieżąco, bez
przemyśleń, czy właściwie. Nikt nie ma głowy
do tego, by nad ich organizacją się pochylić.
Masowo wprowadzana komputeryzacja faktycznie przynosi więcej obciążeń niż ułatwień,
w niewielkim stopniu odchodzi się od dotychczasowej roboty papierowej, często ją dubluje.

Teoretycznie poziom naszej służby zdrowia też
mocno się podniósł. Mamy dobrych specjalistów, nowoczesny sprzęt, dostęp do wszystkich leków. Przychodni też jest niemało. Słyszy
się, że coraz więcej nakładów przeznacza się na
służbę zdrowia. Więc o co chodzi?

Komputer sam nic nie załatwi. Jego użytkowanie powinno być dobrze zorganizowane, a obsługa prowadzona przez właściwe osoby z dobrymi umiejętnościami. I tak jest w wielu rozwiniętych krajach, ale rzadko u nas. Lekarz powinien zajmować się pacjentem. Badać, diagnozować, zalecać, mieć czas dla pacjenta. Inne
prace powinien przejmować personel pomocniczy, odpowiednio wyszkolony i wyposażony.
Gdzie indziej na jednego lekarza przypada
nawet 3 pracowników pomocniczych, przez co
lekarz jest głównie dla pacjenta. Może go lepiej
obsłużyć i więcej ich przyjąć. Zmniejszyć czekanie, zlikwidować kolejki.

Problem, oczywiście, jest złożony. Nasze
społeczeństwo coraz bardziej się starzeje
i szczególnie widoczne jest to w Jastrzębiu,
gdzie jest coraz więcej emerytów i osób starszych. To niestety wiąże się z większymi problemami zdrowotnymi i rzeczywistą, mniej czy
więcej, potrzebą większego korzystania ze
służby zdrowia. Z drugiej strony, jest do dyspozycji coraz mniej jej pracowników i są coraz
bardziej obciążeni. Mimo coraz większych na
nią nakładów, jej finansowanie jest bardzo
wadliwe, co skutkuje ciągłym niedofinansowaniem, wzrostem zadłużenia i szukaniem
oszczędności. Niestety, najczęściej kosztem
pacjenta. To wszystko powoduje skupianie się
tylko na działaniach bieżących, często wywołuje frustrację pracowników, rutynę i zobojętnienie na problemy pacjentów i znacząco odbija się na nich samych.
Pacjenci najczęściej szukają kontaktu z lekarzem i nierzadko kontakt ten jest przez nich
mocno krytykowany. Począwszy już od problemów z zarejestrowaniem się, a kończąc na niewłaściwym ich traktowaniu. Nic dziwnego, że
ich ocena służby zdrowia jest bardzo krytyczna
i panuje przekonanie, że trzeba zdrowia, żeby
móc chorować. W efekcie jedni są mocno obciążeni i przepracowani, często niedowartościowani, a drudzy czują się lekceważeni i źle obsługiwani. Pacjenci muszą czekać w kolejkach do
lekarza, czasem długo, a potem skarżą się, że
ten ma dla nich mało czasu i niewłaściwie ich
traktuje. Nic dziwnego, że mimo tego, iż obydwie strony się wzajemnie potrzebują, pojawiają
się oskarżenia i często rosnąca niechęć.
Ostatnio sytuację pogarsza jeszcze fakt pandemii. Z jednej strony, jest znacznie utrudniony
dostęp do ośrodków zdrowia, a z drugiej, trudne warunki jeszcze bardziej obciążają ich pracowników. Jeden z jastrzębskich lekarzy skarżył się, że w ciągu jednego dnia musiał udzielić
ponad 40 teleporad. Do tego dochodzą jeszcze
różne wielogodzinne dyżury.
To, co jest widoczne, to tylko wierzchołek góry
lodowej. Pacjenci nie widzą, że ich kontakty
z lekarzami to tylko część ich pracy. Że duża
część ich czasu marnowana jest na czynności
inne, biurokratyczne albo niezwiązane ściśle
z leczeniem. Na czynności, które mogłyby
wykonywać mniej wyspecjalizowani pracowni-

W naszych przychodniach dobra organizacja
to rzadkość i łatwiej dodzwonić się do prezydenta państwa niż do nich. Więc zamiast wiele
spraw załatwiać zdalnie, trzeba to robić osobiście, a więc swoje odstać i odczekać. Paradoksalnie koronawirus to trochę zweryfikował,
ponieważ wymusił załatwianie wielu spraw
telefonicznie czy elektronicznie. Ale jak to
u nas bywa, tylko zwiększył trudności, bez wymuszenia zastosowania lepszych rozwiązań.
Często dzwoniący wielokrotnie do przychodni
słyszy tylko sygnał „zajęty” albo w ogóle brak
reakcji. Niezależnie od tego, czy dzwoni w krytycznej sprawie, czy tylko z jakąś błahostką.
Skargi na ten stan są ignorowane lub tłumaczone brakiem możliwości odbierania tylu telefonów. Czy tak rzeczywiście musi być?
Niekoniecznie. Może być na przykład tak, że
dzwonimy tylko raz i w razie zajętości słyszymy
uprzejmy komunikat, że przychodnia jak najszybciej oddzwoni, co oczywiście następuje po
krótkim czasie. Utopia? Niemożliwe? Możliwe
i nawet już stosowane. Tak pracuje teleopieka z
siedzibą w Jastrzębiu, prowadzona przez EBI
Assotiation. Na czym to polega? Telefon teleopieki podłączony jest do komputera, który
odbiera połączenia. W przypadku zajętości
operatora, komputer informuje dzwoniącego
i tworzy kolejkę dzwoniących. Operator po
zakończeniu bieżącej rozmowy oddzwania
według kolejności połączeń. W ten sposób
pacjent nie dobija się bez końca bezskutecznie
do przychodni i zawsze jest obsługiwany bez
wystawania w kolejkach.
Bajka? Nie, to działa naprawdę w jastrzębskiej
teleopiece, która zresztą obsługuje również
inne miejscowości, nawet Gdańsk i Gdynię
(z Jastrzębia!), a na cały zamysł uzyskała też
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jak przedstawia kierownik teleopieki, tylko w ostatnim
kwartale jej pracownicy obsłużyli w ten sposób
9590 zgłoszeń. Teleopieka działa całodobowo i
przez okrągły tydzień. Zgłoszenia bywają róż-

ne – od sytuacji ratujących życie do przeprowadzania rozmów podtrzymujących z osobami
samotnymi. Jej operatorzy są odpowiednio
przeszkoleni i wiedzą, jak działać w różnych
przypadkach.

cepty elektroniczne, teleporady. O ile zmniejszyłoby to konieczność wędrowania i wyczekiwania w przychodniach! I to osób słabych i chorych. O ile mniejsze byłyby kolejki i marnowanie czasu pracowników i pacjentów.

Czy nie można podobnego rozwiązania zastosować w przychodniach? Z pewnością wiązałoby się to z koniecznością rozwiązania różnych problemów, ale jest to możliwe. Może to
niełatwe, jednak „chcieć to móc”, a na pewno
skórka tu warta za wyprawkę. Ten trud szybko
by się opłacił. Trzeba byłoby opracować właściwe procedury, organizację pracy, przeszkolić pracowników (nie potrzeba tu studiów wyższych), zapewnić odpowiednie oprzyrządowanie (wcale nie najdroższe). Podstawowy warunek jest jeden: trzeba zechcieć i odrzucić „nie
da się”. Wtedy wiele rzeczy byłoby możliwe
z domu. Już teraz mamy recepty wystawiane
elektronicznie bez wypisywania, pandemia
wymusiła teleporady lekarskie. Może warto
rozważyć ten następny krok, który wcale nie
musi być duży? Rejestracja telefonicznie, re-

Zapewne nie jest to łatwe zadanie, ale na pewno warto je rozważyć. Trzeba co prawda zmienić dotychczasowe, często skostniałe przyzwyczajenia i działania na rzecz nowego spojrzenia. To trudne, ale efekty warte są tego. Wirus już częściowo wymusił nowe rozwiązania.
Przychodnie są puste, a ludzie nie umierają masowo. Częściej dzwoni tam telefon, więc żeby
dzwonił skuteczniej i żeby za tym szły skuteczniejsze działania. Samorządy doposażają
służbę zdrowia różnymi urządzeniami, które w
różnym stopniu są wykorzystywane. Może one
również rozważyłyby pomoc nie tylko docelową, jednostkową, ale i rozwiązania całościowe, systemowe One również odpowiadają za
opiekę zdrowotną. A zdrowie jest najważniejsze. Dla wszystkich!
JN
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Miasto nie wyremontuje krzyża

Teraz jaśniej na „zebrach”

Jak już pisaliśmy, radny Grzegorz Mosoń, „odpowiadając na liczne prośby mieszkańców,
przede wszystkim tych z osiedla Staszica",
zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość niezwłocznego wykonania renowacji
krzyża, który jest ustawiony na terenie zieleni
– przy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ul. Poznańskiej i Wrocławskiej. Co na to jastrzębski
magistrat?

„Przy dziewięciu przejściach dla pieszych zamontowano oświetlenie ledowe” – informują
magistraccy urzędnicy.

„Informuję, że w budżecie Miasta JastrzębieZdrój na 2020 rok nie zaplanowano środków
finansowych na przedmiotowe prace. Ponad-

to należy wyjaśnić, że remont obiektu małej
architektury może być wykonany wyłącznie
na obiekcie, który jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wobec tego, że obiekt został
wzniesiony ze składek mieszkańców, nigdy
nie ujęto go w tej ewidencji. Wprowadzenie
środka trwałego do ewidencji wymaga sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, ujawnienia środka
trwałego i dopiero wówczas można planować
prace remontowe obiektu” – odpowiada wiceprezydent Roman Foksowicz.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oświetlenie zamontowano przy przejściach dla pieszych:

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

ź ul. Podhalańska (sklep),
ź ul. Broniewskiego

Całkowity koszt zadania wyniósł 143 541 zł,
co daje 15 949 zł za jedno kompletne przejście. Inwestycja powstała w trybie „zaprojektuj i wybuduj", zatem cena obejmowała zarówno projekt, jak i wykonanie.

(wjazd na dworzec autobusowy),
ul. 11 listopada (sklep),
ul. Harcerska (Szkoła Podstawowa nr 10),
ul. Wielkopolska (blok 1-15)
ul. Małopolska
(między Wielkopolską i Handlową),
ź ul. Warszawska (galeria handlowa).

„Nie mam wątpliwości, że zastosowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na jastrzębskich drogach. Lepsza
widoczność to więcej czasu na reakcję dla
kierowcy oraz większy komfort dla pieszego”
– podkreśliła prezydent Anna Hetman.

ź ul. Cieszyńska (przystanek autobusowy),
ź rejon skrzyżowania ul. Cieszyńskiej

i Beskidzkiej,

ź
ź
ź
ź

Jak dojechać do Żelaznego Szlaku?
„Budowa kolejnego etapu Żelaznego Szlaku
Rowerowego dobiega końca i coraz częściej
pytacie, jak dojechać na trasę. Drogę wskaże
nowe oznakowanie” – zapowiadają magistraccy urzędnicy.

4 września:
8 września:
9 września:
10 września:

Reklama

BIELSKO-BIAŁA, CIESZYN
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNIK
KATOWICE, RUDA ŚLĄSKA

Zapisy i informacje:

tel. 693 788 813
784 608 847

„Dla mieszkańców centralnych osiedli na
ścieżkę najłatwiej dostać się ulicą Przemysłową obok oczyszczalni. Dla potwierdzenia
kierunku jazdy, obok Ronda Ruptawskiego,
został ustawiony drogowskaz – 'strzała' kierująca na szlak. Dla mieszkańców Zdroju proponujemy dojazd ulicami Energetyków i Rozwojową” – dowiadujemy się.
„Rowerzyści z odleglejszych miejscowości,
którzy zechcą przywieźć swoje rowery samochodami, mogą zaparkować na bezpłatnych
parkingach przy ulicy Płonki (przy szkole) lub
przy przedszkolu w rejonie ulicy Czyża. Dojazd do tych parkingów prowadzi drogą wojewódzką nr 937 – ulicą Cieszyńską i trafienie
do celu nie powinno być problemem. Z parkingów na szlak rowerzyści mogą dostać się

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

ulicami Czyża lub Zdziebły. Na ulicy Cieszyńskiej na przedłużeniu ulicy Czyża został ustawiony kolejny drogowskaz – 'strzała'” – pada
w zapewnieniu.
Niezmotoryzowani rowerzyści z odleglejszych miejscowości mogą dotrzeć Kolejami
Śląskimi do stacji Zebrzydowice. Z dworca
kolejowego należy jechać drogą wojewódzką
nr 937 w kierunku Marklowic Górnych. Po
minięciu ronda, tuż przed wiaduktem Żelaznego Szlaku Rowerowego, należy skręcić
w lewo – w ulicę Skotnicką.

Winda śmiertelną pułapką
Zupełnie kuriozalna sytuacja, drodzy Czytelnicy, niestety, z tragicznym finałem...
Do tego zdarzenia doszło w poniedziałek,
10 sierpnia, w godzinach popołudniowych na
ulicy Marusarzówny. Jak informuje KM PSP
w Jastrzębiu-Zdroju, zgłoszenie dotyczyło
psa uwięzionego w windzie na wysokości
III piętra. „Właścicielka wracająca do domu

z psem na smyczy wysiadła z windy na V piętrze, jednak zwierzę nie zdążyło wysiąść za
nią. Dźwig z psem ruszył w dół, a gdy smycz
automatyczna całkowicie się rozwinęła, winda została zablokowana na wysokości III piętra” – czytamy w komunikacie. Niestety, jak
już wspominaliśmy, pomimo szybkiej interwencji strażaków, czworonoga nie udało się
uratować.

Podwyżka dzięki COVID-19?
„Pieniądze ze środków unijnych uzyskał Dom
Pomocy Społecznej „DAR SERCA” w Jastrzębiu-Zdroju” – poinformował jastrzębski magistrat.
„124 200 zł zostanie przekazane w ramach
programu 'Śląskie Kadry DPS vs COVID-19'.
Dzięki tym funduszom placówka będzie
mogła zatrudnić dodatkową osobę. Pozwolą
one także zadbać o należyte wynagrodzenie
dotychczasowych pracowników, na których
spadły dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem podopiecznym bezpieczeństwa
podczas pandemii” – dowiadujemy się.
„Zarówno dodatkowe środki, jak i nowe etaty
są nam potrzebne. Wciąż zatrudniamy mało
osób. Te pieniądze to dla nas ogromna pomoc

– zwłaszcza podczas epidemii, gdy na naszych
pracownikach spoczywa szczególna odpowiedzialność. Każde ręce do pracy są na wagę
złota” – tłumaczy Bożena Kierc, kierownik
Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca".
W zakres obowiązków nowozatrudnionej pokojowej wchodzić będzie przede wszystkim
sprzątanie budynku, utrzymanie czystości
w DPS-ie, ale i pomoc opiekunom w prostych
czynnościach związanych z codzienną opieką
nad mieszkańcami.
Dom Pomocy Społecznej „DAR SERCA” jest
przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.
Znajduje się w nim 37 miejsc na pobyt stały
– mogą korzystać z niego zarówno kobiety,
jak i mężczyźni.

www.gazeta.JasNet.pl

informacje

WODZISŁAW ŚLĄSKI

WODZISŁAW ŚLĄSKI

145 km/h w
„zabudowanym”

Składał propozycje
14-latkowi
Mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego poinformował policjantów, że jego 14-letni syn otrzymuje telefony od mężczyzny, który składa mu propozycje o charakterze seksualnym. W toku czynności ustalono, że w maju mężczyzna
zaczął rozmawiać z małoletnim przez telefon i nakłaniać
go do różnych zachowań seksualnych. Propozycje obcowania płciowego składał nie tylko w rozmowach telefonicznych, ale i przez wiadomości tekstowe. Cały czas dążył
do spotkania z chłopakiem, za które oferował pieniądze.
Co więcej, 64-latek zmierzał do realizacji swoich planów,
w tym celu rezerwował noclegi blisko jego domu, by mogli
się tam spotykać.

Policjanci z wodzisławskiej drogówki zatrzymali 27-latka
za jazdę z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym. Mężczyzna swoim zachowaniem stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kilka dni temu
przed południem w Połomii policjanci zauważyli osobowe
bmw przemieszczające się w terenie zabudowanym z dużą
prędkością. Urządzenie pomiarowe wskazało, że kierowca pomimo obowiązującego na tym odcinku ograniczenia
do 50 km/h, pędził z prędkością aż 145 km/h, a ponadto
wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. Mundurowi zatrzymali samochód do kontroli. Kierowcą okazał się 27-letni
mieszkaniec Świerklan. W związku z popełnionym przez
niego wykroczeniem mundurowi zatrzymali mężczyźnie
prawo jazdy. Ponadto ukarali go mandatem karnym
w wysokości 700 zł, a na jego konto trafiło aż 15 punktów
karnych.
Babia Góra

Rozbój za koszulkę
Być może to apel także do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Policjanci z Komisariatu Policji w Wiśle poszukują mężczyzny, który podejrzewany jest o dokonanie rozboju. Do
przestępstwa doszło 7 czerwca około godziny 17.20 na
szlaku turystycznym w okolicy Baraniej Góry. Do pokrzywdzonego 19-latka podszedł nieznany mężczyzna i grożąc
użyciem siły ukradł mu firmową koszulkę piłkarską z logiem jednego ze śląskich klubów.
Rysopis poszukiwanego: mężczyzna w wieku około 30 lat,
około 2 m wzrostu, dobrze zbudowany, wysportowany,
włosy obcięte na krótko, ciemne, bez zarostu. Sprawca
przestępstwa był ubrany w krótkie spodenki, koszulkę
z krótkim rękawem w kolorze szarym z niebieskimi wstawkami na ramionach. Posiadał ze sobą plecak koloru czarnoniebieskiego.

jastrzebie-zdroj@moose.pl
zory@moose.pl
wodzisławslaski@moose.pl
pawlowice@moose.pl
rybnik@moose.pl

Kryminalni wiedzieli, że nie ma chwili do stracenia, tym
bardziej, że naciski na małoletniego miały na celu jak
najszybszy kontakt i doprowadzenie do zbliżenia. Stróże
prawa namierzyli mężczyznę i pojechali po niego aż do
Gdyni. Tam został zatrzymany w jednym z pensjonatów,
w którym się zatrzymał. Zgromadzony w sprawie materiał
dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów składania małoletniemu propozycji obcowania płciowego i zmierzania do jego realizacji oraz usiłowania doprowadzenia
go do innej czynności seksualnej. Mieszkaniec Poznania
przyznał się do przedstawionych zarzutów i złożył wyjaśnienia. Dzięki współpracy policjantów i prokuratora, sąd
przychylił się do wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.
ŻORY

Wódka, piwo i...
do pracy
Kara dyscyplinarna, grzywna, a nawet kara aresztu mogą
grozić 64-latkowi z pobliskich Żor, który został przyłapany
pod wpływem alkoholu w miejscu pracy. O sprawdzenie
stanu trzeźwości mężczyzny poprosił jego szef, gdy wyczuł od pracownika woń alkoholu.
Kilka dni temu po godzinie 6.00 o interwencję policji poprosił właściciel jednego z miejscowych zakładów produkcyjnych. Miał słuszne podejrzenie, że jego pracownik
do pracy nie przyszedł trzeźwy. Kiedy mężczyzna został
przebadany przez mundurowych na alkomacie okazało
się, że wynik jest pozytywny i sięga ponad promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 64-latek natychmiast został odsunięty od swych obowiązków. Przyznał, że faktycznie zanim przyszedł do pracy wypił piwo i wódkę. Teraz poniesie nie tylko konsekwencje karne, ale też dyscyplinarne. Może zostać zwolniony z pracy, zapłacić grzywnę
albo trafić do aresztu.

Bezpieczne zajęcia
indywidualne

sierpień 2020

7

Pawłowice

Chcieli do Niemiec

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali niedawno
informację od policjantów z Pawłowic o dwóch obcokrajowcach ujawnionych w naczepie bułgarskiej ciężarówki
w okolicach Warszowic. Cudzoziemcy nie posiadali przy
sobie żadnych dokumentów.
Deklarowali, że pochodzą z Pakistanu. Kierowcą samochodu ciężarowego był obywatel Bułgarii, który nie miał
pojęcia, że podróżują z nim nielegalni migranci. Podczas
prowadzonych czynności wyjaśniających, w obecności
tłumacza, potwierdzono pakistańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn. Pakistańczycy
zeznali, że swoją podróż w naczepie pojazdu rozpoczęli
w Rumunii. To tam ich rodak udzielił im pomocy przy organizacji wyjazdu do Niemiec. Za przemyt mężczyźni zapłacili mu po 1500 euro.
Cudzoziemcom przedstawiono zarzuty przekroczenia
granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Obydwaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów
i złożyli wyjaśnienia. Następnie dobrowolnie poddali się
karze pozbawienia wolności na sześć miesięcy, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch
lat. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

20-28 grudnia
Święta w Zakopanem
Kabaret, termy, kulig, Pasterka
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Pierwszy taki blok
Pierwszy 4-piętrowy blok w Jastrzębiu
z windą. Mieszkańcy jednego z bloków na
ulicy Śląskiej, należącego do zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, zdecydowali, że chcą taką windę. Teraz piłka jest po
stronie Zarządu GSM, który ma doprowadzić do realizacji tego zamysłu.

„To pierwsze takie zadanie w naszej Spółdzielni i pierwszy blok 4-piętrowy w mieście,
w którym będzie winda. Ma to duże znaczenie szczególnie dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, którzy z trudnością poruszają
się po schodach. Takich osób jest tu coraz
więcej. Mam nadzieję, że będzie więcej

takich realizacji” - mówi prezes GSM Gerard
Weychert.
Zarząd zamierza skorzystać z rządowego
programu Dostępność + , którego celem jest
likwidowanie barier architektonicznych dla
osób niepełnosprawnych i ociężałych. Polega on na udostępnianiu dogodnych kredy-

tów na ten cel z możliwością ich częściowego
umorzenia. W najbliższym czasie w GSM
zostanie zorganizowany przetarg, w którym
zostanie wyłoniona firma wykonawcza. Jej
zadaniem będzie pozyskanie funduszy z wymienionego programu, opracowanie projektu i jego wykonanie.

ten stan. Właśnie ukończono remont klatek
w dwóch blokach na ulicy Krakowskiej.
„Oprócz stanu użytkowego chcielibyśmy
również zadbać o estetykę naszych zasobów. Pierwsze efekty można już zobaczyć.

Planujemy znaczne zwiększenie takich prac
w przyszłym roku. Oczywiście ich zakres będzie zależny od stanu finansowego Spółdzielni, a jak wiemy czasy są trudne” – mówi
prezes GSM Gerard Weychert.

uruchomić i otwiera drzwi. Nikt więc nie
zostanie nimi uderzony, ani nie zamkną mu
się przed nosem, mimo naciśnięcia przycisku.

w bloku winda zjeżdża do najbliższych drzwi
i je otwiera.

Odnawiamy klatki
Wakacje w pełni ale ekipy remontowe Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej pracują na
pełnych obrotach. Oprócz innych zadań rozpoczęto program odnowy klatek schodowych w zasobach GSM. Wygląd wielu klatek

schodowych pozostawia sporo do życzenia.
Z jednej strony ponieważ czas i naturalne zużycie robi swoje, z drugiej poziom niektórych
ich użytkowników mówiąc oględnie też jest
różny. Zarząd GSM postanowił poprawić

Windy w GSM
Niedawno w jednym z bloków doszło do
bardzo przykrej sytuacji. Właścicielka psa
wyszła z windy na 5-tym piętrze, trzymając
go na smyczy. Pies jednak został na chwilę
w kabinie i ta chwila wystarczyła. Drzwi się
zamknęły i winda ruszyła w dół z psem
w środku na rozwijanej smyczy, której
koniec nadal trzymała właścicielka w ręku.
Cienka smycz znalazła się poza zasięgiem fotokomórek drzwi. Zabezpieczenia zadziałały i winda zatrzymała się 2 piętra niżej, ale
pies tego nie przeżył. Praktycznie został powieszony na smyczy.
Na ile bezpieczne są windy, z których codziennie korzysta dziesiątki, a nawet setki
osób? Kilka lat temu winda starego typu urwała głowę dziecku, które wystawiło ją
z niej, jak ruszała. Nawet teraz w niektórych
blokach są takie, do których wchodząc, można oberwać zamykającymi się drzwiami.
Ale nie w zasobach Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Tu postawiono nie tylko na
podstawowe funkcje, ale także na komfort,

a zwłaszcza na bezpieczeństwo jazdy. Ostatnio zakończył się w GSM kilkuletni program
wymiany wind. Łącznie wymieniono ich 112.
Zdecydowanie postawiono na jakość, mimo
utyskiwania niektórych, że nie wybrano najtańszej oferty. Wybrano urządzenia firmy
Kone, jednego z 5 głównych producentów
wind na świecie. Do tego zapewniono
sprawną opiekę serwisową i awaryjną.
W windach Kone nikt nie dostanie drzwiami. Zabezpieczają je 2 fotokomórki, które
nie dopuszczą do ich zamknięcia, jeśli ktoś
w nich stoi lub akurat przechodzi. (To też
pewna niedogodność dla chcących z nich
korzystać, a na przykład gadatliwe sąsiadki
kontynuują swe ważne dysputy, stojąc
w otwartych drzwiach windy). Procedury
ich ruszania też są dość ścisłe. Po wciśnięciu guzika drzwi zamykają się dopiero po kilku sekundach, a po ich zamknięciu znowu mija kilka sekund zanim winda ruszy.
W tym czasie naciśnięcie przycisku zarówno
wewnątrz, jak i zewnątrz nie pozwala jej

W windach GSM nie zostawia się drzwi
otwartych, gdy winda stoi. Może to mniej
dogodne, ale i bardziej bezpiecznie. Winda
nie odjedzie z dzieckiem lub psem, zanim
dojdą do niej ich opiekunowie. Ma szereg
zabezpieczeń, które chronią pasażerów. Są
wyliczone na 1000 kg obciążenia i powyżej
tej wagi po prostu nie ruszą. Jak winda „poczuje” opór podczas jazdy, to też się zatrzyma (jak z nieszczęsnym psem). Wiele z wind
ma zamontowaną kamerę, która ma czas
nagrania na cały miesiąc. Pomogła nie raz
ustalić dewastatora i to ustalenie nie okazało się dla niego tanie. W przypadku zagrożenia pożarowego winda sama zjeżdża na
parter i otwiera drzwi. Pozostaje tak do jego
ustąpienia lub uruchomienia przez serwis.
Nowe egzemplarze mają nowoczesne systemy zjazdowe. W przypadku zaniku zasilania

W przypadku jakichkolwiek awarii, zagrożeń i szczególnych sytuacji należy nacisnąć
przycisk ALARM. Bezzwłocznie odezwie się
dyżurny operator, który rozpozna sytuację,
udzieli wskazówek i uruchomi serwis bądź
właściwe służby. W GSM zapewniony jest
serwis windowy 24 godziny na dobę i 7 dni w
tygodniu, „w piątek i świątek”. To serwisanci
firmy Kone, działający na życzenie Zarządu
GSM w Jastrzębiu-Zdroju, którzy reagują
natychmiast w przypadkach awaryjnych.
„GSM przykłada szczególną uwagę do działania wind w swoich zasobach. Są najnowocześniejsze w swojej klasie na świecie i mają
renomowanego producenta. Ponadto jest
zapewniony ich szybki i skuteczny serwis.
Powinny być bezpieczne, mało awaryjne
i dobrze służyć mieszkańcom. Od tych reguł
nie ma u nas odstępstw” – zapewnia prezes
GSM Gerard Weychert.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Bogusława Wrońskiego
wieloletniego członka Zarządu i Prezesa
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju

www.gazeta.JasNet.pl
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„Bez kibiców nie
ma widowiska”

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla za kilkanaście dni rozpoczną nowy sezon PlusLigi.
Za nami Prezentacja Drużyny (z powodów
"pandemicznych" niestety bez kibiców),
a przed nami - powrót do nowej sportowej
rzeczywistości. Z tej okazji tradycyjnie zadaliśmy kilka pytań prezesowi klubu Adamowi Gorolowi.

Na Prezentacji Drużyny JW padły słowa,
iż obecny zespół jest mocniejszy od tego
z sezonu 2019/20. Czy rzeczywiście tak jest?
Jestem przekonany, że drużyna jest silniejsza. Swoją opinię opieram przede wszystkim
na tym, iż obecny skład jest dobrze zbilansowany pod względem doświadczenia
i młodości, a ponadto oparty jest na zawodnikach bez "historii chorobowych" z ubiegłego
sezonu. Krótko mówiąc, dysponujemy kadrą
siatkarzy bardzo dobrych... także zdrowotnie. Na każdej pozycji zbudowaliśmy dobrą
konkurencję, za sprawą czego zapewniony
został wysoki poziom rywalizacji. W moim
odczuciu spowoduje ona dalszy wzrost poziomu sportowego naszego zespołu.
Skąd pomysł na Mohameda Al-Hachdadiego?
Maroko nie jest siatkarską potęgą, ale
zawodnik ten pokazał już, że potrafi "odpalić".
Akurat w przypadku Mohameda spoglądanie
na jego karierę wyłącznie przez pryzmat
reprezentacji narodowej daje obraz niepełny.
Warto zwrócić uwagę na jego historię "klubową", która jest co najmniej interesująca. Natomiast sam pomysł z rozpoczęciem dogłębnej
analizy niełatwego rynku atakujących pojawił się wraz z rosnącymi wątpliwościami, co
do przedłużenia kontraktu z Dawidem Konarskim. Zaczęliśmy szukać innych rozwiązań. Za sprawą zbilansowania składu zespołu
mogliśmy pozwolić sobie na poszukiwanie
obcokrajowca, co dało nam szersze możliwości działania.
Analogie z Salvadorem Olivą
nasuwają się same.
Na pewno istnieje pewne podobieństwo.
Wszak Salvador początkowo także nie był
powszechnie znany w naszym kraju, a tymczasem za sprawą swojej gry, cech osobowych oraz uroku osobistego został gwiazdą
sezonu. Liczę, że w przypadku Al-Hachdadiego będzie podobnie, albo i lepiej. Na pewno ma on potencjał na "siatkarską bombę", ale
potrzeba trochę cierpliwości.
Klub nie będzie w tym sezonie prowadził
dystrybucji karnetów. Długo bił pan się
z myślami przed podjęciem tego
postanowienia?
Nie, ponieważ w obecnej sytuacji była to jedyna sensowna decyzja. Nie mieliśmy innego
wyjścia. Przecież wciąż mamy jeszcze "dług"
wobec kibiców za karnety, które nie zostały
do końca "skonsumowane" w poprzednim,
przedwcześnie zakończonym sezonie. Mówiąc w pewnym skrócie, nie mogliśmy sprzedawać nowych wejściówek, skoro poprzednie nie zostały do końca rozliczone. Natomiast nie można ukrywać, że najważniejszym
powodem podjęcia tej trudnej decyzji jest
niepewność sytuacji, z jaką mamy obecnie do
czynienia. Nie muszę chyba przypominać, co
stało się tuż przed Prezentacją Drużyny. Jak
mamy zachęcać kogoś do kupna karnetu, jeśli
nie gwarantujemy mu, że zobaczy opłacone
przez siebie zawody? Co więcej, nie jesteśmy
w stanie nawet zagwarantować komuś
zajęcia zarezerwowanego miejsca, bowiem
nagle może okazać się, że Halę Widowiskowo-Sportową będzie można zapełnić nie
w połowie, a zaledwie w 1/4 pojemności. Nie
da się w takiej sytuacji prowadzić dystrybucji
karnetów.
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Jastrzębski gotowy do walki

Adam Gorol
Fot. Jastrzębski Węgiel

Przed nami Liga Mistrzów. Pana wniosek
o dopuszczenie klubu do gry mimo zajęcia
4. lokaty w PlusLidze został uznany przez
CEV, jednak wrota kwalifikacji są ciasne.
Rozumiem, że ciśnienie na awans jest spore.
Przede wszystkim nie ukrywam rozczarowania tym, co stało się na początku marca. Po
prostu nie powinniśmy byli przegrać z GKS
Katowice i dziś nie byłoby problemu z kwalifikacjami. Przyznam, że czuję wielki niedosyt,
bowiem akurat w tamtym momencie sezonu
świetnie spisywaliśmy się w europejskich pucharach, a nasza forma rosła. Cóż, tego już nie
zmienimy. Dziś istotne jest, abyśmy awansowali do fazy grupowej. Wprawdzie naszym
głównym celem będzie medal PlusLigi, ale
bezwzględnie chciałbym, abyśmy przebrnęli
kwalifikacje. Wtedy zobaczymy, co dalej.
Załóżmy, że jest maj 2021 r. Za sprawą jakiego
wyniku uzna pan, że ten sezon był udany?
Cel numer jeden to medal PlusLigi z jakiegokolwiek kruszcu, choć oczywiście im wyżej,
tym lepiej. Chcemy wrócić na podium naszych
rozgrywek krajowych. Od 3-4 lat budujemy
zespół i wielu sportowych aspektach poszliśmy do przodu. Byliśmy o włos od medalu
w poprzednim sezonie, ale z różnych powodów nie zrealizowaliśmy tego celu. Teraz
sprawa jest jasna - medal!
Czy wobec pogorszonych wyników
finansowych JSW S.A. kibice mają
powody do obaw o przyszłość JW?
Nigdy nie możemy mieć stuprocentowej
pewności, co do podtrzymania poziomu
finansowania na kilka lat do przodu. Taka jest
specyfika branży wydobywczej oraz rynek
sponsorski. Nasz klub jest stabilny ekonomicznie, ale oczywiście musimy być czujni
i możliwie gotowi na różne nieprzewidywalne sytuacje. Od razu dodam, że aktualny rok
kalendarzowy mamy w pełni zabezpieczony.
Wierzę także, iż sytuacja finansowa Spółki
niebawem zacznie się poprawiać, co rzecz jasna wymagać będzie nieco czasu. Natomiast
w ogóle nie dopuszczam do siebie myśli, że
Jastrzębskiemu Węglowi mogłaby się przydarzyć jakaś większa krzywda. Nie ukrywam
jednak, że na zbliżający się sezon z oczywistych powodów zbudowaliśmy bezpieczniejszy budżet.
Na koniec - załóżmy, że spotyka pan kibica
polskiej siatkówki i chciałby pan mu czegoś
sympatycznego życzyć. Co by to było?
W obecnej sytuacji wszystkim kibicom i całemu środowisku siatkarskiemu chciałbym życzyć, aby fani naszej dyscypliny mogli ponownie w jak największej liczbie zasiąść na trybunach naszych hal. Zawsze powtarzam, że
bez kibiców nie ma widowiska sportowego.
Tak jak powiedziałem podczas Prezentacji
Drużyny, przez myśl mi nigdy nie przeszło, że
wystąpimy przed pustymi trybunami. Jeśli
ktoś miał dotychczas wątpliwości, jak bardzo
ważny jest kibic, to na pewno pozbył się ich.
Dodam, że ja zawsze byłem tego świadomy.
Dlatego życzę kibicom, aby mogli w pełnym
zdrowiu wrócić na trybuny i dopingować siatkarzy z taką siłą, z jaką czynili to wcześniej!
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
rozm. Mariusz Gołąbek

W niecodziennych okolicznościach odbyła
się tradycyjna Prezentacja Drużyny Jastrzębskiego Węgla. Klub przygotował szereg atrakcji dla kibiców, a tymczasem w związku
z przeniesieniem Jastrzębia-Zdroju do tzw.
"czerwonej strefy" (na dzień przed imprezą!)
fani musieli pozostać w domach. W efekcie
siatkarze zaprezentowali się kibicom przez...
internet. - Mamy otwarcie sezonu, a was tutaj
nie ma. To trudny czas dla nas wszystkich - nie
ukrywał żalu prezes Adam Gorol, z którym
wywiad publikujemy obok.
Tymczasem przygotowania ekipy trenera
Luke'a Reynoldsa znalazły się na finiszu. Forma rośnie, a optymizm wzbudziło zwycięstwo w plażowym turnieju PreZero Grand

Prix PLS. Sezon rozpocznie się 12 września,
kiedy to JW zagra w Zawierciu. Tydzień później "pomarańczowi" podejmą Resovię. Dodajmy, iż w związku z obostrzeniami trybuny
Hali Widowiskowo-Sportowej będą mogły
być wypełnione w połowie, przy czym może
to ulec zmianie. Z tego powodu nasz klub zadecydował o rezygnacji z karnetów.
Warto wspomnieć, iż "pomarańczowi" za
sprawą starań władz klubu wystąpią w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Losowanie rywali
należy uznać za sprzyjające, bowiem w 1. rundzie nasz zespół zagra ze Stroitielem Mińsk
i holenderskim Apeldoorn, zaś w 2. fazie (w
przypadku awansu) ominie Trentino Volley
czy Dynamo Moskwa.

JKH GKS pokonał koronawirusa
30 lipca nasi hokeiści rozegrali pierwszy
mecz w ramach Turnieju o Puchar RT Torax
w Ostrawie-Porubie. Podopieczni Roberta
Kalabera pokonali gospodarzy (3:2 po dogr.),
po czym... musieli przerwać przygotowania do
sezonu. Powodem okazał się Covid-19 przywleczony przypuszczalnie ze zgrupowania reprezentacji Polski. W efekcie większość drużyny trafiła na kwarantannę. Wśród zakażonych znalazł się m.in. sam Kalaber, który przyznał, że odczuł jedynie objawy przeziębienia.
Dodajmy, iż JKH GKS na własną rękę przeprowadził dodatkowe badania zawodników.
Wprawdzie teraz wszystko jest już w porządku, a zespół wznowił treningi i sparingi,
jednak plan przygotowań do ruszającego

11 września sezonu został storpedowany.
Mimo to trener Kalaber uważa, że należy grać
zgodnie z planem, "nawet jeśli nie będziemy
przygotowani dokładnie tak, jak byśmy chcieli". Uzupełnijmy, iż nasz klub postanowił nie
rezygnować z karnetów, które w cenie 200 zł
można nabyć w dni robocze na Jastorze (godz.
8-13). Warto też wiedzieć, iż PZHL zmniejszył
ilość spotkań w fazie zasadniczej o 20% i pozostawił terminy na nadrobienie zaległości
w przypadku nawrotu "pandemii".
Na koniec nutka optymizmu. Raz, że w ekipie
pozostał Łotysz Maris Jass, a dwa - sztab JKH
GKS wciąż nie zamknął kadry i chce jeszcze
(przy pewnej dozie szczęścia) wzmocnić siłę
ognia zespołu.

Wielkie zmiany przy Harcerskiej
W I-ligowym sezonie 2020/21 zobaczymy
zupełnie nową GieKSę. Drużynę opuścił nie
tylko trener J. Skrobacz (obecnie Miedź Legnica), ale także: K. Szymura i Ł. Norkowski
(obaj GKS Tychy), D. Tront (Miedź), D. Gojny
(Zagłębie Sosn.), B. Jaroszek (GKS Katowice)
oraz K. Adamek i D. Liszka (obaj Wigry Suwałki). Ich miejsce zajęli: Mateusz Bondarenko
(21 lat, obrońca; z Legii W-wa), Daniel Feruga
i Michał Rutkowski (32-letni pomocnik i
26-letni obrońca; obaj z Bytovii), Łukasz Zejdler (28-letni pomocnik; z Chojniczanki) i Daniel Rumin (23-letni napastnik; ze Skry Częstochowa). Nowy szkoleniowiec, 35-letni Paweł Ściebura (wcześniej Skra), ma więc spore
pole do popisu...

Wprawdzie sparingi z uwagi na ciężki moment przygotowań wypadły blado (0:2 z Karwiną, 1:5 z GKS Katowice), ale za to optymizmem powiało po pierwszym meczu o stawkę
(1/32 Pucharu Polski) w Olsztynie, gdzie
GieKSa wygrała 3:2 (1:1) po dwóch golach
Farida Alego i jednym Adama Wolniewicza.
Tymczasem tytułowe "zmiany" dotyczą nie
tylko zespołu, ale także Stadionu Miejskiego.
Ruszył bowiem montaż podgrzewanej murawy (wymóg PZPN), w rezultacie czego kibice
wejdą na Harcerską dopiero w listopadzie!
Większość spotkań rundy jesiennej odbędzie
się na wyjazdach, zaś na inaugurację sezonu
28 sierpnia GieKSa podejmie Arkę Gdynia na
obiekcie w...Wodzisławiu.

60-latek o żelaznych nogach
Stanisław Abrachamczyk w ostatnich latach
wielokrotnie zadziwiał nas formą fizyczną. Po
zamrażającej sport "erze koronawirusa" ten
urodzony w 1960 r. jastrzębski kolarz postanowił nadrobić stracony czas i tylko w lipcu
i w sierpniu zaliczył kolejno: Pierścień Tysiąca
Jezior wokół Warmii i Mazur (613 km w 27 h
i 20 min), Ultramaraton Piękny Wschód na
Lubelszczyźnie (510 km w 19 h i 58 min) oraz
Bałtyk - Bieszczady Tour (1008 km w 52 h
i 4 min), gdzie w sobotę rano (22.08) wystartował ze Świnoujścia, a w poniedziałek przed
południem zameldował się w Ustrzykach.
Jakby tego było mało, po zawodach na Lubel-

Stanisław Abrachamczyk
fot. Facebook

szczyźnie Abrachamczyk wziął udział jeszcze
w... Góralskiej Pielgrzymce Rowerowej spod
Giewontu na Hel!

W telegraficznym skrócie

*** Boks: Z powodu "pandemicznych" obostrzeń odwołano zaplanowany na 20.09 Bieg Kobiet na 5+. *** Biegi górskie: T. Nowicki (3. miejsce, czas 12 h, 39 min) i J. Buryba (8., 13:34)
ukończyli Ultramaraton Jaga-Kora (105 km) w Beskidzie Niskim. *** Boks: Junior A. Brzozok
(69 kg) oraz kadeci O. Brzozok (70 kg) i D. Gąsior (50 kg) z BKS Jastrzębie zdobyli w Sośnicowicach tytuły mistrzów Śląska. *** Piłka nożna: Kamil Glik od nowego sezonu będzie grał
dla beniaminka Serie A, Benevento. *** Siatkówka plażowa: S. Marczyński w duecie z A. Wiewiórą (Ligota) wywalczył w Rudzińcu mistrzostwo Śląska. *** Szachy: Ekipa UKS Pionier
zajęła 5. miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski (Ekstralidze) Juniorów. *** Tenis:
W. Butanowicz zdobył we Wrocławiu mistrzostwo Polski weteranów +55 lat.
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Diabelska
pobudka
na osiedlu
Wracasz zmęczony z szychty, marząc
tylko o jednym. Chcesz przyłożyć
głowę do poduszki i zapomnieć o
całym świecie. Jest wczesny poranek,
na osiedlu panuje idealna cisza.
Czujesz, jak kleją ci się powieki, twoje
ciało potrzebuje snu. Wreszcie
odpływasz z błogim uśmiechem na
twarzy. Nagle charakterystyczny
dźwięk przeszywa wszystkie zmysły.
Jakby do pokoju wleciała kolonia
szerszeni, krążąc wokół twojej głowy.
Czy to koszmarny sen? Półprzytomny
zrywasz się z pościeli, podbiegając do
okna. Po chwili wszystko się wyjaśnia.
„Cholerni kosiarze zmysłów!” – głośne przekleństwo zastyga na twoich ustach. Pod blokiem widać osoby zajmujące się osiedlowym
trawnikiem. Zamykasz okno i wracasz do łóżka.
Już wiesz, że długo nie będziesz mógł usnąć...

www.JasNet.pl

publicystyka

Niestety, kłopoty ze snem to nie jedyny zarzut
pod adresem firm zajmujących się wykaszaniem traw na osiedlach. Choć niewykluczone,
że najczęściej podnoszony w rozmowach między ludźmi. Tym samym pytanie brzmi, czy
można przejść obojętnie nad opiniami mieszkańców, którzy przekonują, że pobudka w wykonaniu „kosiarzy zmysłów” to iście diabelski
pomysł?
Pewnego dnia do naszej redakcji zadzwonił
zbulwersowany mieszkaniec, oświadczając
uroczystym tonem, że chyba zwariuje. Jeśli nie
dzisiaj, to na pewno za kilka dni, ale zwariuje.
„Daj pan spokój! Włączają te swoje pożal się
Boże kosiareczki, zatruwając człowiekowi
życie. Była szósta z minutami, kiedy rozpoczęli
koncert pod moim blokiem. Okna nie zamkniesz, bo duchota jak w piekarniku, więc najlepiej zainwestować w zatyczki do uszu. A nie
łaska to zacząć pracę o dwie godziny później?
Do domku się spieszy? Ja też mam prawo do
wypoczynku!” – denerwował się dzwoniący
mężczyzna.
Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych
stają w obronie firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych. Zaś kwestię rozpoczęcia pracy przez koszących trawę kwitują
jednym słowem – u p a ł y! „To też są ludzie!
Chciałby pan w takiej temperaturze kosić trawę? Poza tym, nie przesadzajmy, latem nikt nie
śpi do południa. A jeśli już, to takie osoby mają
twardy sen!” – usłyszeliśmy w jednej ze spółdzielni.
„Z pewnością takie działanie stanowi formę
zakłócania spoczynku nocnego. Jednak nie jest
to wykroczenie w ścisłym tego słowa zna-

czeniu, zakładające, że sprawca działa z niskich
pobudek społecznych. Tym samym, gdyby ktoś
chciał ścigać takie osoby, pozostaje mu tylko
droga cywilna” - wyjaśnia z kolei miejski strażnik.
Jednak nasz rozmówca wskazuje na poważniejszy problem związany z wykaszaniem traw.
„Nie ukrywam, że najczęściej mieszkańcy
zgłaszają uszkodzenia pojazdów mechanicznych, głównie chodzi o małe kamyki, które rysują lakier. Co prawda, straty spowodowane
przez pracowników koszących trawę pokrywa
ubezpieczenie, jednak skala tego procederu
jest zauważalna” – podkreśla.
A co z uszkodzeniami ciała? Jeśli odbity rykoszetem „kamyk” trafi nas, nie daj Boże, w oko?
Na ten temat statystyki, przynajmniej w Jastrzębiu-Zdroju, milczą zupełnie. To dobrze.
A teraz przenieśmy się na jastrzębskie osiedle,
gdzie pojawiła się ekipa kosząca trawę. No cóż,
efekty jej pracy, mówiąc delikatnie, pozostawiały wiele do życzenia. Zaś „krajobraz po
bitwie” jest najdelikatniejszym określeniem,
jakie przychodziło na myśl po wysłuchaniu tej
relacji.
„Jak można było dopuścić do takich zaniedbań?!” – denerwował się pewien osiedlowy
działacz, pokazując na uszkodzoną korę młodych drzewek. „Niektóre krzewy ścięto równo
z ziemią!” – załamywał ręce.
„O, proszę zobaczyć, te zabezpieczenia na
tujach pojawiły się zaledwie dwa dni temu, już
po fakcie” – mężczyzna stanął przy niepozornych iglakach – „Tego palika jeszcze wczoraj

tutaj nie było, musieli zrobić to do południa".
I faktycznie, bezpośrednie sąsiedztwo budynku mieszkalnego, wyglądało jak wspomniany
krajobraz po bitwie. Ale największe wrażenie
robiły uszkodzenia na drzewkach, które, jak na
ironię losu, zabezpieczono zapobiegliwie siatką. Na szczęście te dantejskie sceny rozegrały
się wiele lat temu. To już niechlubna przeszłość,
do której nie ma potrzeby wracać. Najważniejsze jest „tu i teraz”.
„Utrzymaniem letnim i zimowym zajmują się
firmy wyłonione w drodze przetargu. Jeśli firma nie wywiązuje się z nałożonych na nią obowiązków, można odstąpić od umowy, natomiast postawą do tego nie może być wyłącznie
nieskoszona trawa, ponieważ zakres zadań wykonawców jest znacznie szerszy. Procentowo,
poprzez kontrolę, oceniane jest wykonanie
rzeczowe i jakościowe, co stanowi podstawę
do rozliczenia” – informował w swoim czasie
Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
„Trawę koszą tak nisko przy ziemi, że prawie
wyrywają ją z korzeniami. Potem trawnik przypomina leżące ugorem pole. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy używano wyłącznie kos. I komu
to przeszkadzało? Ale nie, przecież mamy dwudziesty pierwszy wiek, trzeba się pochwalić
zdobyczami cywilizacji. Tylko, że mnie od tych
zdobyczy boli głowa!” – starsza kobieta macha
zrezygnowana ręką.
Jedno jest pewne, ręczne kosiarki będą kontynuować swój niepowtarzalny koncert. A więc
do zobaczenia... usłyszenia o szóstej rano!

Damian Maj

www.gazeta.JasNet.pl

ogłoszenia

11

sierpień 2020

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

Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A

Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26

Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725
KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

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
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
SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

NIERUCHOMOŚCI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wynajmie
pomieszczenia, o różnych
powierzchniach użytkowych
od 17 m2 do 185,47 m2
w budynkach przynależnych
do Szpitala. Tel. 32 47 84 209
oraz 32 47 84 507
Działkę budowlaną o pow. ok. 2500
m.kw. z wydanymi Warunkami
Zabudowy na dom w woj.
podkarpackim zamienię na
mieszkanie w Jastrzębiu lub okolicy.
Tel. 663 811 892

UŻYWANE SAMOCHODY
TANIE I W DOBRYM STANIE
Zadzwoń! Zobacz!

660 003 333
Sprzedam mieszkanie do remontu
przy ul. Szarych Szeregów o pow.
56 m kw. Mieszkanie na I piętrze:
dwa pokoje, jasna kuchnia i
łazienka. Cena 132 tys. zł.
Tel. 500 817 913

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

Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m,
cena 170 000 pln.
Tel. 608 578 160
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

Kupię mieszkanie.
Tel. 517 460 809, mail:
D.Dobrowolski1993@gmail.com
Wynajmę garaż na ul Wielkopolskiej
za 105 blokiem. Tel. 694 669 736
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

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
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 ok. 350 zł, odstępne 850 zł.
Tel. 600 033 474

Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. 22 arów w miejscowości
Marklowice Górne. Działka znajduje
się w ustronnym spokojnym
miejscu częściowo zalesiona.
Tel. 692 870 754

Wynajmę M-4 II piętro, ul. Szkolna
w Jastrzębiu-Zdroju. Najem
Okazjonalny. Tel. 601 518 730

Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. około 240 m2 znajdującą
się na terenie ROD "Irys" przy
ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju.
Tel. 504 174 875

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

Firma "EKEN" zatrudni: instalator
wod.-kan. i c.o., ślusarz, spawacz,
obsługa przenośników taśmowych,
operator koparko-ładowarki,
pracownik do prac porządkowych.
CV prosimy przesłać na e-mail:
ida@eken.com.pl lub kontakt
osobisty w siedzibie rmy w
Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 4A.
Tel. 32 47 575 41

Zatrudnię murarza i pomocnika
budowlanego. Tel. 515 286 915

Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębie-Zdrój.
Tel. 798 788 171, 691 790 352
PRACA
Zatrudnię tynkarza tynków
maszynowych oraz pomocnika.
Wymagane minimalne
doświadczenie. Praca na terenie
Czech i Polski. Mile widziane prawo
jazdy B. Wysokie wynagrodzenie.
Umowa o pracę / zlecenie,
narzędzia do pracy, dojazd na
budowę, ciągłość robót przez
cały rok. Tel. 509 992 810

KOSMETYKA POJAZDOWA
BLACHARSTWO
I LAKIERNICTWO
Szybko, tanio, solidnie

Praca w Czechach. Rekrutujemy
bezpośrednio pod fabryki,
zapewniając stabilne warunki
zatrudnienia. Tel. 536 780 906
Zatrudnię na stanowisko
kasjer/sprzedawca w sklepie Żabka
na umowa o prace/zlecenie,
elastyczny gra k - praca zmianowa.
Mile widziane doświadczenie
w handlu. Tel. 519 800 719

Wynajmę M-4 przy ul. Opolskiej,
1000 zł odstępne + media, wolne
od maja. Tel. 503 127 174

Zakłady Mięsne HAGA PLUS Sp.
z o.o. z siedzibą w JastrzębiuZdroju, ul. Klubowa 8. Poszukujemy
kandydatów na stanowisko
magazyniera. Tel. 32 47 599 04

Praca na stanowisko brygadzisty/
kierownika w rmie brukarskiej
oraz dla osób zycznych najlepiej
z doświadczeniem. Wysokie zarobki
i premie gwarantowane.
Tel. 501 414 293

MARKAT
Jastrzębie-Bzie, ul. Podleśna 4a

698 212 480

Firma Probud zatrudni pracownika
do prac remontowo-budowlanych.
Dobre warunki pracy. Wymagane
prawo jazdy i mile widziane
doświadczenie zawodowe.
Tel. 724 052 724
Centrum Ogrodnicze zatrudni na
stanowisku sprzedawcy - doradcy
klienta. Cv przesłać mailem:
t.hojka@wp.pl
Przyjmuję do prac
wykończeniowych.
Tel. 507 100 380

INNE
W związku z przeprowadzką
wyprzedaję z mieszkania po
okazyjnej cenie sprzęt RTV, AGD,
meble, ciuchy, buty, rany i
wszelkie inne domowe rzeczy.
Tel. 511 932 643
Sprzedam Dacię Duster rocznik
2012. Benzyna 1,6. kolor czarny,
nowe opony zimowe, letnie, stan
bardzo dobry. Informacje pod
telefonu. Tel. 665 738 081
Sprzedam Toyota Corolla 2011
1.6, 132km bezwypadkowy, pełna
wersja wyposażenia, oc do stycznia
przegląd do października. stan
idealny cena 28 800zł.
Tel. 792 080 364
Oddam biurko pod komputer na
kółkach. Tel. 781 272 608
Poznam wdowę w wieku
ok. 65 lat, katoliczkę praktykującą,
lubiącą ogród i kwiaty,
z okolic Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 660 206 696
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL

JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny
ul. Podhalańska 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00
Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec
Skład i opracowanie graficzne: www.drukarniajastrzebie.pl
Redakcja, ogłoszenia i reklama:
gazeta@jasnet.pl, tel. 32 474 0000, tel. 531 350 850
Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

„Tu rodziła się Solidarność”
Przed kopalnią „Zofiówka” otwarto plenerową wystawę z okazji 40-lecia powstania „Solidarności”. Ekspozycję w Jastrzębiu-Zdroju przygotowaną
przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej można oglądać do 25 sierpnia.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach opracował regionalną część wystawy – przedstawiającą tworzenie się nowych niezależnych związków zawodowych na
terenie województwa śląskiego – oraz cztery wystawy lokalne poświęcone: Tarnowskim Górom, Bielsku-Białej,
Dąbrowie Górniczej i Jastrzębiu-Zdroju.
- Chcemy pokazać, że narodziny „Solidarności” to nie była
sprawa wyłącznie polityków, ale narodziny „Solidarności” decydowały się w takich miejscowościach, jak między innymi Jastrzębie-Zdrój - podkreślił dr Andrzej Sznajder, dyrektor
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. - Jastrzębie-Zdrój ma swoje miejsce w historii narodzin „Solidarności”, ponieważ było miejscem podpisania jednego z czterech porozumień sierpniowo-wrześniowych 1980 roku, dzięki
którym powstał i mógł legalnie działać pierwszy niezależny
samorządny związek zawodowy w warunkach państwa komunistycznego. Poza tym to właśnie tu - 28 sierpnia 1980 roku - zaczęły się strajki, do których dołączyły kolejne kopalnie i inne duże zakłady przemysłowe – dodaje dr Andrzej
Sznajder.
Strajki w Jastrzębiu miały charakter solidarnościowy z protestującym Wybrzeżem, ale dotyczyły również nieprawidłowości w organizacji pracy w górnictwie. Zawarto tu
porozumienie z władzami, które było trzecim po szczecińskim i gdańskim. Zapisano w nim m.in. poparcie 21 postulatów gdańskich, zniesienie 4-brygadowego systemu pracy w górnictwie, wprowadzanie wolnych sobót od początku 1981 roku. Zgodnie z zapisami porozumienia jastrzębski Międzyzakładowy Komitet Strajkowy przekształcił się
w Międzyzakładową Komisję Robotniczą.
- Nie ma wątpliwości, że to my - jako kopalnia Manifest Lipcowy - wywalczyliśmy przełamanie oporu ze strony władzy

i chcę, aby wszyscy o tym pamiętali - mówił Grzegorz Stawski, sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego. - Strach był,
tylko głupek by się wtedy nie bał. Jednak z perspektywy czasu
wiem, że było warto. Dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, nasze dzieci i wnuki mają teraz inne możliwości niż my mieliśmy
za czasów komuny – podkreśla Grzegorz Stawski.

- Za tę „Solidarność” wszystkim państwu, uczestnikom tamtych strajków bardzo serdecznie dziękuję i chylę czoła jako
przedstawiciel następnego pokolenia, które z owoców waszego uporu, wiary i solidarności korzysta – mówił dr Andrzej
Sznajder, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Katowicach.

Jastrzębska Międzyzakładowa Komisja Robotnicza stała
się jednym z głównych centrów międzyzakładowych struktur nowych związków zawodowych w województwie katowickim. Popularność i rzeczywisty zasięg MKR szybko
wykroczył poza Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie, akces
do komisji składały komórki nowych związków z zakładów
górniczych z całego kraju. Jego przedstawiciele wzięli
udział w ogólnopolskim spotkaniu 17 września w Gdańsku, na którym tworzyły się struktury nowego ogólnopolskiego związku zawodowego, który przyjął nazwę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Wystawa prezentowana w 53 miastach składa się z części
ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Prezentacja cyklu wystaw jest skoordynowana i składa się w całej Polsce na „Biało-czerwony
szlak: Tu rodziła się Solidarność”. Trasy wszystkich wystaw
regionalnych zbiegną się 28 sierpnia na wernisażu w Warszawie. Teksty ekspozycji są prezentowane w języku polskim i angielskim. W tym wielkim zwycięstwie, jaką była i jaką jest polska „Solidarność”, mają udział miliony – najczęściej anonimowych osób.

JSW odczuwa skutki COVID-19
Pandemia koronawirusa oraz utrzymujące się niskie ceny węgla metalurgicznego (koksowego) mocno wpłynęły na półroczne wyniki Grupy
Kapitałowej JSW. Grupa odnotowała w pierwszej połowie 2020 roku 973,8 mln zł straty netto wobec 547,5 mln zł zysku rok wcześniej.
EBITDA za pierwsze półrocze 2020 roku bez zdarzeń jednorazowych wyniosła (-)67,5 mln zł. W tym okresie produkcja węgla wyniosła 6,7 mln ton, a produkcja koksu
1,6 mln ton. Warto podkreślić, że udział produkcji węgla
metalurgicznego i do celów energetycznych w produkcji
netto ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł
odpowiednio 79 proc. i 21 proc. Oznacza to, że produkcja
węgla metalurgicznego była wyższa o 0,4 mln ton niż rok
wcześniej.
Ceny węgla metalurgicznego i koksu za sześć pierwszych
miesięcy tego roku osiągnęły odpowiednio 487,78 zł za
tonę i 792,98 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży Grupy
Kapitałowej JSW w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły
3,5 mld zł i były o 26,5 proc. niższe niż w analogicznym okresie 2019 roku. To efekt mniejszej sprzedaży i niższych cen
sprzedaży węgla, koksu oraz węglopochodnych. Uzyskane
przez GK JSW średnie ceny sprzedaży węgla metalurgicznego były niższe o 30,4 proc., węgla do celów energetycznych o 8 proc., a koksu o 31 proc.

wdrożone przez rządy od marca 2020 roku wywarły znaczący wpływ na działalność produkcyjną i sektory przemysłowe wykorzystujące stal, szczególnie sektor automotive.
Produkcja stali w Unii Europejskiej spadła o 18,7 proc., a na
świecie o 6 proc., co przełożyło się na zmniejszenie popytu
na produkowany przez nas węgiel metalurgiczny i koks.
W drugim kwartale bardziej odczuwalny był spadek zapotrzebowania na koks, dlatego też - biorąc pod uwagę sytuację na rynku europejskim - znacząco zwiększyliśmy wysyłki
koksu na rynki zamorskie, pozyskując nowych odbiorców
stanowiących alternatywę dla niepewnego rynku europejskiego. Poza tym, realizujemy sprzedaż głównie w oparciu
o kontrakty wieloletnie, które nie zostały wypowiedziane,
a jedynie „okresowo” ograniczone i powrócą do pełnej realizacji po ustaniu ograniczeń spowodowanych COVID-19
- wyjaśnia Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.
Obecnie Grupa Kapitałowa JSW zatrudnia 30 762 osób,
w tym 22 325 w samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.
***

- Pandemia COVID-19 obniżyła poziom zużycia stali w całej
Unii Europejskiej i we wszystkich regionach świata. Różnego rodzaju restrykcje (gospodarcze, społeczne itd.)

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej to największy producent wysokiej jakości węgla metalurgicznego

typu hard i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.
Grupa prowadzi działalność w oparciu o dwie główne linie
biznesowe: górniczą, obejmującą wydobycie węgla (głównie metalurgicznego) oraz koksowniczą, obejmującą produkcję pełnej gamy produktów koksowniczych. Około
40 proc. wyprodukowanego w pierwszym półroczu 2020
roku przez Grupę węgla metalurgicznego przetworzone
zostało przez koksownie Grupy na koks, który obok rudy
żelaza stanowi podstawowy składnik wsadu do produkcji
stali w hutach.

