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Klatka? Nie mój problem!

Na początek wpis, który ukazał się pod zdjęciem zdewastowanej klatki w Jastrzębiu-Zdroju. Mówiąc wprost: nikt przy zdrowych zmysłach nie
zgodziłby się zamieszkać w uwiecznionym przez obiektyw aparatu bloku. A przecież mieszkamy w takich – nierzadko jeszcze gorszych – miejscach.
Może najwyższy czas zacząć szanować się wzajemnie?

„Czasem nie mam ochoty wracać do domu, bo boję się tego, co
mogę zastać na klatce. Jak nie zakapturzone nieroby z piwskami na parapecie, to wiecznie ulotki porozwalane pod
skrzynkami. O popisanym wszystkim, co nadaje się do popisania, nie wspominając. Wstyd mi przed rodziną i znajomymi,
że mieszkam w takim chlewie. Nie mogę doczekać się dnia,
kiedy się stąd wyprowadzę…”

Zapamiętajcie sobie, że chama kulturą niczego nie nauczysz.
Cham myśli innym językiem – językiem chamstwa”.

Ale oddajmy sprawiedliwość faktom i przenieśmy się na jedno
z jastrzębskich osiedli, gdzie królują budynki wielorodzinne,
nazywane z przekąsem „króliczokami”…
Jak łatwo może dojść do pożaru balkonu? Okazuje się, że czasami wystarczy jeden niedopałek, aby sprowokować nieszczęśliwy splot wydarzeń. Zdarzenie, do jakiego doszło jakiś
czas temu na ulicy Zielonej, potwierdza tę tezę w całej rozciągłości. „Tuż po północy otrzymaliśmy sygnał o dymie wydostającym się z balkonu budynku wielorodzinnego. Zgodnie z procedurami na miejsce zdarzenia udały się 4 zastępy straży pożarnej. Według relacji strażaków, uczestniczących w akcji gaśniczej, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru był rzucony niedopałek papierosa. Właśnie od niego ‘zajęła się’ wycieraczka, która znajdowała się na balkonie. Na szczęście pożar
szybko ugaszono, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu
się ognia” – relacjonowali jastrzębscy strażacy.
Internauci, nasi Czytelnicy, byli bezlitośni…
„Słoma z butów wystaje w tym mieście. Zamiast wypalić i wrzucić do swojego kosza, to jeden z drugim woli przez balkon. Nie
stać ich na popielniczkę, ba, ludzie całe wory ze śmieciami wyrzucają przez balkon, bo się wynieść nie chce, więc o czym my tu
dyskutujemy?! Nie trzeba być bogatym. Kultury nie można kupić, trzeba, niestety, ją nabyć…”
„U mnie na Poznańskiej sąsiad z 3 piętra zawsze pety rzuca na
dół z balkonu. Kiedyś stanie się tragedia, jak spadnie niezgaszony pet komuś na balkon. Chamstwo i nic więcej. Ludzie nie

mają kultury. Tak jak kiedyś wychodziła taka blondyna z dzieckiem i jadła coś, a papierek wyrzuciła do ogródka przy bloku.
Jak zwróciłem uwagę, to wielce postawiła swoje oczy i powiedziała, że jej wypadł. To podnieś go babo!”

„Trzymać buty w domu, bo kultura tego wymaga. A nie stawiać
buciory na klatce przed drzwiami. Ludzie, skąd wy pochodzicie,
z lasu czy co?!”

„Chamstwo i brak kultury szerzy się niemiłosiernie. Ludzie
przez okno trzepią chodniki czy różne szmatki, a co tam, że kurz
leci i brudzi okna, lub śmieci spadają na balkon. Ale też brak
kultury widać na ulicach. Idą ulicą dziewczyny i chłopaki, palą,
a pety rzucają na chodnik. Na przystankach kosze są, tylko że
śmieci lądują obok kosza. Dzieci rzucają opakowania po chrupkach, cukierkach na oczach rodziców, a oni nie reagują. Zresztą,
co można wymagać od dzieci, jak rodzicowi brak wychowania
i ogłady”.

„Niech śmierdziele zabierają buty do własnego mieszkania
i tam upajają się ich wonią. Trzymanie butów przed wejściem do
domu to zwyczaj, którego nie rozumiem. Może tak jak ‘off’
odstrasza komary, tak ‘but-off’ odstrasza sąsiadów pukających
z zamiarem pożyczenia szklanki cukru? Przecież to zwyczaj
rodem z wsi, gdzie ludzie, by nie wnosić do domu gnoju, zostawiali przed drzwiami obuwie. To ludziom pozostało. Słoma
jednak nie wychodzi z człowieka”.

Żeby nie „dostało się” tylko mieszkańcom bloków, raz jeszcze
wracamy na wieś „sielską i anielską”, gdzie tymczasem…

„Te same osoby, które zostawiają buty przed drzwiami, wystawiają za drzwi worki ze śmieciami. Zanim wyniosą je na śmietnik, to umilają życie sąsiadom. Tacy porządniccy. Totalny brak
kultury!”

„Akurat mam po sąsiedzku taki domek, którego właściciel
w nocy opróżnia szambo do kanalizacji deszczowej. Straż miejska ma to w d…, więc mu zapowiedziałem, że jak jeszcze raz go
zobaczę, to mu wsadzę łeb do tej kanalizacji. Na razie spokój.

Powoli kończy się era rozwiązywania sporów wyłącznie na podstawie wyroków sądowych. Świat już dawno, bo w latach
70-tych, wkroczył w etap ich ugodowego ﬁnalizowania, wykorzystując do tego celu instytucję mediacji. Mediator to rzetelnie
przygotowana do wykonywania zawodu osoba, neutralna, nie zaangażowana w konﬂikt, która pomaga stronom dojść do
porozumienia poza salą sądową. Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej
przed tym sądem. Również polskie prawodawstwo stwarza podstawy do wykonywania zawodu mediatora sądowego.

Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami, nie zaś bezmyślnego eskalowania konfliktu. Mediator rozładowuje napięcie, pilnuje, aby rozmowa nie zeszła na niewłaściwy tor, w konsekwencji – przybliża wizję wypracowania
wspólnego stanowiska przez zwaśnione strony. To rzecz jasna
wymaga talentu psychologicznego, nie bez znaczenia jest także
doświadczenie życiowe, lub, jak kto woli, bagaż doświadczeń,
który akurat w tym konkretnym przypadku ma szansę stać się
atutem nie do przecenienia. „Taka osoba w postępowaniu mediacyjnym jawi się jako mąż zaufania, kanalizuje w sobie wszystkie traumy stojących po obu stronach barykady osób, ostatecznie jednak wykorzystuje je jako oręże i w finale doprowadza do ugody” – słyszymy od jednego z mediatorów sądowych w naszym regionie.
Cudowna metamorfoza
Nasz rozmówca opowiada historię rodzeństwa, które przez
ponad dwadzieścia lat rozmawiało ze sobą, prowadząc swoisty
dialog za pomocą donosów, tajnych nagrań i monitów do rozmaitych instytucji. Przez te lata ich wzajemna niechęć przybrała monstrualne rozmiary, a nadzieję na normalne stosunki
zastąpiła ślepa nienawiść i chęć dokuczenia drugiej stronie.
Pierwsze spotkanie na neutralnym gruncie trwało niespełna
godzinę, kolejne – trzy godziny z okładem. Dziś brat i siostra nie
wyobrażają sobie życia bez siebie, nadrabiają stracony czas,
powoli oswajają demony przeszłości. Czyli co, cudowna metamorfoza? „O cudzie nie może być mowy” – odpowiada mediator

Już wkrótce pod informacją pojawiły się znaczące komentarze…

I jeszcze jeden wpis na temat naszej obyczajowości, która, jak
przekonuje autor komentarza, pozostawia wiele do życzenia.

Ratunek dla skłóconych małżeństw?
Bagaż doświadczeń

I znowu jesteśmy na jednym z jastrzębskich osiedli. Tym razem
„na tapecie” temat… śmierdzących butów na klatce schodowej.
A zaczęło się niepozornie, od krótkiego newsa… „Prokurator
oddał pod dozór policji złodzieja recydywistę, który kilka dni
temu spod drzwi mieszkania ukradł warte 600 złotych markowe buty. Mężczyzna wykorzystał dosłownie kilka sekund,
gdy pokrzywdzony na chwilę wrócił do domu pozostawiając
obuwie na wycieraczce. Kryminalni zatrzymali złodzieja
i przedstawili mu zarzuty. Teraz za kradzież butów grozi mu nawet do 5 lat więzienia” – pisaliśmy „na łamach” naszego portalu.

– „Wszystko rozgrywa się na poziomie emocji, to one decydują
o naszych życiowych postawach i to w nich jest klucz do sukcesu mediatora. W tym konkretnym przypadku ugoda była tylko
pozornie niemożliwa, w rzeczywistości stawką było jedno
niewinne słowo. Owo znamienne ‘przepraszam’ padło dopiero
w mojej obecności”.
„Baśnie z tysiąca i jednej nocy”
Kolejna scenka rodzajowa. Sprawa o pobicie właściciela restauracji. Sprawcy, kilku młodych jastrzębian, idą w zaparte
– w końcu sąd kieruje sprawę do mediatora sądowego. Następuje konfrontacja, oni deklarują się, że są skłonni przeprosić
pokrzywdzonego, nie mają jednak żadnych przemyśleń w temacie, za co mieliby go przepraszać. Chwila zadumy, wzajemne
konsultacje: tak, przyznajemy się do pobicia i przepraszamy.
Zaledwie kilka dni później, już w doskonałej komitywie z restauratorem, podejmują się ochrony jego lokalu. Jak podkreśla
mediator, to bynajmniej nie kolejny rozdział z „Baśni z tysiąca
i jednej nocy”, ale potencjał drzemiący w mediacjach. „Aż trudno uwierzyć, że w Stanach Zjednoczonych po mediacji tylko
niespełna 2 procent spraw znajduje swój sądowy finał” – podsumowuje ten wątek.
Neutralność
Warunki niezbędne do udanej mediacji? Dobrowolność uczestnictwa, poufność przebiegu spotkań, zgodność wypracowanej
ugody z prawem, równowaga między stronami. Szczególnie
w tym ostatnim przypadku mediator musi być czujnym i mą-

Smutne? Chyba tak…
Damian Maj

drym rozjemcą. Chociażby w sprawach o znęcanie się, kiedy po
jednej stronie staje niejednokrotnie śmiertelnie przerażona
ofiara, po drugiej zaś – jej oprawca, ucieleśnienie całego zła
tego świata. Tu automatycznie osoba mediująca jest rzecznikiem pokrzywdzonych, ale wciąż nie można jej zapomnieć
o swojej neutralności. To w zasadzie głównie ona decyduje
o racji bytu tej profesji.
Nieoczekiwana zmiana miejsc
Mediator o włączenie się do sprawy może być poproszony
przez prokuratura, sędziego, policję albo na wniosek jednej ze
stron. Nie ma formalnego ograniczenia co do rodzaju spraw,
w których można mediować. Wiadomo jednak, że nie będzie
mediacji w przypadku zabójstwa, bo to zbyt poważne przestępstwo. Ale już w sprawie o gwałt – jak najbardziej. Zresztą,
lista problemów kwalifikujących się do mediacji wydłuża się
coraz bardziej. To już nie tylko konflikty rodzinne, gospodarcze
czy karne, ale również pracownicze i te w obszarze systemu
edukacji. Jak deklaruje jeden z mediatorów na swojej stronie
internetowej, obszarem jego sukcesów jest między innymi
„przywracanie psychologicznej równowagi w związkach zagrożonych rozpadem”. „Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości skłócone małżeństwa przesiądą się z kozetki w gabinecie u psychologa na twarde, mediacyjne krzesło” – śmieje się
mężczyzna.
Przypadkowa osoba?
Kto może zostać mediatorem sądowym? Każdy… No, prawie
każdy. Jednocześnie nie może to być przypadkowa osoba.
Wbrew pozorom, zawód mediatora sądowego nie wymaga
ukończenia studiów prawniczych, choć w sprawach gospodarczych może to być atutem. W konfliktach rodzinnych i nieletnich pożądane są osoby, które ukończyły studia wyższe psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, resocjalizację, poradnictwo wychowawcze i rodzinne. Ale to tylko początek drogi, a nie gwarancja zostania mistrzem kompromisu. To co – ktoś
zainteresowany?
Damian Maj
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Czy zaszczepisz się przeciwko grypie?
Dokładnie z tym pytaniem zwróciliśmy się do
Naszych Czytelników. Poniżej przytaczamy
kilka komentarzy, tudzież ich fragmentów,
ilustrujących ludzkie postawy, opinie i poglądy
na tę – aktualną jak nigdy przedtem – sprawę.
To Sem Ja: „Szczepionki są produktem firm
farmaceutycznych. Mają przynieść zysk (i inne
mniej zacne cele). Ale te firmy mają szmal na
przepchanie każdej szczepionki w MZ, a za
granty profesorowie opowiadają bajki o cudownym ich działaniu. Dziwnym zbiegiem okoliczności producenci szczepionek i lekarze je
podający nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zniszczenie zdrowia ludzi (...)”

Dionizy: „Nie będę szczepiony przeciw grypie
i nigdy nie byłem, a to dlatego, że wolę przechorować i uodpornić pokolenie na wirusa.
Szczepienia zakłucają odporność biologicznopokoleniową i w przeszłości nasze dzieci nie są
odporne”.

Zadzwoniliśmy do kilku jastrzębskich aptek,
gdzie usłyszeliśmy, że ostatni raz szczepionki
na grypę trafiły do sprzedaży miesiąc temu
– i dosłownie były to pojedyncze sztuki. Nasi
rozmówcy, lokalni aptekarze, są pesymistami
w tej delikatnej materii. Owszem, nowe
szczepionki mają pojawić się w drugiej połowie października. Jednak wiele wskazuje na

Jak informuje KMP w Jastrzębiu-Zdroju,
w ciągu ostatniej doby, której dotyczy informacja, jastrzębscy policjanci wystawili

scenariusz, że ponownie będzie ich niewiele,
jeśli w ogóle trafią do aptek. Powód jest
oczywisty – panująca pandemia koronawirusa, sezon grypowy, ryzyko, iż oba „nieszczęścia” nałożą się na siebie kosztem pacjentów. Co ciekawe, w ubiegłym roku większość zamówionych szczepionek trafiła do…
utylizacji. Jednym słowem, zainteresowanie
było niewielkie.
Tymczasem, jak poinformował jastrzębski
magistrat, seniorzy mogą skorzystać z programu darmowych szczepień przeciwko grypie. „By otrzymać szczepionkę, należy skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym.
Szczepienia dla mieszkańców w wieku powyżej 60. roku życia finansuje Miasto Jastrzębie-Zdrój. Szczepienia dla osób powyżej 75.
roku życia finansuje Ministerstwo Zdrowia”
– czytamy na stronie Urzędu Miasta.

28 mandatów i skierowali 3 wnioski do sądu
za niestosowanie się do obowiązujących
przepisów w związku z ograniczeniami podczas epidemii.
Z kolei w JSW odnotowano w czwartek,
22 października, 2 nowe przypadki zakażenia
koronawirusem w kopalni Pniówek. Od początku wystąpienia epidemii łącznie zainfekowanych zostało 4176 pracowników, do
chwili obecnej wyzdrowiały 4152 osoby. Na
kwarantannie przebywają aktualnie 92 osoby.
Uważajcie na siebie!

Prosimy o wyrozumiałość
Jak już informowaliśmy, zgodnie z decyzją
Wojewody Śląskiego, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju od
piątku, 16 października, staje się ośrodkiem
przeznaczonym również dla pacjentów chorujących na COVID-19.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia oddziałów dla osób zakażonych koronawirusem, szczególnie pod kątem opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, 14 października, podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć do szpitala związanych z zabiegami i badaniami planowymi. Szpital nadal będzie przyjmował pacjentów w sytuacjach ratujących życie, nagłych lub pilnych.
Wiadomo już, gdzie pojawią się łóżka „dedykowane” pacjentom chorującym na COVID19. Mowa o Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym (część), Oddziale Rehabilitacji
(część), Oddziale

Wspólnie dla dworca Dużych
Prędkości w Jastrzębiu-Zdroju

Anonim: „Tak, chce się zaszczepić, ale nie ma
szczepionek”.

Uwaga na „koronę”!
Z informacji Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim
– stan na dzień 22 października, godzina
10.30 – wynika, że w Jastrzębiu-Zdroju mamy
1911 zakażonych koronawirusem, 330 osób
przebywa na kwarantannie decyzją służb
sanitarnych, 5 osób jest hospitalizowanych
z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2,
ponadto mamy 1833 „ozdrowieńców”, w sumie zmarło 17 osób.
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Marcel: „Najlepsze odkażenie to wypić sobie
50 czystego alkoholu lub koniaku. Poprawia krążenie, odkaża i żadne robale się nie
trzymają, a wirusy omijają. Stosuję to i jestem
zdrów!”

Co ze szczepionkami?
„Nie będę szczepiony przeciw grypie i nigdy
nie byłem, a to dlatego, że wolę przechorować i uodpornić pokolenie na wirusa. Szczepienia zakłócają odporność biologicznopokoleniową i w przeszłości nasze dzieci nie
są odporne” – to jeden przykładowy komentarz, jaki ukazał się pod naszym sondażem
„Czy zaszczepisz się przeciwko grypie?” No
cóż, odnosimy nachalne wrażenie, że rozterki
Czytelnika są bezprzedmiotowe. Dlaczego?
Szczepionek na grypę po prostu nie ma!

październik 2020

Nefrologiczno-Wewnętrznym (całość) i Oddziale Otolaryngologii (całość). W praktyce
oznacza to, że hospitalizowane tam osoby zostaną przeniesione na inne oddziały w szpitalu.
Władze jastrzębskiej placówki wskazują także, że szpital musi zabezpieczyć – oczywiście,
w zakresie swoich możliwości kadrowych
– personel lekarski i pielęgniarski dla pacjentów z SARS-CoV-2. Ta sama prawidłowość
dotyczy lekarzy anestezjologów, niezbędnych do obsługi respiratorów.
Biorąc to wszystko pod uwagę, apel, z jakim
WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się do
swoich pacjentów oraz mieszkańców, wydaje
się jak najbardziej uzasadniony: „Mamy
ogromną nadzieję, że wkrótce sytuacja epidemiczna pozwoli nam powrócić do standardowego funkcjonowania. Bardzo prosimy
o wyrozumiałość i liczymy na słowa wsparcia
ze strony mieszkańców naszego regionu”.

Wspólne działania na rzecz dworca Kolei Dużych Prędkości w Jastrzębiu-Zdroju zadeklarowali przedstawiciele samorządów Jastrzębia, Mszany i Godowa podczas rozmów z władzami JSW. Organizatorem spotkania był Poseł Grzegorz Matusiak.
„Po latach starań, jakie podejmowałem, aby
przywrócić kolej do Jastrzębia-Zdroju, nareszcie mamy szanse nie tylko na powrót na
kolejową mapę Polski, ale także na port kolejowy na najważniejszym szlaku międzynarodowej komunikacji. Problemem okazały się
szkody górnicze, dlatego zorganizowałem
rozmowy samorządowców z JSW. Jest wola
współpracy każdej ze stron, więc jestem pewien, że razem uda się nam rozwiązać tą kwestię” – oświadczył po zakończeniu spotkania
Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP.
„Uzgodniliśmy powołanie zespołu roboczego. Na następne spotkanie zaproszę specjalistów z Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego częścią jest KPD. W tym gronie
rozmowy będą miały już konkretny, techniczny wymiar” – dodał Grzegorz Matusiak.

W spotkaniu na zaproszenie posła wziął
udział Włodzimierz Hereżniak, prezes JSW,
Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój oraz radny Tadeusz Sławik.
Z Gogołowej obecna była radna Izabela
Tomiczek, a Mszany – radny Mirosław Andreczko.
Podczas spotkania poruszano także wiele
innych ważnych kwestii dla współpracy między JSW a samorządami, jak na przykład służba zdrowia czy sport.
„Od wielu lat współpraca między samorządami a Jastrzębską Spółką Węglową układa
się bardzo dobrze. Władze spółki wyróżnia
wrażliwość na potrzeby lokalnej społeczności, czego doskonałym przykładem jest Fundacja JSW, wspierająca wiele inicjatyw jastrzębian. Przyszłość mia-sta jest ściśle związana z przyszłością JSW, dlatego bardzo cenię sobie dobre relacje i cieszę się, że w tej materii możemy liczyć na po-moc posła z Jastrzębia-Zdroju” – powiedział Piotr Szereda,
przewodniczący Rady Miasta JastrzębieZdrój.

„Wasza praca uskrzydla młodych”
Już tradycyjnie 14 października przypada
Dzień Edukacji Narodowej. W naszym mieście skromna uroczystość miała miejsce we
wtorek, 13 października, w sali obrad Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój. Czterdzieści osób
odebrało z rąk prezydent Anny Hetman wyróżnienia.
„Wasza praca uskrzydla młodych ludzi. Dodaje im motywacji i kształtuje. Dziękuję Wam
za cały wkład w jastrzębską oświatę. Życzę
też lepszej rzeczywistości niż ta, w której
obecnie się znajdujemy, aby wasza praca
przynosiła Wam dużo radości” – mówiła podczas uroczystości prezydent Anna Hetman.
Przewodniczący Rady Miasta JastrzębieZdrój Piotr Szereda dziękował za trud wkła-

dany w wychowanie młodych pokoleń. „Każdy z nas był uczniem, a teraz wy jesteście nauczycielami. Każdy z nas wspomina swoich
najlepszych nauczycieli – takich jak Wy, którzy jesteście dziś wyróżnieni” – podkreślił.
Za oprawę artystyczną uroczystości odpowiadała Anna Janulek – przez wiele lat związana z Zespołem Wokalnym „Wiolinki” Henryki Moroń. Anna ujęła publiczność brawurowym wykonaniem utworu Dawida Podsiadło.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Faber odczytał również informację o przyznanych nagrodach Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Medalach Komisji Edukacji Narodowej.

Będzie bliżej do PUP-y
Miasto szykuje nową siedzibę dla Powiatowego Urzędu Pracy. „W listopadzie rozpocznie się remont byłej siedziby Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Docelowo w budynku ulokowane zostaną
dwie instytucje: Powiatowy Urząd Pracy oraz
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Miasto budynek po byłym PEC-u kupiło
w 2018 roku” – informuje magistrat.
„Musieliśmy znaleźć nową siedzibę. Powiatowy Urząd Pracy znajduje się obecnie w budynku przy ulicy Pszczyńskiej, w którym przecieka dach, a całość wymaga generalnego remontu. Poza tym jest on za mały na potrzeby tej instytucji. Budynek PEC-u przy ulicy

Wrocławskiej pomieści nie tylko PUP, ale
i MZOSiP. Jest to miejsce położone w centrum
miasta, co jest znacznym ułatwieniem dla klientów” – tłumaczy zastępca prezydenta Roman Foksowicz.
Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu
zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol. W planie robót jest między innymi termomodernizacja budynku, wymiana instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, a także stolarki okiennej
i drzwiowej. Dodatkowo w budynku pojawi
się winda. Firma zadeklarowała, że wykona
całość robót w 250 dni. Inwestycja będzie
kosztowała 4 827 000 złotych.
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Nie zawsze doceniani
Nawet jak docenia się pracę nauczycieli, to o nich mówi się rzadziej. Nieczęsto zauważa się ich rolę w kształtowaniu
młodego pokolenia i w jego edukacji. Do niedawna nawet nie traktowano ich jak pełnoprawnych nauczycieli.
Były, bo znamienita większość z nich to kobiety, po prostu przedszkolankami, czyli kimś nieco niższym w hierarchii
wychowawczej. Nauczyciele-przedmiotowcy cieszą się zasłużonym uznaniem, szczególnie jeśli ich uczniowie
zdobywają laury w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. O tych z edukacji początkowej słyszy się
znacznie rzadziej, ich praca często jest niezauważana i jej znaczenie pomijane.
A przecież ich rola jest ogromna i nie do przecenienia. Dostają pod opiekę dzieci w wieku od
3 do 6 lat, a właśnie to jest wiek, kiedy najbardziej kształtowany jest ich charakter i budowana osobowość. Od tego, jak zostaną wychowane w tym wieku, będzie zależała ich postawa
w przyszłości, to jak się będą zachowywały i jak
będą sobie radziły w życiu. W rozwoju młodego człowieka decydujące są dwa czynniki, wzajemnie się uzupełniające – wychowanie i edukacja. Rolę edukacji się jeszcze docenia – choć
w różnym stopniu – znaczenie wychowania
jest w dużej mierze pomijane, przebiega jakby
przy okazji, bez przykładania do tego szczególnej wagi.
Od lat toczy się gorący spór, kto powinien
wychowywać: rodzice czy szkoła? Nasila się
szczególnie, kiedy pojawiają się negatywne postawy młodych ludzi. Pada wtedy sakramentalne pytanie: „Kto cię tak wychował?!” Bo przecież od wychowania zależy codzienne zachowanie młodych ludzi, ich stosunek do otoczenia, do nauki i obowiązków, dostrzeganie
i przyjmowanie prawdziwych wartości. Sama
edukacja bez wychowania to jak budowa domu
bez fundamentów. Można postawić ściany
i pięknie je pomalować, ale bez solidnej podstawy zawsze będą chybotliwe i grożą zawaleniem.
Tylko kto powinien wychowywać i jak? Pierwsza odpowiedź jest oczywista – rodzina.
I słusznie. Ale nierzadko zdarza się wśród rodziców stwierdzenie: „Szkoła cię wychowa.
Oni przecież się uczą, żeby umieć wychowywać”. I znowu jakaś racja w tym jest. Niestety,
często zamiast się wzajemnie uzupełniać, to
dochodzi do „przepychanki”, kto powinien i co.
Rodzice nierzadko są zbyt zajęci swoimi sprawami, poza tym ich zaangażowanie i umiejętności wychowawcze są na różnym poziomie.
Nauczyciele szkolni z kolei mają odpowiednią

wiedzę – przynajmniej w teorii – ale programy
szkolne są głównie nastawione na edukację
i często przeładowane. Organizacja pracy
w szkole pozostawia im niewiele możliwości
w dziedzinie wychowania. A bez współpracy
z rodzicami to już w ogóle syzyfowa praca.
Zupełnie inaczej jest w przedszkolu. Tutaj
główną rolę odgrywa opieka i wychowanie
dziecka, dostosowanie go do wymogów życia
codziennego, indywidualnie i w grupie. Tu próbuje się wyrównać poziom w jego wychowaniu
i nauczyć je odpowiedniej postawy. Zwraca się
uwagę na cechy indywidualne każdego – a każde dziecko jest inne – odkrywa się pozytywne
i wartościowe zdolności i stara się je rozwijać.
Kształtowanie osobowości ma pierwszeństwo

przed edukacją. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju Jolanta Paluch
wskazuje, że trudna rola nauczycieli przedszkolnych wymaga szczególnie wysokich kwalifikacji, a przede wszystkim predyspozycji.
Błędy wychowawcze mogą mieć daleko idące
skutki w procesie rozwoju małego człowieka.
Dlatego nauczyciele przedszkolni muszą ciągle
rozwijać swoje umiejętności na różnych kursach, seminariach czy studiach podyplomowych.

Dla wielu z boku przedszkole to taka przechowalnia dzieci, których rodzice nie mają czasu
(a może i ochoty), żeby się nimi zająć. Nic bardziej mylnego! Może są i tacy rodzice, ale
przedszkola zupełnie inaczej postrzegają swoją rolę, ich misja jest zupełnie inna. Pracownicy
przedszkoli są świadomi tego, że dla wielu dzieci są pierwszym etapem w kształtowaniu ich
osobowości, przygotowania do życia i umiejętności znalezienia się wśród innych. I to w okresie ich życia, który najbardziej decyduje o ich
cechach i daje podstawy do dalszego rozwoju.
Przy czym taki maluszek nie zawsze potrafi
wyrazić swoje potrzeby, nie zawsze rozumie od
razu stawiane przed nim oczekiwania, nie zawsze po pierwszym zdaniu przyswaja sobie
przekazywane mu treści.
Do małego dziecka nie da się dotrzeć wykładem czy uczeniem na pamięć i nie da się straszyć konsekwencjami. Jak mówi dyrektor Paluch, jedyną drogą jest uzyskanie jego zrozumienia poprzez zachętę do właściwej postawy.
A to najlepiej uzyskuje się przez zabawę, która
uczy. Dlatego nauczyciele przedszkolni śpiewają, tańczą, grają i potrafią się bawić. A przede
wszystkim muszą mieć tę najważniejszą cechę
– ogromną cierpliwość i wyrozumiałość. Tutaj
nie wystarczy być dobrym ze swego przedmiotu i tylko go wykładać, a uczeń ma zrozumieć.
Tutaj nie stawia się ocen i nie powtarza się roku.

Jedynym miernikiem jest uzyskany efekt. Nie
na świadectwie, a w rzeczywistości.
Koniecznością też jest dobra współpraca z rodzicami, na którą uskarża się niejedna szkoła.
Zaskakująco dyrektor Paluch bardzo sobie ją
chwali. Mówi, że rodzice bardzo się interesują
swoimi dziećmi i ich postawą w przedszkolu.
Cieszy ich każda nabyta przez ich pociechy
umiejętność. Gremialnie biorą udział w przedszkolnych spotkaniach i przedszkole może
liczyć na ich pomoc. Z czego to wynika? Pewnie
z tego, że nauczyciele potrafią wypracować dobrą więź nie tylko z maluchami, ale też z ich rodzicami. Podczas pandemii, a także remontu
budynku PP nr 3, kiedy dostęp do życia przedszkola jest mocno ograniczony, dyrekcja zleciła
modyfikację jego strony internetowej, gdzie na
bieżąco będą pokazywane wydarzenia i jego
życie codzienne. Przez to rodzice mają możliwość dobrej orientacji, co się w placówce
dzieje.
Czy praca nauczycieli przedszkolnych jest zauważana i właściwie doceniana? Zapytana o to
dyrektor Paluch mówi, że jeszcze niedawno
byli traktowani jako „przedszkolanki”, nie
w pełni widziano w nich pełnoprawnych i pełnowartościowych nauczycieli. Teraz ich postrzeganie i traktowanie istotnie się zmienia.
Szczególnie przez tych, którzy są świadomi
ogromnego znaczenia właściwego wychowania dzieci i jaki wpływ będzie ono miało na ich
dalsze życie oraz znalezienie się w społeczeństwie. A tu rola nauczycieli przedszkolnych jest
nie do przecenienia. Z jednej strony mogą być
bezcenną pomocą rodzicom w procesie wychowania i kształtowania maluchów, przygotowaniem ich do czekających ich obowiązków,
a z drugiej – wartościowym wzbogaceniem ich
dzieciństwa. Warto o tym pamiętać nie tylko
w Dzień Nauczyciela. Oni w ten dzień pracują
normalnie.
JN
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“Tu jest praca
w Biedronkach…”

Senator mediuje
w sprawie kolei

Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Jastrzębia-Zdroju? Zapewne
odpowiedź na to pytanie zna pewna „studentka”, dzieląca się swoimi spostrzeżeniami na stronie JasNetu. „Tu jest praca w Biedronkach, Lidlach, Kauﬂandach, gdzie wystarczy być po zawodówce,
a ludzie po studiach nie mogą znaleźć pracy. Przecież trzeba mieć
trochę godności. Nie po to się kończyło studia. Ludzie też muszą się
szanować” – czytamy w komentarzu.

Senator Ewa Gawęda włączyła się do dyskusji na temat tras kolei dużych prędkości w naszym regionie, planowanych w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
O pomoc zwrócili się do niej przedstawiciele
gmin Mszana, Godów i Gorzyce. Mieszkańcy
tych gmin nie chcą zaakceptować proponowanych tras, które mogłyby być dla nich bardzo uciążliwe.
Ponieważ zdania samorządów różniły się
w szczegółach, senator Gawęda zorganizowała spotkanie ich przedstawicieli, łącznie
z przedstawicielami Jastrzębia-Zdroju i Wodzisławia Śląskiego, na którym doszło do zbliżenia poglądów i wypracowania wspólnego
stanowiska. Z jej inicjatywy przedstawiciele
tych samorządów spotkali się z wiceministrem Marcinem Horałą, pełnomocnikiem
rządu ds. CPK, gdzie to stanowisko zaprezentowano. Okazało się, że jest ono nieakceptowalne, ze względu na pola wydobywcze spółek węglowych. Niemniej, żadne konkretne
decyzje nie zapadły, a minister Horała zobowiązał się do zorganizowania kolejnego spotkania strony rządowej z tutejszą społecznością – jeszcze tej jesieni.

„Mex” uderza w podobny deseń, udzielając
cennej rady osobom wchodzącym w dorosłe
życie. „Z tego miasta młodzi niech uciekają. Tu
nie ma przyszłości dla ludzi po studiach. Tutaj
liczy się górnik, któremu nie potrzeba wykształcenia. Dlatego mamy to, co mamy. Młodzi nie chcą tu wracać!” – przekonuje. „W Jastrzębiu-Zdroju wręcz niszczy się wykształconych ludzi, chyba że są znajomkami ‘wipów’”
– dodaje kolejny internauta.
Z kolei „Seba” podszedł ambitnie do tematu,
skrupulatnie wyliczając, dlaczego nie warto zostawać w naszym mieście. „Nie ma kolei, nie ma
porządnego pubu, knajpy, restauracji, dobrego
kina, firmy budowlanej, dużej galerii, rynku,
brak koncertów… Nie wszyscy chcą orać na kopalni, brak dobrego stadionu… Oj, dużo jeszcze
by wymieniać” – kończy z przekąsem.
„Jacy młodzi tu zostaną? Jakie mają perspektywy zatrudnienia? Żadne. Ja mam dwóch studiujących synów, niestety, żaden nie planuje
przyszłości w tym mieście. To miasto umiera
śmiercią naturalną. Sami emeryci i renciści”
– zauważa „mieszkanka tego miasta”. Tymczasem „freeman” patrzy z optymizmem
w przyszłość. „Młodzi ludzie? Oczywiście, iż
zostaną, pod warunkiem, że ich celem życiowym będzie siedzenie z rodzicami w tężni na
OWN-ie w oczekiwaniu na ich emeryturę”
– ironizuje.
„Chodnik literacki” zaczyna od górnego C. „To
miasto jest przegrane! Tutaj osoby myślące nie
zostaną. Młodzi wolą pozostać w tych miejscowościach, gdzie studiowali. Przecież tu nie ma
ośrodków kulturalnych, u ludzi więcej chamstwa niż kultury i miejsca pracy dla fizycznych
– górników lub hipermarket. Ale propozycja
dla młodych!” – pisze. „Młodzi ludzie nie potrzebują muzeów, Domów Solidarności, alejek
i kaskad. Młodzi ludzie muszą czuć grunt pod
stopami” – wtóruje mu niejaki „seboc”.
Kolejna kwestia. Postanowiliśmy zapytać młodych ludzi, czym kierują się przy wyborze nowej placówki. Potrzeby rynku pracy i przyszłe
zarobki? Tradycja rodzinna? A może wybory
przyjaciół? I najważniejsze, czy zostaną w Ja-

strzębiu-Zdroju po ukończeniu edukacji?
O zgrozo, większość z nich odpowiedziała, że
nie ma takiej opcji!
Tymczasem przenieśmy się na pewien szkolny
korytarz. „Dla mnie najważniejszy jest hajs, po
naszemu pieniążki, czego nigdy nie ukrywałem. Może zdecyduję się, żeby zostać mechanikiem samochodowym, ale nie takim, który siedzi w kanale samochodowym, cały uwalony
smarem. Najlepsza opcja to zahaczyć się
w Niemczech, najlepiej w fabryce BMW, żeby
kaska zgadzała się co do złotówki, a konkretnie
euro” – młody człowiek przestępuje z nogi na
nogę.
„A jeśli chodzi o szkołę? Masz jakieś konkretne
oczekiwania?” – pytamy niepewnie. „Mówiąc
szczerze, nie chciałbym przemęczać się jakoś
szczególnie. Jak zaczną zadawać za dużo, jeden
Bóg wie, co wymagać, to rezygnuję z takiego
interesu. Nigdy nie byłem dobry w te klocki,
rozumie pan, taki zdolny leń, więc niech zostanie po staremu. Grunt, żeby kaska zgadzała się
co do złotówki, co nie?” – powtarza starą formułkę. Czy Jastrzębie-Zdrój stanowi wyzwanie dla tego „młokosa”?
A może wziąć przykład z sąsiadów? I nie demonizować tego, w jakim mieście przyszło nam
mieszkać? Okazuje się bowiem, że państwa,
które poszły w kierunku budownictwa czynszowego, odniosły spektakularny sukces ekonomiczny. Nie trzeba nikogo przekonywać, że
Niemcy czy Szwecja, gdzie „czynszówki” cieszą
się największą popularnością, stanowią obiekt
westchnień wielu mniej zamożnych krajów.
Zalet takiego rozwiązania jest wiele. Człowiek,
niezwiązany kredytem na mieszkanie, jest
bardziej mobilny, może także swobodnie zmieniać miejsce zamieszkania, co często stanowi
atut dla potencjalnego pracodawcy. W końcu
nie chodzi o to, aby wymarzone „M” było kulą
u nogi czy wręcz kotwicą, która ogranicza naszą mobilność. Mądrzejsi i zamożniejsi zrozumieli tę prawidłowość dawno temu. Czas, aby
podrapać się po głowie i samemu wyciągnąć
podobne wnioski.
Damian Maj

Z inicjatywy senator Ewy Gawędy 19 października odbyło się spotkanie, którego celem była kontynuacja rozmów o przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości KDP w naszym regionie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego,
spółek górniczych JSW S.A., PGG S.A. i SRK
S.A. oraz samorządowcy z Jastrzębia-Zdroju,
Wodzisławia Śląskiego, gmin Gorzyce, Mszana, Godów, Świerklany i Marklowice, a także
senator Ewa Gawęda i poseł Adam Gawęda.
Ze względu na warunki pandemii spotkanie
odbyło się w formie hybrydowej. Część uczestników zebrała się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, część wzięła w nim udział
zdalnie.
Projektanci trasy wskazali, że poprowadzenie KDP przez centrum Jastrzębia-Zdroju
znacząco naruszy złoża JSW, dlatego też preferowanym obecnie wariantem jest przebieg
trasy wzdłuż autostrady A1. Pojawiły się także nowe warianty omijające Mikołów, pomię-
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dzy Jastrzębiem-Zdrojem a Wodzisławiem
Śląskim, które powstały m.in. w oparciu o sugestie Towarzystwa Entuzjastów Kolei.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele JSW
pokreślili, że warianty KDP poprowadzone
przez centrum Jastrzębia-Zdroju przechodziłyby przez spore obszary objęte szkodami
górniczymi. Wzdłuż linii w stronę Pawłowic
planowane są osiadania terenu rzędu 6 m,
a proponowane przez jastrzębskich samorządowców przesunięcie linii koliduje z planowaną eksploatacją górniczą KWK JastrzębieBzie.
Eksperci Centralnego Portu Komunikacyjnego zapewnili, że skomunikowanie kolejowe
Jastrzębia-Zdroju jest dla nich priorytetem.
Według obecnie proponowanych wariantów
do centrum miasta miałoby prowadzić dodatkowe połączenie kolejowe. Wskazali, gdzie
planowana jest stacja Jastrzębie-Zdrój Centrum, a w odległości 5 km ma być usytuowana
stacja Jastrzębie-Zdrój Północ.
„Stworzenie sieci dużych prędkości CPK jest
bezdyskudyjną koniecznością. Nie może się
jednak to odbywać bez uwzględnienia opinii
lokalnego środowiska i zminimalizowania koniecznych uciążliwości. Ta sieć ma być szansą
również dla tego regionu, a nie tylko problemami i wyrzeczeniami. Będę usilnie zabiegać,
żeby sprawy naszego regionu były poważnie
rozważane i uwzględniane” – mówi senator
Ewa Gawęda.
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Wiślanka otwarta
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Emeryci nadal pracują w magistracie?
„Czy w naszym urzędzie dochowano wszelkich procedur naboru na wolne stanowiska
urzędnicze, powołując pracowników, którzy
odeszli na zasłużoną emeryturę i ponownie
zostali zatrudnieni na tym samy lub innym
stanowisku?” – pyta „wprost” i „bez ogródek”
radny Piotr Szereda w swojej interpelacji.

naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
określone przepisami w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 października
2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze (…)”

Jak zauważa autor pytania, „po przejściu
urzędnika na emeryturę i rozwiązaniu z nim
stosunku pracy, pojawia się wolne stanowisko
urzędnicze, tym samym – zgodnie z regulacją
ustawową – niezbędne jest ogłoszenie konkursu i przeprowadzenie konkurencyjnego
naboru kandydatów na to stanowisko”.

„Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę na to, że
przepisy dotyczące nabywania praw emerytalnych w minionych latach zmieniały się wielokrotnie i w pewnych okresach możliwe było
nabycie ich bez konieczności rozwiązywania
stosunku pracy. Z drugiej strony, należy podkreślić również, iż fakt osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego nie jest wystarczającym powodem do tego, aby pracodawca
mógł takiemu pracownikowi wypowiedzieć
umowę. Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przyczyna wypowiedzenia może zostać
zakwestionowane przez Sąd Pracy, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia
21 stycznia 2009 roku” – pada na koniec z ust
pani prezydent.

Czyżby – to już nasza dziennikarska dociekliwość – w jastrzębskim magistracie nie zawsze
tak to wyglądało?
Za nami już wielkie otwarcie Galerii Wiślanka
w Żorach, przed nami – prawdziwa moc
atrakcji! W czwartek, 22 października, odbyła się oficjalna inauguracja pierwszego, nowoczesnego centrum handlowo-rozrywkowego w regionie, zapewniającego wygodne
zakupy dla całej rodziny.
Galeria zaoferuje klientom nie tylko dostęp
do oferty najpopularniejszych marek, ale także pozwoli skorzystać z szerokiego portfolio
punktów usługowych. Obiekt stanie się także
przyjemnym miejscem spędzania wolnego
czasu, między innymi dzięki 4-salowemu multipleksowi kinowemu Helios, a także imponującej strefie gastronomicznej.
Swoje salony w centrum handlowym zdecydowali się otworzyć najwięksi gracze rodzi-

mego rynku. Grupa LPP otworzy w żorskim
obiekcie sklepy swoich wszystkich marek
odzieżowych – Reserved, Mohito, House,
Cropp oraz Sinsay. Także największa polska
spółka obuwnicza CCC dołączyła do obiektu
jako jeden z pierwszych najemców. Warto
podkreślić także to, że wiele kluczowych
marek, takich jak New Yorker, Sizeer, Douglas, Monnari, Wojas, Ryłko, Solar, Tatuum
czy KS SPORT podpisało umowy w ostatnich
miesiącach.
Nie bez znaczenia była także dogodna lokalizacja – przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic w Żorach, czyli drogi krajowej DK81
(zwanej „Wiślanką”) i drogi wojewódzkiej DW
935. I jeszcze jedno – z okazji inauguracji Galeria Wiślanka przygotowała aż trzy dni
atrakcji dla wszystkich klientów!

Odpowiadając na interpelację miejskiego rajcy, prezydent Anna Hetman podkreśla, że
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój „w każdym przypadku dochowywane są procedury

Wyzwiska na Żelaznym Szlaku?
„My jako mieszkańcy dojeżdżający i dochodzący pieszo do swoich posesji spotykamy się
z wyzwiskami, upomnieniami i szykanowaniem ze strony rowerzystów” – tak zaczyna się petycja dotycząca zmiany przebiegu
trasy Żelaznego Szlaku Rowerowego. Mieszkańcy, podpisani pod pismem (w sumie
40 osób – przyp. aut.), chcą, aby szlak był kontynuowany na dawnym torowisku, pomijając
ulicę Torową – na odcinku około 200 metrów.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

padków – przyp. aut.) na spożycie alkoholu
– tak prezentuje się lista grzechów miłośników jednośladów według autorów petycji.

„Rowerzyści uważają, że obszar ulicy Torowej
to TYLKO szlak rowerowy, co powoduje
wulgarne uwagi w stronę mieszkańców.
Oznakowanie trasy nie poprawiło tej sytuacji.
Został nam utrudniony ruch samochodami,
spacery z wózkami z dziećmi, spacery z psami”
– pada w argumentacji.

Mieszkańcy ulicy Torowej proszą także o modyfikację trasy na odcinkach przebiegających
bezpośrednio przy domach jednorodzinnych,
tak aby mogli zachować prawo do odpoczynku.

Rowerzyści jeżdżą całą szerokością ulicy
Torowej, zajeżdżają drogę, poruszają się bardzo szybko, wieczorami rowery są nieoświetlone, słyszy się wulgarne słownictwo, co
wskazywałoby (przynajmniej w części przy-

Petycja kończy się znamiennie: „Jesteśmy
zmuszeni interweniować aż do skutku, również na wyższych szczeblach i w innych instytucjach, którym życie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju nie jest obojętne”.

Zdrój zapełni się parkingami?
„Uspokajamy mieszkańców. Budowa placu
reprezentacyjnego nie jest równoznaczna
z brakiem miejsc do parkowania w Zdroju”
– informują magistraccy urzędnicy. Jak zauważają, do Urzędu Miasta napływają petycje
mieszkańców zaniepokojonych planowaną
w Zdroju budową placu reprezentacyjnego
w miejscu obecnie wykorzystywanym jako
parking.

powietrznej linii telekomunikacyjnej na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę
siedzisk, wymianę tablicy upamiętniającej
miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL
Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego
oświetlenia placu, a także wykonanie nasadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi
służb konserwatorskich” – dowiadujemy się.

„Teren parkingu, do którego tak przyzwyczajeni są jastrzębianie, de facto jest częścią parku i nigdy ani historycznie, ani w planach architektonicznych nie był przeznaczony do
pełnienia takiej funkcji. Naturalne stało się, że
wraz z kompleksową modernizacją Parku
Zdrojowego, chcemy go uporządkować i przywrócić mu dawny blask. Stąd też plan budowy
placu reprezentacyjnego – miejsca przyjaznego mieszkańcom i funkcjonalnego” – czytamy
dalej.

Budowa placu reprezentacyjnego nie sprawi
jednak, że w Zdroju zabraknie miejsc parkingowych. „Pragnę Was uspokoić, że powstanie
placu reprezentacyjnego nie oznacza, że
w Zdroju nie da się już zaparkować samochodu. Inwestycja będzie realizowana, a w międzyczasie powstaną nowe miejsca postojowe,
których lokalizację już zaplanowaliśmy”
– zapewnia prezydent Anna Hetman.

„Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. W ramach zadania zaplanowano
przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do
Domu Zdrojowego, budowę placu wraz z jego
odwodnieniem, schodów terenowych, fontann terenowych na skarpie, przebudowę na-

„Przy ulicy Witczaka powstaną nowe miejsca
parkingowe. Obok nowych budynków TBS-u
docelowo powstanie 50 miejsc postojowych,
a po stronie parku oraz w rejonie basenu kolejnych ponad 100. Ponadto w dzielnicy Zdrój
znajdują się już miejskie parkingi oraz lokalizacje, w których możliwa jest budowa kolejnych miejsc postojowych.

www.gazeta.JasNet.pl
WODZISŁAW ŚLĄSKI

„Zadyma” z powodu
maseczki?
W sobotę, 10 października, w trakcie rozgrywania meczu
piłki nożnej bez udziału publiczności pomiędzy Odrą Wodzisław a GKS Tychy II, grupa osób znajdująca się przed
stadionem miejskim postanowiła zaprotestować przeciwko obowiązującym obostrzeniom w związku ze stanem
epidemii.
Policjanci zabezpieczający mecz wezwali uczestników
protestu do zachowania zgodnego z prawem i stosowania
się do obowiązujących obostrzeń. Tymczasem dwóch
mężczyzn nie zastosowało się do obowiązku zakrywania
ust i nosa, w związku z czym mundurowi podjęli wobec
nich czynności służbowe. W trakcie interwencji wspomniane osoby zaczęły znieważać słownie funkcjonariuszy,
a jedna z nich odmówiła okazania dokumentu tożsamości.
W związku z niewykonywaniem poleceń i brakiem możliwości ustalenia tożsamości, stróże prawa zastosowali wobec jednego z mężczyzn środki przymusu bezpośredniego,
co nie spodobało się jego koledze, który próbował odbić
kompana.
Mężczyźni dopuścili się naruszenia nietykalności cielesnej
policjantów, na skutek czego jeden ze stróżów prawa, upadając na ziemię, doznał obrażeń ręki. Obaj zostali natychmiast obezwładnieni i zatrzymani. Prokuratura Rejonowa
w Wodzisławiu Śląskim postanowiła o objęciu sprawców
dozorem policyjnym oraz poręczeniem majątkowym.
Mężczyźni odpowiedzą za znieważenie oraz naruszenie
nietykalności cielesnej policjantów, za co grozi im kara do
3 lat pozbawienia wolności.
ŻORY

Skradzione lamborghini
w Jastrzębiu
Dwaj mężczyźni w wieku 44 i 53 lat usłyszeli zarzuty za
kradzież lamborghini, której dopuścili się pod koniec
września. Dzięki przekazanemu przez właścicieli posesji
monitoringowi, śledczy ustalili, jak dokładnie doszło do
tego przestępstwa.
W środku dnia złodzieje „zaczaili się” przed domem w Żorach i z ukrycia obserwowali jego obejście. Kiedy nadarzył
się odpowiedni moment postanowili wejść na teren posesji i dokonać kradzieży. Domu pilnował jednak owczarek
niemiecki, którego uwagę, bawiąc się z nim, odwrócił jeden ze sprawców. Drugi w tym czasie wyjechał przez furtkę… wartą blisko 4 tysiące złotych kosiarką.
Pomimo że sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia, mundurowi wpadli na ich trop i dotarli do Jastrzębia-Zdroju, gdzie
złodzieje ukryli nie tylko skradzioną kosiarkę lamborghini,
ale i drugą, również pochodzącą z przestępstwa. Kilka dni
później zatrzymali też obu sprawców i rozliczyli ich z bezprawnej działalności. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.
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Usłyszeli krzyk dziecka
W ubiegłym tygodniu przed godziną 16.00 oficer dyżurny
żorskiej komendy otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że z jednego
z mieszkań na osiedlu rozlega się przeraźliwy krzyk dziecka. Funkcjonariusz błyskawicznie wysłał na miejsce patrol, gdyż relacja zgłaszających świadczyła o tym, iż dzieje
się coś bardzo złego.
Kiedy mundurowi trafili pod wskazany adres, okazało się,
że jedno z trójki znajdujących się pod opieką matki dzieci
ściągnęło na siebie… garnek z gorącym olejem i doznało
rozległych oparzeń. Pomimo że karetka pogotowia była
już w drodze, stróże prawa ruszyli z pomocą 2-latkowi.
Ochłodzili malucha, a następnie przekazali w ręce przybyłego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego.
Policjanci ustalili, że mama chłopca była trzeźwa, a zdarzenie z udziałem syna to najprawdopodobniej nieszczęśliwy
wypadek.
PAWŁOWICE

Fotoradar jedynym
ratunkiem?
W przyszłym tygodniu, 28 października, odbędzie się
wizja lokalna newralgicznego odcinka drogowego DK81
w rejonie łuku zlokalizowanego tuż za skrzyżowaniem
z drogą wojewódzką w kierunku Skoczowa. Wezmą w niej
udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz gminy Pawłowice, która wystosowała również
zaproszenie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Centrum Automatycznego Nadzoru w Warszawie.
W miejscu tym dochodzi do licznych wypadków. Tylko
w sobotę, 17 października, doszło tam do 9 kolizji drogowych, wskutek których uszkodzonych zostało 11 pojazdów. Mimo obowiązującego w tym miejscu ograniczenia
prędkości do 70 km/h, kierowcy nie zawsze przestrzegają
tej zasady. Przy fatalnych warunkach atmosferycznych,
a takie panowały w ubiegłym tygodniu, samochody wypadają z drogi.
Wójt Gminy Pawłowice wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego o zamontowanie
w tym miejscu fotoradaru lub rejestratora odcinkowego
pomiaru prędkości. Gmina zaproponowała wykorzystanie
urządzenia, które do tej pory ustawione było w rejonie
skrzyżowania DK81 z drogami powiatowymi – ul. Zjednoczenia i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. Taka możliwość
pojawi się, gdy na wspomnianym skrzyżowaniu powstanie
sygnalizacja świetlna.
Trwający okres jesienny oraz zbliżająca się zima, a tym samym trudniejsze warunki na drogach, powinny wymusić
na kierowcach dostosowanie prędkości do obowiązującej
organizacji ruchu.

Jastrzębie-Zdrój
25 października
„Brzydkie kaczątko” – spektakl teatralny dla dzieci
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz. 11.00, wstęp za biletami
31 października
„Noc z horrorem” – w programie filmy:
“Numer 32”, “Funhouse”, “Pogryzione”
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz. 20.00, wstęp za biletami
15 listopada
„Zagramy, jak... za dawnym lat z Radiem Silesia” – koncert
Kino Centrum, al. Piłsudskiego, godz. 16.00, wstęp za biletami
Wodzisław Śląski
23 października
„W nowym świecie” Organek – koncert
Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. Kubsza 17, godz. 19.00, 21.00,
wstęp za biletami
30 października
„Przemysław Strączek Quartet – zaduszki jazzowe” – koncert,
Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. Kubsza 17, godz. 19.00,
wstęp za biletami
14 listopada
Piotr Polok Band – koncert, Wodzisławskie Centrum Kultury, ul.
Kubsza 17, godz. 18.30, wstęp za biletami
Rybnik
29 października
Dzień Matki z Radiem Silesia i TVS – koncert, Teatr Ziemi Rybnickiej,
Plac Teatralny 1, godz. 16.00, wstęp za biletami
20 listopada
Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK 24 i pół - Ryjkowa Gala Stand-up’u
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 18.00, wstęp za bilet.
26 listopada
„10 tenorów przynosi miłość do Polski”– koncert
Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, godz. 19.00, wstęp za bilet.
Cieszyn
13 listopada
„Wiesz, że wiem” – spektakl komediowy
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 17.00, 20.00,
wstęp za biletami
29 listopada
Maciej Maleńczuk + „Rhythm section” – koncert
Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, godz. 18.00,
wstęp za biletami

Imprezy wyjazdowe
Stowarzyszenie Aktywny Senior, tel. 535 997 170
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem
3-10 kwietnia 2021
Wielkanoc w Krynicy
2021
Jarosławiec z zabiegami (nie tylko dla seniorów)
12-25 czerwca, 24 lipca-6 sierpnia, 4-17 września
*Plan imprez może ulec zmianie.
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Zgodnie
z planem

i-Mieszkaniec
już w GSM
To, że żyjemy w trudnym czasie nie trzeba
nikomu mówić. Tak naprawdę jesteśmy
w stanie wojny z niewidzialnym wrogiem
i codziennie przybywa jego ofiar. Żeby się
chronić, musimy nauczyć się inaczej żyć.
Jak najmniej wychodzić z domu i jak najmniej kontaktować się z innymi, Ale co robić, jeśli do załatwienia są różne sprawy?
Również te mieszkaniowe i bytowe? Tu
może pomóc technika i umiejętne jej stosowanie.

W Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
trwają ostatnie remonty zaplanowane na
ten rok. Mimo trudnej sytuacji większość
z nich zostanie zrealizowana zgodnie
z planem. Sytuacja pandemiczna nie ułatwiała ich wykonania. Ze względu na jej
ograniczenia i obostrzenia trudno było
znaleźć właściwych podwykonawców.
Sytuację utrudniło też praktycznie zawieszenie działalności w kwietniu i maju
wynikające z decyzji rządowych. Do tego
dochodziły absencje chorobowe i kwarantanny, a także ograniczony czas i warunki pracy. Zdarzały się nawet przypadki
niewpuszczania pracowników GSM do
mieszkań ze względu na obawy pandemiczne.
Obecnie trwają jeszcze prace przy wymianie instalacji c.o. w Szerokiej, remon-

ty elewacji na ulicy Kusocińskiego, zakończono zakładanie instalacji przeciwpożarowej w bloku na ulicy Marusarzówny. Przeprowadza się także jeszcze
szereg drobniejszych remontów. Kilka
prac, jak na przykład budowa wiat śmietnikowych, przesunięto na przyszły rok.
Obecnie Zarząd GSM opracowuje plan
działań inwestycyjnych i remontowych na
2021, które będą konsultowane z mieszkańcami.
„To był trudny rok i cieszę się, że większość
zaplanowanych prac udało się wykonać
mimo dużych trudności. Należą się tu
szczególne podziękowania pracownikom
remontowym i konserwatorom GSM,
którzy mimo problemów stanęli na wysokości zadania” – mówi wiceprezes GSM ds.
technicznych Radosław Pluta.

www.JasNet.pl

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowił z takiej możliwości
skorzystać. Od kilku miesięcy wdrażany
jest komputerowy system o nazwie
i-Mieszkaniec. Umożliwia on załatwienie
wielu spraw bez wychodzenia z domu.
Z jego pomocą można zgłosić problem, jak
na przykład usterka w domu, a nawet więcej – można na bieżąco kontrolować, na
jakim etapie jest jego załatwianie. Nie będzie już konieczne maszerowanie do administracji czy wydzwanianie. Kiedy zgłosi się sprawę od razu zacznie biegnąć swoim torem.
Jak z tego systemu skorzystać? Trzeba
umieć posługiwać się komputerem lub…
telefonem, a dokładniej smartfonem.
Pewnie niejeden z mieszkańców, szczególnie tych starszych od razu machnie zrezygnowany ręką, bo nie ma takiej możliwości. Ale teraz komputer znajduje się
w większości domów a jeszcze więcej
osób posługuje się smartfonem. W każdej

rodzinie jest ktoś taki, a jeszcze bliżej jest
do sąsiada i ktoś na pewno pomoże. Zawsze to bliżej niż wydeptywać ścieżkę do
administracji. Dla bardziej zorientowanych jest już dostępna darmowa aplikacja,
którą można bezpłatnie ściągnąć. Do komputera lub smartfona należy wpisać problem, dotyczący mieszkania, bloku czy
Spółdzielni i można nadzorować jej realizację.
W ten sposób będzie można nie tylko zgłosić problem, ale i też obserwować zaangażowanie służb spółdzielczych przy jego
rozwiązaniu. „W trudnej sytuacji musimy
szukać nowych rozwiązań. Są one po prostu koniecznością, żeby normalnie funkcjonować. System i-Mieszkaniec jest
takim rozwiązaniem i może pomóc w wielu sprawach bez narażania się na uciążliwości. Nawet jeśli na początku trzeba
będzie nauczyć się z niego korzystać, to
szybko się do tego przyzwyczaimy i na
pewno okaże się pomocny w wielu problemach. Zachęcamy do jak najszybszego
zapoznania się z nim i korzystania z niego.
Pod koniec października dostaniecie Państwo informację gdzie i jak korzystać
z aplikacji i-Mieszkaniec. Tak aby od 2 listopada system mógł w pełni służyć Wam
w zgłaszaniu usterek” – mówi prezes GSM
Gerard Weychert.
Więcej informacji pod numerem
telefonu: 32 47 14 070
lub sekretariat@gsmjastrzebie.pl.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE POSIADA WOLNE
LOKALE HANDLOWE I MAGAZYNOWE PRZEZNACZONE NA POTRZEBY
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I NA POTRZEBY OSÓB FIZYCZNYCH
W PAWILONACH NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.
Zainteresowani najmem otrzymają 6-miesięczną bonifikatę w opłacie czynszowej.
Oferty prosimy składać na maila sekretariat@gsmjastrzebie.pl
Tel. do kontaktu: 728 485 883
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JKH GKS z Superpucharem Polski!

Jastrzębski Węgiel po kwarantannie

Przynajmniej to jedno nie zmienia się mimo
"pandemii" - niezależnie od niej JKH GKS Jastrzębie pod wodzą trenera Roberta Kalabera kolekcjonuje kolejne trofeum! 20 października nasi hokeiści po raz pierwszy
w dziejach wywalczyli Superpuchar Polski,
pokonując mistrza kraju GKS Tychy na jego
tafli 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)! To czwarte trofeum za
kadencji Kalabera po dwóch Pucharach
Polski oraz Pucharze Wyszehradzkim.
O zwycięstwie na Stadionie Zimowym zadecydowała II tercja, kiedy to John Murray skapitulował trzykrotnie. Warto podkreślić, że
dwa gole (na 1:1 i 3:2) były dziełem pochodzących z "Szóstki" braci Łukasza i Radosława
Nalewajków, którzy przytomnie strącili
strzały z dystansu dwóch innych rodowitych
jastrzębian - Mateusza Bryka i Jakuba Michałowskiego. Natomiast bramkę na 2:1 zdobył
Maciej Urbanowicz, dobijając strzał Jirziego
Klimiczka. Nie byłoby jednak sukcesu w Tychach, gdyby nie świetnie dysponowany golkiper Patrik Nechvatal, który w sytuacjach
sam na sam naprawiał błędy kolegów "z pola".

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla mają za sobą
przymusową przerwę spowodowaną "pandemią" koronawirusa, która nie omija także
polskiego sportu. Naszemu zespołowi wypadło sześć spotkań, w tym cztery PlusLigowe
(Verva Warszawa, Skra Bełchatów, Stal Nysa,
Trefl Gdańsk) oraz dwa w kwalifikacjach do
Ligi Mistrzów, które miały odbyć się w Hali
Wid..-Sport. z udziałem Fino Kaposvar (Węgry) i Arcady Gałacz (Rumunia).
Najpierw "pomarańczowi" musieli pauzować
z uwagi na pojawienie się zakażenia w Vervie,
natomiast kolejne mecze nie doszły do skutku, bowiem wirus (bezobjawowo) dotknął
dwie osoby w naszym klubie. Ostatecznie
pojedynki w PlusLidze przełożono, a starcia
z Fino i Arcadą zostały odwołane. Niestety,
w tym drugim przypadku nie obyło się bez
kontrowersji, ponieważ Rumuni... zażądali

fot. Magdalena Kowolik

Kilka godzin po meczu wracających na Jastor
hokeistów mimo późnej pory uroczyście powitali kibice. Dla fanów JKH GKS była to
jedyna okazja do podziękowania drużynie
z uwagi na obecnie obowiązujący zakaz organizacji zawodów z udziałem publiczności.
Uzupełnić należy, że mimo obostrzeń i zakażeń ekstraliga hokeja nieźle sobie radzi. Odwołanych zostało niewiele spotkań, które będzie można nadrobić dzięki przewidzianym
w tym celu wolnym wtorkom.

„GKS Jastrzębie zacznie punktować"
Piłkarze GieKSy wciąż mają kłopot ze zdobywaniem punktów w Fortuna I Lidze, ale pojawiają się powody do optymizmu. Drużyna
z meczu na mecz gra coraz lepiej i zdołała
wreszcie przerwać serię porażek.
W październiku jastrzębianom najpierw odwołano pojedynek w Łęcznej (miejscowy Górnik trafił - a jakże - na kwarantannę), a następnie nasz zespół zremisował w Legnicy z Miedzią (1:1) oraz przegrał w Niecieczy z BrukBetem Termaliką (0:2). Należy pamiętać, że
obie ekipy mierzą w ekstraklasę i dysponują
znacznie wyższymi budżetami. W Legnicy podopieczni Ściebury prowadzili po golu Daniela Szczepana aż do 82. minuty, kiedy to gospodarze zdołali pokonać Grzegorza Drazika.
Z kolei w Niecieczy goście dwukrotnie obijali
słupek, a drugą z bramek stracili w 78. minucie

po rzucie karnym. "Jedenastka" była rezultatem faulu po błyskawicznej kontrze miejscowych, ciśniętych przez walczących o wyrównanie jastrzębian.
- Miejsce GKS-u w tabeli nie odpowiada prezentowanemu przez ten zespół poziomowi.
Jastrzębie na pewno zacznie punktować, bo
to, co pokazali w rywalizacji z nami, to dobry
futbol - komplementował trener Bruk-Betu
Mariusz Lewandowski.
Przypomnijmy, że nasi piłkarze wszystkie
dotychczasowe spotkania rozegrali poza
Jastrzębiem (więcej na ten temat - poniżej).
Przed GieKSą jeszcze trzy wyjazdowe pojedynki (I liga w Tychach i w Opolu; Puchar Polski w Wodzisławiu z Puszczą Niepołomice),
po których drużyna Ściebury wreszcie powróci na Harcerską.

Podgrzewana murawa prawie gotowa
W dzisiejszych czasach informacje o tym, że
“coś będzie na czas" są na wagę złota. Dlatego
tym bardziej cieszy, iż inwestycja w murawę
Stadionu Miejskiego idzie zgodnie z planem.
O ile nie wydarzy się kataklizm, piłkarze GKS
Jastrzębie wrócą na obiekt zaplanowanym na
14 listopada pojedynkiem z ŁKS-em Łódź.
Prace na Stadionie Miejskim rozpoczęły się
w środku lata i z tego powodu GieKSa wszystkie dotychczasowe mecze rozgrywała na wyjazdach. Pierwszym etapem robót było wprowadzenie systemu nawadniania. - W murawę zostały wbudowane specjalistyczne zraszacze. Sterowniki zostały umiejscowione
w głównym budynku, powstała także specjalna studnia głębinowa, gdzie znajdują się pompy, aby zwiększyć wydajność - wyjaśnił w rozmowie z oficjalną stroną klubu wicedyrektor

jastrzębskiego MOSiR-u Michał Szelong.
Następnie dokonano montażu elementów
podgrzewania. - Drugim etapem inwestycji
było wprowadzenie około 28 km kabla grzewczego w murawę i wyprowadzenie do szaf
sterujących, podłączonych do dużego transformatora średniego napięcia, który został
wyprodukowany na cele naszej inwestycji.
Został on wbudowany w skarpę znajdującą
się od strony ul. Zielonej - poinformował Szelong.
Jak podkreślił wicedyrektor MOSiR-u, "wykonawca zgodnie z umową zakończył prace
w terminie i poinformował nas o gotowości
odbioru robót". Co to oznacza? Że przed nami
jeszcze tylko kwestia odbiorów i dokumentacji technicznej, a także końcowy etap renowacji nawierzchni.

Boks na hali jak za dawnych lat
W ciągu ostatnich tygodni fani boksu mieli
okazję dwukrotnie oglądać w akcji pięściarzy
BKS Jastrzębie podczas zawodów w Hali Widowiskowo-Sportowej. Zanim wprowadzono
obostrzenia, na tym obiekcie odbył się 5. Turniej im. Tadeusza Wijasa oraz III Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży "Boks na
ringu, nie na ulicy". W ramach obu imprez stoczono kilkadziesiąt pojedynków w kategoriach adeptów, młodzików, kadetów, juniorówi seniorów z udziałem pięściarzy z kilkunastu klubów (m.in. z Wrocławia, Katowic,
Sosnowca, Żywca czy Hawierzowa).

Spośród podopiecznych Andrzeja Porębskiego w Memoriale Wijasa walczyli: Damian Gąsior (2:1 z W. Ratajczakiem ze Śląska Wrocław), Oliwia Gołębiewska (3:0 z N. Lizovą
z SB Levice), Dominik Wrzeszcz (0:3 z B. Moskowskim ze Śląska) i Oskar Brzozok (1:2
z R. Horvathem z SB Levice). Natomiast
w Turnieju Młodzieży wzięli udział: Antoni
Brzozok (3:0 z O. Horvathem z Box Hawierzów), Aleksandra Cyrek (2:1 z K. Rewińską
z Carbo Gliwice), Małgorzata Osinka (0:3
z E. Dadaś z Evana N. Sącz) i - ponownie - Oskar Brzozok (1:2 z D. Porubskim z Box).

walkowerów! CEV puściła te apele mimo
uszu, a o awansie do rundy grupowej Ligi Mistrzów będzie decydował turniej w Gałaczu
(27-29.10).
Dodajmy, że przedstawiciele JW nie kryją
oburzenia postawą Arcady, chcącej przysłać
drużynę do Jastrzębia, aby wymusić walkower. - Było coś szalonego w tym, by karać
walkowerami zarówno węgierski klub, jak
i nas tylko dlatego, że obecnie nie mamy możliwości podjęcia sportowej walki z powodu
koronawirusa. Na szczęście zwyciężył zdrowy rozsądek - powiedział Luke Reynolds.
19 października Jastrzębski powrócił do treningów, co było efektem uzyskania kompletu
negatywnych testów na obecność Covid-19.
W pierwszym meczu po przerwie nasi siatkarze rozegrają zaległe spotkanie z Treflem
Gdańsk (24.10, godz. 17:30).

Złota młodzież Akademii Talentów!
Siatkarze Akademii Talentów Jastrzębskiego
Węgla to aktualnie najbardziej utytułowana
młodzieżowa ekipa w naszym kraju. Młodzi
"pomarańczowi" dorzucili do zdobytego
wcześniej wicemistrzostwa Polski juniorów
(roczniki 2001 i mł.) złote medale w kategoriach kadetów (2003 i mł.) i młodzików
(2005 i mł.).
Jako pierwsi złoto zdobyli młodzicy, którzy
uczynili to pod koniec września w Grudziądzu.
Wprawdzie podopieczni Dawida Hołdy rozpoczęli turniej od porażki z MOS Wola Warszawa (1:2), ale potem wygrali kolejne cztery
mecze (Resovia 2:0, Trefl Gdańsk 2:0, Lechia
Tomaszów Maz. 2:1 oraz ponownie - w finale Trefl Gdańsk 2:1). W drużynie gwiazd zawodów znaleźli się: Mikołaj Stąporek (MVP),
Wiktor Skulski (atakujący) i Maksymilian Granieczny (libero). Tydzień później ich sukces
powtórzyli w Szamotułach nasi kadeci. W grupie jastrzębianie pokonali Gwardię Wrocław

Kadeci Jastrzębskiego Węgla, fot. Facebook / Akademia JW

(3:1) i Lechię Tomaszów Maz. (3:0) oraz przegrali z gospodarzami, UKS-em Szamotulanin
(2:3). W półfinale podopieczni Dariusza Luksa
nie dali szans Norwidowi Częstochowa (3:1),
zaś w spotkaniu o złoto zrewanżowali się Szamotulaninowi (3:0). Indywidualnie wyróżnieni zostali: Kajetan Kubicki (MVP), Jakub Hawryluk (libero) i Mateusz Kufka (środkowy).

Siatkarki JKS SMS w śląskiej elicie
Siatkarki JKS SMS Jastrzębie udanie rozpoczęły sezon zmagań I-ligowych na szczeblu
wojewódzkim. Najstarsze uczennice Zespołu
Szkół Mistrzostwa Sportowego wystartowały wprawdzie od porażki z Sari Żory 1:3
(20, -20, -20, -18), ale następnie pokonały
Victorię Cieszyn 3:0 (12, 19, 21) i Zorzę Wodzisław 3:2 (17, 19, -25, -21, 11). Dzięki temu
po 3. kolejce są tuż za podium, które w kolejnej fazie sezonu gwarantuje udział w rywalizacji "grupy mistrzowskiej". Pozostałe ekipy
I ligi śląskiej będą walczyły o uniknięcie degradacji. W kolejnym meczu JKS SMS zagra
w Pszczynie z miejscowym POSiR Centrum.
Dodajmy, że uczennice ZSMS z ul. Piastów
reprezentują nasze miasto nie tylko w I lidze
śląskiej seniorek (tu gra najstarsza młodzież),

fot. Facebook / JKS SMS Jastrzębie

ale także w najwyższych wojewódzkich klasach rozgrywkowych juniorek i młodziczek
(z turnieju "o rozstawienie") oraz na zapleczu
elity kadetek.

W telegraficznym skrócie

*** Biegi: Sebastian Bartnik (czas 1:22:58) zdobył srebrny medal Silesia Półmaratonu
(21,1 km) w kategorii M40. *** Biegi ultra: Jarosław Doczekalski, Sebastian Jędryka i Marcin
Lorenz ukończyli z wynikami niespełna 15 h zawody Bizon Ultra Trail (100 km) na Podlasiu.
*** Boks: Laura Grzyb odniosła 4. zwycięstwo w zawodowym ringu, pokonując (80-72) na
Tymex Boxing Night 13 w Częstochowie Włoszkę Monikę Gentili. *** Judo: KJ Koka wygrał
klasyfikację medalową Pucharu Polski Juniorów Mł. w Piasecznie. Złota zdobyli: Oliwia
Onysk (44 kg), Oliwia Kutyła (52 kg) i Łukasz Sojak (90 kg). *** Karate: Łukasz Janczukowicz
(JKKK Kumite) zdobył brąz 47. Mistrzostw Polski Seniorów w Ząbkowicach w kumite
kat. +90 kg. *** Kolarstwo górskie: Ekipa MTB Pressing Team wygrała klasyfikację generalną
cyklu Bike Atelier Maraton. *** Piłka nożna: Piłkarze Granicy Ruptawa wygrali cztery kolejne
mecze w rybnickiej lidze okręgowej (Rymer 8:1, Marklowice 3:2, Radziejów 7:1, Skrzyszów
2:1) i awansowali na 5. miejsce. *** Szachy: Antoni Radzimski (UKS Pionier) wywalczył
mistrzostwo Polski 8-latków podczas zawodów w Poroninie. *** Tenis stołowy: Anna Kubiak
(JKTS Jastrzębie) zdobyła dwa brązowe medale Mistrzostw Polski Juniorów w Gliwicach.
15-latka stanęła na podium w grach pojedynczej i mieszanej. *** Tenis stołowy: Bartłomiej
Skórko i Maciej Domin (JKTS) zdobyli brąz rywalizacji drużynowej kadetów Olimpiady
Młodzieży w Kraśniku. Skórko dołożył też brąz w singlu oraz srebro w grze podwójnej.
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Budowa balkonów w SM “JAS-MOS”
W waszej Spółdzielni przeprowadzono lustrację?
Zgodnie prawem spółdzielczym działalność każdej spółdzielni,
raz na trzy lata, jest poddawana pełnej lustracji pod względem
legalności, gospodarności i rzetelności. W bieżącym roku przeprowadzona została lustracja pełna z działalności Spółdzielni
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. Lustrator
wyznaczony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach czynności lustracyjne
przeprowadził w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia 2020 r. Szczegółowy zakres lustracji i pełny opis działalności Spółdzielni
zawarty jest w protokole z lustracji sporządzonym przez lustratora.
Czy lustrator znalazł jakieś uchybienia?
W wyniku przeprowadzonego badania lustracyjnego nie
stwierdzono żadnych uchybień co do legalności, rzetelności
i gospodarności w działalności Spółdzielni w badanym okresie.
W liście polustracyjnym skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej nie sformułował żadnych wniosków. Na
uwagę zasługuje fakt, że w trakcie przedstawiania Radzie
Nadzorczej (na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.09.2020 r.)
informacji dotyczącej przeprowadzonej lustracji, lustrator
o działalności Spółdzielni wypowiadał się w samych superlatywach.
Macie za sobą lustrację i Walne Zgromadzenie, co dalej?
Jak co roku, obecnie planujemy na przyszły 2021 r. budżet, plan
finansowo-gospodarczy, realizację inwestycji. W ubiegłych
latach, w miesiącu listopadzie organizowaliśmy z lokatorami tak zwane spotkania remontowe. W tym roku w związku
z COVID-19 będziemy musieli prawdopodobnie zmienić
zasady konsultacji.

Mamy trudny okres we wszystkich dziedzinach
gospodarczego. Czy to dotknęło także SM „JAS-MOS”?
Pierwszy etap zagrożenia na wiosnę przebrnęliśmy w miarę
spokojnie. Udało się nam zrealizować praktycznie wszystkie
inwestycje, remonty i modernizacje. Pomimo że wielu pracowników było na kwarantannie, to pracowaliśmy normalnie.
Choć musieliśmy w znaczny sposób ograniczyć kontakt z lokatorami. Tylko jeden z pracowników zachorowała na tę chorobę
(nadal przebywa na L-4 ). Obecnie, od 19 października 2020 r.
jesteśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktu. U kilku pracowników stwierdzono zakażenie wirusem. Są izolowani, mamy nadzieję przejść przez ten trudny okres jak najbezpieczniej
dla nas i lokatorów. My ze swej strony musimy starać się zachować spokój i wykonywać swoje obowiązki. Planujemy
przyszły rok, poza normalnymi obowiązkami, aby był rokiem
przygotowania dwóch projektów.
Czy może Pan zdradzić, jakie to projekty?
Ważnym projektem jest poszukiwanie miejsc parkingowych
i ich tworzenie. Mamy zamiar w okolicy ul. Zielonej i Wrzosowej
zaprojektować i zmodernizować parkingi. Na tyle, ile pozwoli
nam teren i prawo. Drugim oczekiwanym przez sporą część
lokatorów ul. Pomorskiej i Warmińskiej projektem jest zabudowa balkonów.
Faktycznie, gdy przejeżdżamy ul. Podhalańską, widzimy bloki,
które mają wyjścia balkonowe, ale są bez tych balkonów.
Tak, w ten sposób zostały zaprojektowane i wykonane te budynki. Co jakiś czas ten temat powraca na naszych spotkaniach.
W obecnych czasach, gdy w związku z COVID-19 występują
ograniczenia w wychodzeniu z domów, balkon jest najbardziej
pożądanym miejscem dla naszych lokatorów. Dlatego w miesiącu listopadzie przeprowadzimy ankietę we wszystkich bu-

dynkach i zgodnie z naszymi zasadami większość zdecyduje.
Zaczniemy realizację projektu i budowy balkonów od tego
budynku, który uzyska najwięcej głosów pozytywnych. Na
fotografii przedstawiamy już wykonany projekt na innych budynkach w Knurowie.
Jakie restrykcje wprowadzono w SM „JAS-MOS”
z powodu pandemii?
Tak jak już mówiłem, kontakt z pracownikami tylko drogą elektroniczną i telefoniczną, niezbędna wizyta tylko po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem. W biurach zamontowano
przegrody szklane, tak aby pracownicy nie byli narażeni na długą emisję. Na korytarzach poruszmy się tylko w maseczkach
lub półprzybicach, częsta dezynfekcja rąk. Czyli to najprostsze
DDM i o takie bezpieczne zachowanie się prosimy naszych lokatorów.
Dziękuję i życzę zdrowia Panu
i wszystkim członkom SM „JAS-MOS”.
Rozmowa przeprowadzona z Prezesem Zarządu
SM „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
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

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

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

Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

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
Kupię mieszkanie bez pośredników
w centrum Jastrzębia w okazyjnej
cenie do generalnego remontu.
Tel. 605 260 426

Wynajmę duży pokój w domu
jednorodzinnym. Preferowani
pracujący mężczyźni, bez nałogów.
Tel. 514 459 036
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500 m,
cena 170 000 pln.
Tel. 608 578 160
Dom do remontu w JastrzębiuZdroju do 150 00 tys zł kupię.
Tel. 724 918 905
Zamienię mieszkanie M-4
komunalne, na parterze, w Zdroju,
na większe w centrum miasta.
Tel. 795 412 765
Kupię garaż przy ul. Poznańskiej
z kanałem lub bez. Może być
do remontu. Płacę gotówką!!!
Tel. 883 699 870

Sprzedam M-4 ul. Wielkopolska
blok 105. Mieszkanie 3 pokojowe,
IV piętro w bloku 10-cio piętrowym.
Kuchnia w zabudowie - zmywarka,
piekarnik, kuchenka gazowa,
w cenie trzy szafy w zabudowie.
Okna plastikowe, na podłodze
panele, w przedpokoju, kuchni
i łazience - pytki. Dobra lokalizacja.
Tel. 606 234 063
Wynajmę mieszkanie w Rybniku
na ul. Cierpioła. Mieszkanie do
wynajęcia od już . 45 m2.
Mieszkanie w pełni wyposażone
do zamieszkania. Tel. 883 911 142,
dzunkaya@gamil.com

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
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
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

Zamienię działkę/łki budowlane
o pow. od 5-30 arów w woj.
podkarpackim, gmina Dynów,
Golcowa na mieszkanie/budynek
do remontu w Jastrzębiu lub
okolicy. Tel. 663 811 892

Certy kowany salon
fryzjerski l’Oreal
Marzena Wojewodzic
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
tel.: 32 47 00 559
600 290 801
Sprzedam działkę rekreacyjną
o pow. 22 arów w miejscowości
Marklowice Górne. Działka znajduje
się w ustronnym spokojnym
miejscu częściowo zalesiona.
Tel. 692 870 754
Kupię garaż na magazyn
w Jastrzębiu-Zdroju.
Tel. 601 472 524

Zatrudnimy mechanika samochód
osobowych – typu bus,
ciężarowych oraz sprzętu
budowlanego. Wymagana
umiejętność spawania oraz
znajomość podstaw elektryki,
hydrauliki, pneumatyki.
Wynagrodzenie uzależnione od
umiejętności oraz doświadczenia.
Tel. 506 128 636

Dam pracę. Operator koparki,
kierowca, pracownik budowlany,
umowa o pracę, mile widziany
emeryt górniczy, okolice:
Pawłowice, Jastrzębie, Rybnik,
Strumień, Żory. Tel. 535 553 310
Przyjmę emeryta górnika do prac
ziemnych przy budowie kanalizacji,
wodociągów, ciepłociągów itp.
Tel. 601 475 946

Zatrudnię tynkarza do tynków
maszynowych z doświadczeniem
oraz pomocnika. Mile widziane
prawo jazdy. Praca na terenie
Czech. Tel. 509 992 810

Zaopiekuję się osobą straszą, w tym
zakwaterowanie i wyżywienie.
Tel. 533 321 222

Zatrudnię sprzedawcę, bufetową na
terenie Jastrzębia-Zdroju. Warunki
płacy i pracy do uzgodnienia.
Tel. 607 912 962
Zatrudnię osoby do pracy w pizzerii
na terenie Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 607 912 962
Firma KLUCZ SERWIS przyjemnie
pracownika do punktu dorabiania
kluczy mieszkaniowych i samoch.
Mile widziany emeryt.
Tel. 514 695 789

Praca dla budowlańców na terenie
Jastrzębia, Pawłowic, Żor
i Strumienia. Tel. 504 769 641
Firma elektryczna zatrudni
pracowników na stanowisko
elektryk i pomocnik elektryka.
Wymagania: prawo jazdy kat. B
(mile widziane C), upr. SEP “E” (mile
widziane), doświadczenie.
Tel. 604 110 073

Poszukuje opiekunki z Ukrainy.
Tel. 506 011 467

INNE

Dam pracę panu “złota rączka”
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Tel. 32 47 11 098
Szukam pracy. Mam 18 lat,
posiadam prawo jazdy kat.B
i książeczkę sanepidowską.
Tel. 791 926 386

Likwidujesz podłogowe panele?
Daj znać, odbiorę. Politura
bez znaczenia. (Nie połamane,
nie pogięte i suche).
Tel. 502 937 073
Sprzedam kosiarkę elektryczną
Lider 1600, z koszem o poj. 45l.
Kosiarka technicznie sprawna.
Tel. 791 580 518
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL

PRACA
Poszukujemy osobę na stanowisko:
Samodzielna Księgowa. Oferujemy:
stabilne zatrudnienie, samodzielne
stanowisko, miłą i życzliwą
atmosferę, możliwość rozwoju.
Tel. 535 482 372

JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny
ul. Podhalańska 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00

Zatrudnię osobę tzw. “złotą rączkę”
do prac dodatkowych. Więcej
informacji pod nr telefonu.
Tel. 604 110 073

Redakcja, ogłoszenia i reklama:
marketing@jasnet.pl, tel. 32 474 00 00

Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec
Skład i opracowanie graficzne: www.drukarniajastrzebie.pl

Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

www.jasnet.pl
www.gazeta.jasnet.pl
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JSW dla ONZ
Jastrzębska Spółka Węglowa przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). JSW znalazła się tym samym w gronie
polskich firm i instytucji, które podpisały oficjalną deklarację zaangażowania się w realizację globalnych celów ONZ.
„Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz
zrównoważonego rozwoju” to nazwa rezolucji ONZ przyjętej w 2015 roku przez 193 państwa. Agenda obejmuje
17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 zadań. Krajowym koordynatorem wdrażania Rezolucji jest Ministerstwo Rozwoju, a przystąpienie przez JSW do partnerstwa
ogłoszono podczas III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Podczas konferencji przedsiębiorstwa złożyły konkretne zobowiązania.
– Od partnerstwa oczekujemy możliwości nawiązania relacji
z innymi podmiotami, dzięki którym prowadzone działania
mogłyby być jeszcze skuteczniejsze. Mamy również nadzieję,
że realizowanymi już działaniami możemy przyczynić się do
lepszego ukazania wkładu Polski w osiąganie globalnych
celów. JSW bowiem wierzy, że dzięki redukcji śladu węglowego
i zaoferowaniu innowacyjnych produktów, mamy szansę stać
się dostawcą globalnych rozwiązań – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.
JSW wraz z całą Grupą Kapitałową JSW przechodzi dziś
transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,

angażując się przy tym w projekty badawcze, których
celem jest oferowanie innowacyjnych produktów technologii przyszłości. Wśród nich są technologie wodorowe,
pozwalające na uniknięcie szkodliwej emisji w transporcie,
nanotechnologia i kompozyty węglowe, dzięki którym konstrukcje mogą być lżejsze i wytrzymalsze (do zastosowania
m.in. w motoryzacji czy lotnictwie), adsorbenty węglowe
wykorzystywane w ochronie środowiska, czy też inne materiały będące efektem wydłużania łańcucha produktów
GK JSW, zwłaszcza w obszarze węglopochodnych.
Władze spółki mają świadomość wpływu jej działalności na
otoczenie społeczne i przyrodnicze, włączając w to znaczący ślad węglowy. Dlatego chcą być aktywnym uczestnikiem transformacji ku gospodarce neutralnej klimatycznie
– zgodnie z założeniami Zielonego Ładu i europejskim
rygorem prawnym. Jednocześnie Spółka od lat aktywnie
dąży do ograniczenia emisji metanu, wykorzystując go
gospodarczo, podobnie jak szereg innych produktów
ubocznych działalności wydobywczej i koksowniczej (np.
gaz koksowniczy). Prowadzi też na niespotykaną skalę
odsalanie wód kopalnianych, czego efektem jest czysta sól

i pozytywny efekt ekologiczny w zakresie gospodarki wodnej. Spółka rekultywuje i rewitalizuje tereny pogórnicze,
aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności na
terenach, na których JSW prowadzi działalność. Obok działalności Fundacji JSW, prowadzi też szereg własnych projektów adresowanych do gmin górniczych, w tym także do
dzieci (JSW Dzieciom, Kopania Wiedzy). Szczególną troską
otacza lokalne domy dziecka, wspiera również szkolnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem klas o profilach
związanych z górnictwem.

JSW przygotowana do minimalizacji ryzyka zakażeniem
JSW jest przygotowana do minimalizacji ryzyka zarażeniem koronawirusem. W Spółce obowiązują wszystkie dotychczasowe zalecenia i obostrzenia wprowadzone w początkowym okresie pandemii. Dyrektorzy zakładów będą wyciągać surowe konsekwencje w stosunku do osób, które nie stosują się do zaleceń
i decyzji Zarządu oraz Sztabu Kryzysowego JSW.
Od 12 marca 2020 roku sytuację w zakładach JSW na bieżąco
monitoruje Sztab Kryzysowy, którego pracami kieruje Artur
Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych
i operacyjnych. W jego skład wchodzą dyrektorzy kopalń, szefowie zakładów i biur zarządu JSW.
- Przypominamy pracownikom, że decyzje Sztabu Kryzysowego
ciągle obowiązują i należy ich przestrzegać. W dalszym ciągu
nadrzędnym celem wszystkich działań jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ciągłości produkcji. Tylko odpowiedzialne działanie pozwoli nam zminimalizować skutki pandemii.
Zdrowie pracowników i ich rodzin jest priorytetem dla zarządu
JSW. Dlatego apeluję do pracowników Spółki o odpowiedzialną
postawę w pracy i poza nią. Noszenie maseczki, dezynfekowanie
rąk i utrzymywanie dystansu społecznego to podstawowe zasady, do których musimy się stosować - apeluje Artur Dyczko, szef
Sztabu Kryzysowego JSW.
Wśród obowiązujących reguł jest m.in. ograniczenie liczby
osób w windach zjeżdżających pod ziemię i wyjeżdżających

na powierzchnię. Górnicy używają ochronnych masek i okularów nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w drodze do
nich. JSW kupiła dla każdego pracownika maseczki wielokrotnego użytku. Systematycznie prowadzona jest dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc – łaźni, lampowni,
cechowni i ważnych ciągów komunikacyjnych oraz wind
górniczych (tzw. szoli), odkażane są także podziemne kolejki
i dworce. Codziennie odbywa się pomiar temperatury ciała
wchodzących na teren zakładu pracowników. Pracownik,
u którego zanotowano temperaturę powyżej 38 stopni
Celsjusza, nie będzie wpuszczany na teren zakładu i zostanie poproszony o kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym.
Pracę załóg górniczych tak zorganizowano, aby ograniczyć
kontakty pracowników pracujących na różnych zmianach.
Do zakładów nie są wpuszczane osoby postronne, w kopalniach wydzielono izolatki dla pracowników, którzy
zaobserwują u siebie objawy choroby. Każdy pracownik
Spółki ma też bezwzględny obowiązek bezzwłocznego zgła-

szania pracodawcy faktu skierowania na kwarantannę oraz
informowania o zagrożeniu koronawirusem w swoim najbliższym otoczeniu.
Spółka ograniczyła wizyty interesantów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wszystkie osoby mające do załatwienia sprawy, są proszone o odłożenie wizyty i o kontakt telefoniczny lub drogą e-mailową. Dla zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania niektóre pomieszczenia w zakładach
objęte są zakazem wstępu - na przykład stacje geofizyki górniczej, dyspozytornie ruchu zakładu górniczego, dyspozytornie gazometrii, pomieszczenia JSW IT SYSTEMS, pomieszczenia maszynistów wyciągowych oraz kopalniane stacje ratownictwa górniczego. Ponadto zarząd JSW podjął decyzję o refundowaniu pracownikom zakupu szczepionek przeciwko
grypie.
Sztab Kryzysowy JSW na bieżąco będzie informował pracowników o decyzjach i zaleceniach związanych z walką z koronawirusem.

Szpitalne laboratorium ufundowane przez JSW
Nowoczesną pracownię laboratoryjną oficjalnie otwarto w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Jej wyposażenie pozwoli na błyskawiczne i precyzyjne
wykonywanie testów na obecność wirusa SARS–CoV–2 oraz innych biologicznych czynników chorobotwórczych. Pracownia powstała dzięki pomocy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
JSW sfinansowała zakup kompletnego zestawu analizatora
i komory laminarnej do molekularnego wykrywania DNA
patogenów chorobotwórczych. Na ten cel spółka wyasygnowała 330 tys. złotych. Z pomocą pośpieszyła też Fundacja JSW,
która dołożyła 50 tys. zł.

Istotną zaletą nowoczesnego sprzętu, w który wyposażono
szpitalne laboratorium, jest szybkość. Na wykonanie badania
urządzenie potrzebuje od 30 do 60 minut. Technologia molekularna pozwala ograniczyć prawdopodobieństwo błędu
diagnostycznego do minimum.

– To nasi górnicy swoja ciężką pracą pozyskali środki na zakup
tego sprzętu. Oczywiście służyć on będzie wszystkim mieszkańcom regionu. W ten sposób postrzegamy rolę JSW jako dobrego
sąsiada, który w trudnych chwilach zawsze przychodzi z pomocą
lokalnej społeczności – powiedział Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych.

– Ta nowoczesna aparatura pozwala wykrywać nie tylko SARS–
CoV–2, ale też wskazywać inne groźne patogeny, jak na przykład
wirusy grypy czy bakterii Clostridium Difficile, która jest odpowiedzialna za większość zakażeń szpitalnych. Darowizna JSW i Fundacji JSW znacznie poprawia bezpieczeństwo, nie tylko pacjentów
czy personelu medycznego, ale wszystkich mieszkańców regionu,

którymi są też pracownicy JSW – mówił Krzysztof Kowalik, dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim.
W działaniach na rzecz pozyskania pieniędzy na zakup sprzętu diagnostycznego, dyrekcję szpitala od początku wspierała
senator Ewa Gawęda. – Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy naszego regionu zawsze mogą liczyć na Jastrzębską Spółkę
Węglową i jej Fundację, szczególnie w tak trudnych chwilach jak
trwająca pandemia. Chciałam podziękować za tę pomoc, która
tak wspaniale wpisuje się w tradycyjny górniczy etos pracy – powiedziała senator Gawęda.

