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„Fundacja JSW - Jesteśmy blisko ludzi”
„Chcemy nie tylko korzystać, chcemy również pomagać” – mówi wiceprezes JSW i zarazem prezes
zarządu Fundacji JSW Artur Dyczko. I w tym celu powstała rok temu Fundacja JSW, która wspiera
ciekawe lokalne zamierzenia, pomaga, gdzie pomoc jest potrzebna, jest animatorem i współtwórcą
tego, co w tym regionie się dzieje. Jest dobrym partnerem i współtworzy lokalną rzeczywistość.
Mimo że jej działalność przypadła na trudne
nawet dla najbardziej prężnych przedsiębiorstw czasy, nie zamierza jej wstrzymywać,
rozumie potrzeby lokalnych społeczności
i w miarę możliwości chce wyjść im naprzeciw.
Oczywiście najbardziej potrzebuje teraz
pomocy służba zdrowia w walce z pandemią.
Fundacja zakupiła na jej potrzeby między
innymi 30 respiratorów, które przekazała
12 szpitalom i placówkom medycznym w regionie. Najwięcej, bo 10, otrzymał Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu. Wcześniej jego Oddział Urologii otrzymał bardzo
nowoczesny laparoskop. I tu pokazało się prawdziwe, wzajemne partnerstwo – jastrzębska
urologia przeprowadziła szeroką akcję badania prostaty wśród pracowników Spółki.
Fundacja dofinansowała też zakup nowoczesnej aparatury do przeprowadzania testów
covidowych dla wodzisławskiego szpitala.
Dzięki temu testy mogą być teraz przeprowadzane w naszym regionie, a czas jego wykonania to tylko 40 minut.

W sumie Fundacja przekazała już służbie
zdrowia ok. 3 mln zł, a przecież to nie koniec
potrzeb. Pomoc służbie zdrowia jest zgodna ze
statutem Fundacji i mieści się w zakresie jej
czterech głównych zadań. Dokładniej mówiąc
jest to zadanie „Zdrowie i bezpieczeństwo”.
Oprócz pomocy szpitalom, tak istotnej w czasie pandemii, obejmuje ono wiele innych celów,
między innymi: pomoc społeczną skierowaną
do rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
ekologię i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne,
pomoc ofiarom klęsk i katastrof, przeciwdziałanie patologiom społeczny czy pomoc różnym
wolontariatom.
W ramach zadania „Nauka i edukacja” mieści
się szeroki wachlarz zagadnień. To między innymi wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego,
szerokiej oświaty i wychowania, działalność na
rzecz integracji zawodowej, szczególnie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji cudzoziemców, rozwoju gospodarczego,
wspomaganie grup i wspólnot społecznych,

Fot. JSW

działalność na rzecz integracji europejskiej
i szereg innych. W zadaniu „Kultura i tradycja”
mieszczą się: wspieranie szerokiej działalności
kulturalnej, pomoc grupom i stowarzyszeniom
kultury w naszym regionie, działania na rzecz
zachowania dziedzictwa kultury, podtrzymania tradycji historycznej i świadomości obywatelskiej a także pomoc grupom weteranów,
kombatantów, osób represjonowanych czy
grup polonijnych. Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek, wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i
krajoznawstwa to główne cele zadania „Wypoczynek i rekreacja”. Największe jastrzębskie
kluby sportowe dumnie noszą na koszulkach
logo JSW, która jest ich sponsorem.
To tylko niektóre z celów, które chce wspierać
Fundacja JSW. Zakres jej działania jest bardzo
szeroki i od początku jej istnienia – a to dopiero
rok – spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Rozpatrzyła 600 wniosków, 50 dalszych oczekuje w kolejce, przyznała prawie
400 darowizn. To wskazuje, jak bardzo potrzebne i na czasie było jej powołanie. Jak
mówi wiceprezes Artur Dyczko, JSW jest świadoma i otwarta na potrzeby społeczne, czuje
się odpowiedzialna społecznie, chce być członkiem lokalnej społeczności, brać czynny udział
w jej życiu i być godnym zaufania partnerem.
Chce być kojarzona nie tylko, jako największa
firma i pracodawca w regionie, ale też jako
partner, dobry sąsiad, który chce pomagać
i z uwagą wsłuchiwać się w lokalne potrzeby.
Obszarem działania Fundacji jest region działania JSW, która chce być jego współgospodarzem, rewanżować się za zrozumienie i życzliwość, rekompensować ewentualne wyrządzane przez nią uciążliwości i szkody. Jej działalność nie jest ukierunkowana na pomoc poszczególnym ludziom w ich problemach życiowych. Pomaga grupom i podmiotom o charakterze prawnym. Szczególnie wspiera działania
o szerokim społecznie charakterze, wprowadzające nową jakość, o trwałym skutku czy
przyciągającym szeroką uwagę, z których może skorzystać jak najwięcej osób.
Szczególnie chętnie działa wśród dzieci i młodzieży, współpracuje z przedszkolami i szkołami. Jedne z jej większych akcji to zakup 100
oczyszczaczy powietrza dla żłobków i przedszkoli. W postępującym zanieczyszczeniu po-

wietrza i coraz częściej powtarzających się
alarmach smogowych to gest nie do przecenienia. Ufundowała też kilka placów zabaw
i pomogła w doposażeniu przedszkoli. Przykład pomocy szkołom to ufundowanie 15 specjalistycznych pracowni. W te wakacje pomogła zorganizować półkolonie dla ponad 3 tys.
dzieci. W tej działalności jej głównym partnerem jest Caritas Polska, z którym na przykład
wspólnie przygotowała wyprawki dla dzieci
z domów dziecka.
Fundację prowadzi 4-osobowy zarząd kierowany przez wiceprezesa JSW S.A. Artura
Dyczko, a jej prace nadzoruje Rada Fundacji,
której przewodniczy prezes JSW Włodzimierz
Hereźniak. Honorowym członkiem i wiceprzewodniczącym jest zasłużony prałat Bernard
Czernecki. W skład rady wchodzą również
przedstawiciele reprezentatywnych związków
zawodowych, którzy z pełnym zrozumieniem
odnoszą się do zgłaszanych potrzeb i propozycji pomocy, wyraźnie tym zaprzeczając
stwierdzeniom, że cechuje ich tylko postawa
roszczeniowa. Jedynym donatorem Fundacji
jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która przyznała 16 mln zł na jej działania. 14 mln z tego
już zostało wydanych i Fundacja zabiega o następną transzę. Wszystkie wydatki są skrupulatnie dokumentowane i rozliczane w pełnej
zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wiceprezes Artur Dyczko mocno podkreśla
wolę JSW, żeby być dobrym partnerem w życiu
lokalnej społeczności, mecenasem wartościowych działań. Właśnie dlatego Spółka powołała do życia swoją Fundację. Jej działalność już
po roku zdobyła duże uznanie i wdzięczność.
Bardzo dobrze układa się współpraca z lokalnymi samorządami. Dobrym tego przykładem
jest wspólne przeprowadzenie dwóch widocznych akcji: upamiętnienie z dużym rozmachem
40-stej rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego,
jak i bardzo ważnej akcji „Nie oczerniaj górnika”, przeciwdziałającej szkodliwym aktom
wobec górników i ich rodzin w czasie nasilonego kryzysu pandemicznego w kopalniach.
Mimo krótkiego funkcjonowania, roli Fundacji i
możliwości, jakie proponuje, nie da się przecenić. Ale przede wszystkim nadziei i zachęty do
działania, jakie wzbudza.
JN
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Senator dla ratowników

„Krwawa” Barbórka

Jak ważna jest rola ratowników medycznych
w walce z koronawirusem, nie trzeba nikogo
przekonywać. To oni przejmują na siebie
pierwsze działania i przewóz chorych do
odpowiednich szpitali, co w obecnej sytuacji
jest szczególnie trudne i niebezpieczne. Ich
pracę w pełni docenia senator naszego regionu Ewa Gawęda, która podjęła działania uzyskania również dla nich zasłużonego wynagrodzenia.

Tegoroczna Barbórka z pewnością będzie
obchodzona mniej hucznie niż zawsze, ale
może być okazją do czynienia dobra. Organizowana jest barbórkowa akcja oddawania
krwi i osocza.

W polskim parlamencie trwają prace nad
poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, związanym
z wystąpieniem COVID-19. Dotyczy on między innymi dodatkowego wynagrodzenia dla
medyków. Ustawa zakłada, że personel medyczny skierowany przez wojewodę do walki
z epidemią będzie mógł liczyć na dodatki do
pensji. Mowa tu o bonusach w wysokości
200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku
pracy.
Ustawą nie zostali objęci jednak ratownicy
medyczni, transportujący osoby zarażone koronawirusem. Senator Ewa Gawęda poruszyła tę kwestię w Ministerstwie Zdrowia.
„Bardzo ważne jest dla mnie, aby dodatkowe
wynagrodzenie otrzymali również ratownicy
medyczni, będący na pierwszej linii w walce
z epidemią. Dlatego podjęłam starania w tym
temacie”.
Po analizach Ministerstwa Zdrowia senator
Gawęda uzyskała odpowiedź podsekretarza
stanu Sławomira Gadomskiego: „Ustawa
wprawdzie tego nie reguluje, chyba że mówimy o tych osobach delegowanych, ale już
dziś mogę jednoznacznie złożyć pewną de-

klarację. Tuż po wejściu w życie ustawy skierujemy do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia polecenie objęcia ratownictwa tą
zwyżką do 200%. Będzie to dotyczyło zespołów transportowych, ale nie tylko, bo również
na przykład pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli w pełnym zakresie zabezpieczymy obszar ratownictwa medycznego”.
„Bardzo się cieszę, że minister zdrowia Adam
Niedzielski pozytywnie rozpatrzył moje postulaty i dodatkowe wynagrodzenie otrzymają także ratownicy medyczni oraz diagności. Za ich trud i poświęcenie w pełni na to
zasługują” – komentuje senator Gawęda.
Senator Ewa Gawęda podjęła również interwencję, dotyczącą wsparcia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim. Od wielu miesięcy placówka
pracuje na najwyższych obrotach. Poparła
postulaty dyrektor Sanepidu, dotyczące
przyznania etatów 7 stażystom, jak również
poprosiła o dodatkowe wsparcie ze strony
WSSE w Katowicach. Nie wyklucza także możliwości interwencji w Ministerstwie Finansów, o ile zajdzie taka faktyczna potrzeba.

Ratownicy na pierwszej linii frontu
Jastrzębska Spółka Węglowa planuje szczególną pomoc dla szpitali w naszym regionie.
Do jej dyspozycji pozostaje około 500 ratowników górniczych, z których część posiada
uprawnienia medyczne. Tym samym włodarze „koksowego giganta” chcą przychylić się
do prośby placówek medycznych, aby wspomóc je kadrowo – i to na pierwszej linii pandemicznego frontu, między innymi na SOR-ach
czy w karetkach pogotowia.
Każdy z zakładów JSW, a jest ich w sumie 7,
oddeleguje po 20 ratowników górniczych,
którzy będą zmieniać się na zasadzie 10-osobowych zespołów. „Rekrutacja” do tego eli-

tarnego grona będzie dobrowolna, natomiast
specjalny dodatek przysługujący ochotnikom
zostanie sfinansowany przez Spółkę.
Warto zauważyć, że już teraz JSW wspomaga
zarówno kadrowo, jak i sprzętowo placówki
Sanepidu. Dodatkowa pomoc, przy ogromie
wyzwań, jakie stawia przed nami pandemia,
pozwala odciążyć pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, co ma wyjątkowe
znaczenie w tym trudnym czasie.
Pierwsi z ratowników górniczych JSW rozpoczynają właśnie pracę w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.

„Barbórkowy” prezent dla górników
„W naszym mieście powstaje kolejny mural.
Będzie zdobił scenkę w Jarze Południowym.
Prace nad jego wykonaniem już się rozpoczęły. To forma barbórkowego prezentu dla
górników i ich rodzin” – podkreślają magistraccy urzędnicy.
„Jastrzębie -Zdrój to miasto górnicze. Nie
możemy zapominać o tej tradycji. Poprzez ten
mural chcemy wszystkim górnikom serdecznie podziękować za ich codzienną pracę.
Pierwszy z jastrzębskich murali, ten dotyczący Porozumienia Jastrzębskiego, został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców. Liczę, że tym razem będzie podobnie” – powiedziała prezydent Anna Hetman.

nym przez miasto konkursie z okazji 40-lecia
Porozumienia Jastrzębskiego.

Projekt graficzny muralu wykonała Dominika
Płaszewska, 25-letnia graficzka z Raciborza,
absolwentka grafiki reklamowej i edytorskiej
w Krakowie. Jej pracę wyróżniono w ogłoszo-

„Mural będzie można zobaczyć jeszcze w tym
tygodniu. Za jego wykonanie odpowiada
dysponent obiektu – Miejski Ośrodek Kultury” – pada na koniec.

Senator Ewa Gawęda oraz rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska szczególnie zachęcają do udziału kobiety, a zwłaszcza żony górników. – Sama oddaję krew.
Tego cennego daru nie da się wyprodukować,
można go pozyskać jedynie dzięki ludziom
dobrej woli. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nieraz czujemy bezsilność, a to jest
właśnie okazja, żeby w prosty sposób zrobić
coś pożytecznego. Możemy w ten sposób zrobić barbórkowy czy świąteczny prezent bliźnim, których prawdopodobnie nie znamy, ale
którzy potrzebują naszej najcenniejszej pomocy, jaką jest oddanie własnej krwi – zachęca senator Ewa Gawęda.
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Akcja odbędzie się:
ź w piątek 27 listopada w godz. 8.00-15.00
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-Zdroju oraz w oddziałach terenowych
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa,
ź w sobote 28 listopada w godz. 8.00-14.00
w Hali Zbornej w KWK Pniówek oraz w oddziałach terenowych Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa.
WAŻNE!
Z uwagi na panującą epidemię i związane
z tym obostrzenia, należy wcześniej skontaktować się z wybranym przez siebie punktem
krwiodawstwa w celu umówienia dnia i godziny oddania krwi lub osocza.
ź RCKiK w Raciborzu, tel. (32) 415 20 88,
ź Terenowy Oddział w Wodzisławiu
Śląskim, tel. (32) 746 74 71,
ź Terenowy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju,
tel. (32) 440 25 50.

Nowe „covidowe” łóżka
W środę, 18 listopada, strażacy KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju zostali zaangażowani do pomocy w utworzeniu nowego oddziału w jastrzębskim szpitalu – w celu hospitalizacji
osób chorych na COVID-19.
„Pomoc strażaków polegała na transporcie
pacjentów oraz relokacji sprzętu medycznego. Strażacy podczas działań byli zabezpieczeni sprzętem ochrony osobistej – w kombinezony jednorazowe, maseczki twarzowe
oraz rękawiczki lateksowe” – czytamy w komunikacie.

Wiadomo już, gdzie pojawią się nowe łóżka
„dedykowane” pacjentom chorującym na
COVID-19 (nieoficjalnie podaje się, że będzie
ich około dziesięciu – przyp. aut.). Jak informuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, mowa o Oddziale
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, który zostanie przeniesiony piętro niżej. Jastrzębska
placówka ma czas do końca listopada, aby
zmierzyć się „logistycznie” z tym zadaniem.
Należy jednak pamiętać, że oprócz miejsca,
władze szpitala muszą jeszcze zabezpieczyć
personel lekarsko-pielęgniarski dla pacjentów z SARS-CoV-2.
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Karać czy nie karać?
Czy niestosowanie się do obostrzeń w czasie
pandemii powinno być surowo karane? 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.
Pela: „TAK, TAK, TAK!!! Nie ma zmiłuj się dla
ludzi, którzy narażają innych na zarażenie!
W Grecji mam siostrę i tam nie ma mowy, aby
ktoś chodził bez maseczki i to nawet latem
musieli chodzić. Policja od razu karze 50 euro! Żadne upominanie! Więc każdy stosuje
się do zaleceń!”

GOJ: „Co za durne pytanie. Nie ma pandemii.
Jest pandemia nowotworów i chorób serca,
ale to rządzących nie obchodzi. Reasumując
– nie! Nie wolno karać za coś, czego nie ma.
W dodatku jest to bezprawie!”
Midas: „Karać, bo Polak, jak nie dostanie po
kieszeni, to nie rozumie. Do baranów trzeba
dotrzeć w ten sposób...”
Martin: „Absolutnie nie. To politycznie wymyślona pandemia, która ma za zadanie wykończyć i gospodarkę, i zadłużyć kraje, aby ci najbardziej bogaci mogli nabyć różne duże firmy
za 1/3 wartości...”

Brakuje 17 milionów
„Sytuacja finansowa w samorządach w 2020
roku widocznie się pogorszyła. Czas pandemii obciążył znacznie budżety samorządów. Nie inaczej jest w przypadku JastrzębiaZdroju” – zauważają magistraccy urzędnicy.
„Śląski Związek Gmin i Powiatów przygotował raport o stanie finansów samorządów
lokalnych w naszym województwie. Wynika
z niego, że ta trudna sytuacja to efekt między
innymi ograniczonych dochodów z podatków
PIT i CIT, które są jednym z najważniejszych
elementów systemu dochodów w samorządach. To wypadkowa zmian dotyczących obniżenia stawki PIT z 18 do 17 procent i zwolnienia z niego młodych ludzi. Trudno jest teraz przewidzieć, jakie skutki przyniesie na
przyszły rok wielomiesięczny lockdown”
- czytamy na stronie jastrzębskiego magistratu.

„W tej sytuacji bardzo trudno zaplanować
budżet na kolejny rok. Prognozy finansowe
Jastrzębia-Zdroju są mało optymistyczne”
– dowiadujemy się. „Pomimo trudnej sytuacji
udało nam się zbilansować budżet, ale musimy ograniczyć planowane inwestycje, a wydatki na bieżącą działalność, przykładowo na
imprezy, działania promocyjne czy utrzymanie miasta zostały obcięte o 80%. W jastrzębskim budżecie brakuje około 17 mln, by
w pełni na bieżąco realizować zaplanowane
przez wydziały i jednostki miejskie zadania.
Na 2021 rok zostaje zaplanowana tylko jedna
inwestycja w wysokości 2 milionów, która będzie realizowana w dziedzinie ochrony środowiska. Wiele przewidzianych inwestycji
zostanie przesuniętych do czasu, aż pojawią
się pieniądze na ich realizację” – komentuje
prezydent Anna Hetman.
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Samotność
w jastrzębskich
„molochach”
Współczesny świat zamieszkują egoiści. Wszyscy samolubni synowie i córki.
Także zabiegani rodzice, którzy sprawują opiekę nad swoimi pociechami za
pośrednictwem opiekunek, nauczycieli i trenerów. Aż w końcu tę rolę przejmuje
telewizja i komputer. Egocentrycy wychowują egocentryków. Dochodzi do
zaburzenia więzi międzyludzkich. A stąd już tylko krok do przerażającej
samotności, która jest jak chitynowy pancerz u owadów.
Popatrzmy tylko, jeden z jastrzębskich molochów. Przez złośliwców, tudzież szczęśliwych
posiadaczy domków jednorodzinnych, określany mianem „królikarni”. Sześć lub osiem klatek, dziesięć pięter, dwieście sześćdziesiąt
cztery mieszkania. Zagubieni w tym labiryncie
lokatorzy z trudem rozpoznają swoje twarze.
Jeśli prawią sobie jakieś uprzejmości, to zazwyczaj sprowadzają się one do zdawkowego
„dzień dobry”. Mijają się jak zombi na widmowej scenie. A mieszkania stają się pułapkami,
szczególnie dla starszych ludzi.
„Wzywała pomocy przez dobre dwadzieścia
godzin, zanim ktoś usłyszał jej wołanie” – tak
zaczynał się jeden z newsów na naszej stronie –
„Można by pomyśleć, że mowa o osobie zagubionej w ostępach gęstych lasów i nie potrafiącej znaleźć drogi do domu. Nic bardziej mylnego, ponieważ 69-letnia mieszkanka ulicy Śląskiej, która stała się mimowolnym bohaterem
tej wiadomości, znajdowała się w… swoim
mieszkaniu”.
„Na początku tygodnia kobieta postanowiła
zawiesić firankę w jednym z pokojów, wykorzystując do tego celu przenośną drabinkę.
Jednak w trakcie wieszania spadła na podłogę,
zaś sam upadek był na tyle niefortunny, że
69-latka stała się więźniem we własnym domu” – relacjonowali jastrzębscy strażacy.
Co ważne, do zdarzenia doszło około godziny
13.00, zaś wołanie o pomoc dotarło do uszu
sąsiadki po dobrych dwudziestu godzinach
– rankiem następnego dnia. Kiedy na miejsce
przybyli strażacy, którzy sforsowali drzwi za
pomocą sprzętu hydraulicznego, zobaczyli leżącą na podłodze kobietę, a obok niej przewróconą drabinkę. Już chwilę później pechową
seniorką zajął się zespół ratownictwa medycznego.
Kolejny przykład z ulicy Zielonej. Mamy oto
mężczyznę, wiekowego staruszka, który do
swoich lokatorskich obowiązków ma dosyć
luźny stosunek. Jakiś czas temu odezwała się w
nim żyłka osiedlowego kolekcjonera i zaczął
znosić do mieszkania najróżniejsze przedmioty. Na pretensje sąsiadów, że jego lokum
stało się wylęgarnią insektów, które masowo
migrują do innych mieszkań, odpowiada półsłówkami. Z czasem przestaje reagować na zaczepki zniecierpliwionych lokatorów. Zamyka
się w sobie. Liczy się tylko jego pasja: znoszone
nocą reklamówki, tajemnicze kartony, przedmioty, których przeznaczenia nie sposób odgadnąć.
Jego mieszkanie szybko stało się bazą wypadową dla kilku gatunków owadów zamieszkujących tę szerokość geograficzną. Głównie
prusaków, zwanych także niepolitycznie ru-

sami. A „królikarnia”, żeby już zostać przy tym
przewrotnym określeniu, to system naczyń połączonych. Prędzej czy później insekty wyruszą na poszukiwanie nowych żerowisk. Czy
trzeba dodawać coś jeszcze?
Jastrzębska kronika policyjna jest nieubłagana… Tak, samotność zbiera swoje żniwo, jednocześnie znieczulica społeczna urasta do rangi
choroby XXI wieku. Czyli co, nie wściubiamy
nosa w nieswoje sprawy? Staliśmy się taktowni
i wyrozumiali? A może odgrodziliśmy się od
sąsiadów niewidzialną kotarą?
„Kiedy udało się otworzyć drzwi wejściowe,
stróże prawa natknęli się na zwłoki 64-letniej
kobiety. Wcześniej zgłaszająca poinformowała, że matka chorowała od dłuższego czasu
(ul. Pomorska)…”
„…jak relacjonowali zaniepokojeni sąsiedzi, nie
widzieli mężczyzny od dłuższego czasu, poza
tym skarżył się na złe samopoczucie. Na miesce zadysponowano policyjny patrol i strażaków, którzy weszli siłowo do budynku jednorodzinnego. W środku, na kanapie natknęli się
na ciało lokatora. Stwierdzono zgon z przyczyn
naturalnych (ul. Niepodległości)…”
„…w trakcie przeprowadzonego rozpoznania
ustalono, że wewnątrz widać siedzącą na
fotelu kobietę. Działania zastępów polegały na
siłowym otwarciu drzwi do lokalu. W środku
ujawniono zwłoki 72-letniej kobiety (ul.
Pszczyńska)…”
Nasi Czytelnicy, komentując podobne zdarzenia, nie przyjmują postawy pełnej litości, wręcz
przeciwnie, wskazują na winnych. „Dlaczego
sąsiedzi nie reagowali? Przecież widzą, czy
ktoś chodzi, czy go widać, to powinno ich zainteresować. Tam, gdzie nie trzeba, to się intresują. Taka teraz znieczulica, że każdy ma
w d…pie każdego. Dobry sąsiad to skarb!”
– podkreśla jeden z jasnetowych internautów.
Szybko wtóruje mu drugi: „Bo teraz ludzie faktycznie mają innych w d…pie, nawet rodzina.
Znieczulica ma się coraz lepiej, a za ścianą
umiera człowiek. Tylko później będą mieli sąsiedzi do gadania całe gęby. Ludzie są coraz
gorsi…” I jeszcze jeden: „To fakt, że sąsiad to ma
do powiedzenia najwięcej poza oczami i aby
d…psko obrobić komuś. To mieszkający obok
nie widzieli go tyle i nie reagowali, że może coś
się stało?! Niech spoczywa w pokoju ten pan”.
Współczesny świat zamieszkują egoiści. Także
u nas, w Jastrzębiu-Zdroju. A nasza prywatność jest jak chitynowy pancerz. Czy „wykluje
się” z tego coś dobrego?
Damian Maj
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JSW w czasach zarazy
Można powiedzieć, że na tle kraju obecnie sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wygląda lepiej niż poprawnie.
Wyniki zakażeń dobowych w kraju budzą niepokój i oscylują w granicach 20 tysięcy. Dwadzieścia kilka stwierdzonych dobowo
zakażeń w JSW jest dużym kontrastem w stosunku do krajowych trendów. Obecna całkowita absencja chorobowa w Spółce
to 20 procent, nie ma ani jednego pracownika hospitalizowanego z powodu koronawirusa. Gorsza jest sytuacja z powodu
kwarantann, ale i tu wynikają one w większości z kontaktów zewnętrznych, a nie w zakładach JSW. Dlaczego tak się dzieje?
„Już na początku pandemii podjęliśmy radykalne działania zapobiegające jej rozprzestrzenianiu się, skutecznie udało nam się wyłapać
i zwalczyć ogniska. Na walkę z pandemią wydaliśmy do końca września 84,5 milionów złotych. Ponieśliśmy koszty związane z chorobą
pracowników na COVID-19, ich kwarantanną,
realizacją działań profilaktycznych polegających na konieczności wprowadzenia tak zwanego postojowego oraz kosztami związanymi
z obsługą i organizacją wszelkich działań, aby
skutki pandemii były jak najmniej dotkliwe dla
pracowników. Podczas pandemii paraliżującej
światową gospodarkę zapewniliśmy niezbędną ciągłość produkcji oraz wprowadziliśmy
procedury na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników. Prawdopodobnie jako jedyni na
świecie przeprowadziliśmy na taką skalę akcję
testowania załogi na obecność COViD-19.
Dotychczas przebadaliśmy ponad 4 tysiące
pracowników. Mimo wyjątkowej sytuacji
i pracy w skrajnie trudnych warunkach, realizujemy uaktualnioną na początku roku Strategię
Rozwoju JSW” – mówi zastępca prezesa Zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych
Artur Dyczko, a także szef Sztabu Kryzysowego JSW S.A.
Zostały wyciągnięte wnioski z dramatycznej
sytuacji, w której Spółka znalazła się w połowie
tego roku. Wtedy ilość zakażeń wykazywano
na poziomie 200 na dobę, zakłady musiały
ograniczyć produkcję, a kopalnia „Pniówek”
prawie wstrzymała wydobycie. Do tego doszedł jeszcze pożar na „Budryku”. Obecnie,
zdaniem wiceprezesa, zagrożenie COVID-19
jest w JSW mniejsze niż w przypadku innych
miejsc oraz grup zawodowych w Polsce. Dlaczego jest ich mniej?
Wszystko na to wskazuje, że w JSW doszło
w dużej mierze do powstania odporności grupowej. Podczas letniego kryzysu zachorowało
wielu pracowników, większość z nich przechodziła chorobę lekko lub wręcz bezobjawowo.
Po chorobie nabrali odporności, a co najważniejsze sami przestali zarażać. Zarząd JSW nie
poprzestał na domniemaniach, tylko zlecił odpowiednie badania Śląskiemu Uniwersytetowi
Medycznemu, które mają naukowo potwierdzić ten stan, jego stopień i trwałość. Dotąd
przeprowadzono badania na grupie 500 pracowników i ich wyniki są bardzo optymistyczne
– 80 procent badanych wykazało wykształcenie się silnych przeciwciał. Spółka chce kontynuować badania i rozciągnąć je na wszystkich
pracowników. W grudniu ma zostać przebadanych 26 tysięcy osób. Takie badania to novum
i ich skala jest największa nie tylko w kraju, ale
i w całej Europie.
JSW cały czas stosuje żelazne procedury bezpieczeństwa i środki ostrożności. Wprowadzone zarządzenia są ściśle przestrzegane
i nadzorowane. Miejsca gromadzenia się pracowników są monitorowane, podgląd mają
dyspozytorzy, a także członkowie i pracownicy
Zarządu. Co prawda, specyfika pracy nie pozwala na ścisłą izolację górników, ale są oni wyposażeni w maski bardzo dobrej jakości z filtra-

Bardzo pomocna okazała się strategia przyjęta
w 2017 roku i utworzony wtedy fundusz stabilizacyjny, które umożliwiają ciągłość działań,
produkcji i sprzedaży.

Fot. JSW

mi wielokrotnego użytku, najlepsze dostępne
na rynku. Są one trudno dostępne i dość kosztowne, ale, jak mówi wiceprezes Dyczko, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są najważniejsze. W zakładach i budynkach zainstalowano bramki dekontamiacyjne. Osoby przez nie
przechodzące są dezynfekowane i odkażane
w chmurze gazowej. W zakładach znajdują się
również bramki termiczne, dzięki którym jest
sprawnie mierzona temperatura przechodzących pracowników. Jeśli ktoś ma powyżej
38 stopni, sygnalizowany jest alarm i nie jest on
przepuszczany dalej na teren zakładu pracy.
Jednak najważniejsze jest to, że wśród pracowników wykształciła się duża samodyscyplina.
Nie ma tu „buntowników” niestosujących się
do zasad. Jeśli sami nie chcieliby ich stosować,
skłonią ich do tego ich koledzy. Nikt nie chce
dać się zarazić.
Efekty są widoczne. Latem ilość stwierdzonych
zakażeń dobowo przekraczała 200, obecnie
dziesięć razy mniej. W Spółce nie przeprowadza się obecnie testów, jednak pracownicy są
zachęcani do kontaktu z lekarzami podstawowej opieki przy najmniejszym podejrzeniu
problemów ze zdrowiem. Dla wyeliminowania
podejrzenia możliwe jest przeprowadzenie
badania na urządzeniu zakupionym przez JSW
dla szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Na wynik
czeka się tylko 40 minut. To nie jest jedyna
pomoc Spółki dla służy zdrowia. JSW zakupiła
między innymi 30 respiratorów dla szpitali,
a także przekazała im kilka kamer termowizyjnych. Pracownicy kadr są kierowani do pomocy
nadmiernie obciążonym sanepidom, przekazywana jest im również pomoc informatyczna
w postaci sprzętu, oprogramowania i doradztwa. Planuje się także delegowanie do szpitali
części ratowników górniczych, którzy mają
uprawnienia medyczne. Odbywać się to będzie
na zasadzie ochotniczej, a ich pracę sfinansuje
JSW. Mają być zastosowani na pierwszej linii
frontu walki z COVID-19.
Codziennie rano spotyka się zdalnie sztab kryzysowy JSW, kierowany przez wiceprezesa
Artura Dyczko. Składa się z dyrektorów najważniejszych jej pionów i zakładów. Podobne
sztaby są też w zakładach. Ich zadaniem jest
kontrolowanie sytuacji na bieżąco, a także zapewnienie ciągłości produkcji. Powszechnie
wiadomo, jaka jest sytuacja na rynku, pande-

mia dotknęła cały świat i wszystkie gałęzie
gospodarki. W tym trudnym dla gospodarki
czasie JSW radzi sobie stosunkowo dobrze, mimo że epidemia zbiegła się z drastycznym
spadkiem cen węgla na rynkach światowych.

Sytuacja jest o wiele lepsza niż latem, kiedy
konieczne drakońskie zmiany organizacyjne
spowodowały 20-procentowy spadek produkcji. Ale ciągłość działań i sprzedaży utrzymano.
Wysyłano węgiel nawet za ocean do krajów,
które w normalnych warunkach są jego producentami. JSW zapewniała też ciągłe dostawy
do zakładów koksowniczych w Europie, które
choć wstrzymywały produkcję, to nie mogły
być wyłączone. Tu pokazała się jako solidny,
wiarygodny dostawca i partner w najtrudniejszych sytuacjach. Mocno podkreśliła markę
polskiego górnictwa. I co najważniejsze – górnictwa odpowiedzialnego i z ludzką twarzą,
które w ten sposób może przetrwać największe kryzysy.
JN
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Jastrzębie Północ w Mszanej?

Poseł pomaga Sanepidowi

„Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu do
spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego
dla RP, odpowiedział na list prezydent Anny
Hetman dotyczący Kolei Dużych Prędkości w
Jastrzębiu-Zdroju” – informują urzędnicy.

W trudnym okresie pandemii poseł Grzegorz
Matusiak wraz z pracownikami swojego biura
poselskiego ruszył z pomocą wodzisławskiemu Sanepidowi. Od początku tego tygodnia
trójka pracowników biura wraz z jastrzębskim parlamentarzystą, codziennie zajmuje
się uzupełnianiem danych statystycznych dla
wodzisławskiej stacji Sanepidu. Do obowiązków wolontariuszy z biura poselskiego należy
zbieranie i uzupełnianie informacji o osobach
z pozytywnym wynikiem testu na COVID,
wskazanych przez Sanepid, a także tych, którzy mieli z nimi kontakt i podlegają kwarantannie.

„W swojej odpowiedzi minister Horała zapewnił, że połączenie miasta z siecią kolejową
należy do głównych celów projektu budowy
linii Katowice-Ostrawa. Po skonfrontowaniu
wstępnych planów z zamierzeniami spółek
górniczych, głównie JSW S.A.,,ze względu
na bezpieczeństwo podróżnych i trwałość
inwestycji jedynym możliwym do realizacji
przebiegiem jest linia wzdłuż autostrady A1”
– dowiadujemy się.
CPK planuje utworzyć stację pasażerską
o roboczej nazwie Jastrzębie-Zdrój Północ na
terenie gminy Mszana, tuż przy granicy administracyjnej miasta – około 5 km od centrum.
Zgodnie z zapewnieniami, ma to być stacja, na

której będą zatrzymywać się wszystkie pociągi, także najwyższych kategorii. Aby ułatwić mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju codzienne dojazdy do pracy czy szkoły oraz lepiej skomunikować miasto ze stolicą województwa,
zaprojektowano krótką linię dojazdową ze
stacją „czołową”, zlokalizowaną w ścisłym
centrum miasta. Mają stamtąd kursować pociągi lokalne łączące Jastrzębie-Zdrój z innymi miastami regionu, w tym Katowicami.
Istotne, że będą to połączenia realizowane
bez konieczności przesiadek.
Równolegle do prac związanych z połączeniem Jastrzębia-Zdroju w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, trwa procedura
dotyczącą regionalnego połączenia miasta
z Katowicami w ramach Programu Kolej Plus.
20 listopada odbędzie się spotkanie w sprawie wyznaczenia ostatecznej koncepcji przebiegu linii.

Ile kosztuje „Biznes na okrągło”?
Radny Andrzej Matusiak, korzystając z przysługujących mu prerogatyw, zadaje urzędnikom kolejne pytania. Tym razem tematem
swojej interpelacji uczynił… „Biznes na okrągło” (zlokalizowany w budynku dworca autobusowego i pozwalający na wynajmowanie
pomieszczeń „na godziny” pod szeroko rozumianą aktywność zawodową – przyp. aut.).
Kiedy biuro zostało otwarte? Jakie jest zainteresowanie jego ofertą? Ile wynosi miesięczny koszt utrzymania?
Prezydent Anna Hetman odpowiada dociekliwemu rajcy, że punkt został uruchomiony
10 lutego 2020 roku. Od otwarcia do 27 października 2020 roku pomieszczenie najęło
119 podmiotów. Średni miesięczny koszt
utrzymania wynosi 3 806,05 zł brutto
(hmmm… w tym miejscu redakcja pozwala
sobie zapytać, czy podana kwota obejmuje
także koszt zatrudnienia osób obsługujących

Pracownicy biura posła Grzegorza Matusiaka, nim rozpoczęli pracę dla Sanepidu, musieli przejść tematyczne, dwudniowe szkolenie. Zakres ich obowiązków określiła specjalna umowa zawarta między jastrzębskim
parlamentarzystą a Sanepidem.

„Biznes na okrągło”? – przyp. aut.) – i jest to
łączna kwota dotycząca opłat zarówno części
„Biznes na okrągło”, jaki i dworca autobusowego. Koszt remontu wykonanego przez
firmę zewnętrzną oraz wydatki na wyposażenie punktu wyniosły 80 962, 17 zł brutto.

Kolejne wraki zniknęły z ulic
W poniedziałek, 23 listopada, strażnicy miejscy wydali dyspozycje usunięcia trzech wraków pojazdów porzuconych przy ulicy Pomorskiej. „Były to pojazdy marki Fiat Seicento i dwukrotnie Opel Corsa. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd
pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub
pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie
jest używany, może zostać usunięty z drogi
przez strażników lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Jeśli w terminie 6 miesięcy od odholowania właściciel się nie zgłosi,
to pojazd przechodzi na własność gminy
z mocy ustawy” – czytamy na stronie Straży
Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Fot. SM Jastrzębie-Zdrój

„Koszt usunięcia samochodu o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 308 zł,
a za każdą dobę parkowania naliczana jest
opłata 19 zł” – dowiadujemy się na koniec.

Dramat 18-latki
W piątek, 6 listopada, około godziny 22.40 do
dyżurnego jastrzębskiej policji wpłynęło
zgłoszenie o awanturze domowej – w dzielnicy Zdrój. Na miejsce niezwłocznie zostali
skierowani policjanci. Stróże prawa w mieszkaniu zastali roztrzęsioną 18-letnią kobietę
oraz jej partnera. Jastrzębianka poinformowała mundurowych, że 19-latek od około
roku – poprzez wszczynanie awantur domowych, wyzywanie słowami wulgarnymi, poniżanie, grożenie pobiciem, niszczenie sprzętów gospodarstwa domowego, uderzanie
w głowę, twarz, bicie po plecach i nogach,
duszenie, szarpanie za włosy oraz kopanie po

„Poseł Grzegorz Matusiak sam zgłosił się do
nas i zaoferował pomoc swojego biura. Nie
kryłem zaskoczenia, bo nie ma zbyt wielu
chętnych do pomocy w Sanepidzie. Nie będę
ukrywał, że w trudnym czasie pandemii, w naszych palcówkach każda dodatkowa para rąk
do pomocy jest dla nas na wagę złota. To
wsparcie pozwala nam nie tylko usprawnić
pracę, ale także odciążyć i przesunąć naszych
pracowników do innych ważnych zadań,
a więc bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo każdego z mieszkańców regionu”
– powiedział lek. med. Grzegorz Hudzik (Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny). „Mam nadzieję, że przykład posła Matusiaka będzie inspiracją dla innych osób i instytucji” – dodał szef wojewódz. Sanepidu.

całym ciele – znęca się nad nią psychicznie
i fizycznie. W trakcie prowadzonych czynności przez stróżów prawa mężczyzna był
wyraźnie pobudzony i agresywny. Jastrzębianin został zatrzymany i przewieziony do
miejscowej komendy. Na drugi dzień, po nocy
spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszał
zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się
nad partnerką. Decyzją prokuratora, oprócz
policyjnego dozoru, agresor został objęty zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną
oraz zakazem zbliżania się do niej, musi także opuścić lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzoną. Grożą mu dwa lata więzienia.

„Pierwsze zadania wykonywaliśmy pod nadzorem pracowników Sanepidu w Wodzisławiu Śląskim. Obecnie już sami pracujemy
w biurze poselskim, a naszymi narzędziami są
telefony i komputery. Codziennie wprowadzamy do systemu dane kilkunastu osób, poprzedzone szczegółowym wywiadem. Udzielamy też telefonicznych informacji dotyczących na przykład kwarantanny. Wiele osób
czuje się zagubionych w tej pandemicznej
rzeczywistości. Szczególnie dla samotnych
i starszych są to ważne wskazówki. Czujemy
się trochę jak taki zamiejscowy oddział Sanepidu” – powiedziała Elżbieta Słoń, pracownik
biura. „Kiedy szef złożył nam tę propozycję,
nikt nawet nie zastanawiał się nad jej przyjęciem, chociaż było wiadomo, że to wolontariat, za który nie będzie dodatkowego wynagrodzenia” – dodała pani Elżbieta.
Poseł Grzegorz Matusiak przekazał też wodzisławskiemu Sanepidowi materiały biurowe. O swojej inicjatywie nie chce rozmawiać.
„Mamy trudną sytuację pandemiczną, więc
trzeba pomagać” - ucina krótko. „Najważniejsze, że mam wokół siebie ludzi, którzy chcą pomagać, takich jak Danuta Maćkowska, Izabela
Tomiczek czy Mirosława Andreczko” - dodaje
po chwili jastrzębski parlamentarzysta.

Jak z wiaduktem?
A teraz „słów kilka” o – uwaga, drodzy Czytelnicy – „jednej z najdroższych inwestycji realizowanych przez nasze miasto w ostatnich
latach”, czyli budowie ronda oraz wiaduktu
w ciągu alei Piłsudskiego. Jak wygląda harmonogram robót? Kiedy planowane jest zakończenie poszczególnych etapów inwestycji? Ile będzie kosztował każdy etap?
„Roboty zostały rozpoczęte zgodnie z zawartą umową i potrwają do 17 czerwca 2022 roku. Przewidziany jest proces dwuetapowy
wykonywania prac. Do 30 kwietnia 2021 roku wykonanie robót drogowych na połówce
ronda oraz ulicy Północnej celem udrożnienia
ruchu na powyższym odcinku. Następnie od
1 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
wykonanie następnej części ronda wraz z ulicą Graniczną. Przez cały okres trwania umowy przejazd przez obiekt mostowy nie będzie
możliwy. W marcu 2022 roku zostanie zam-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

knięty ruch na okres dwóch tygodni dla całości inwestycji celem wykonania ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznych. W kwietniu
2022 roku możliwy będzie przejazd przez
rondo oraz ulicę Północną oraz Graniczną”
– czytamy w odpowiedzi na interpelację radnej Angeliki Garus-Kopertowskiej.
„Przewidziane wydatki na poszczególne lata
budżetowe to kwota 3 470 000,00 złotych
w 2020 roku. W 2021 – kwota 12 014 610,65
złotych. I w 2022 roku – 2 884 610,65 złotych” – pada na koniec.

„Brak mieszkań socjalnych!”
„My niżej podpisani radni Rady Miasta zasiadający w Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
mając na względzie brak mieszkań socjalnych, zwracamy się z prośbą o informację, kiedy nastąpi remont budynku przeznaczonego
na mieszkania socjalne przy ul. Gagarina 116?
Mieszkania socjalne to zadanie własne gminy,
a ich brak powoduje również wyższe wydatki
budżetowe” – czytamy w interpelacji, pod
którą swoje podpisy złożyli radna Bernadeta
Magiera oraz radny Ryszard Piechoczek,
Miroslaw Kolb, Grzegorz Mosoń i Stefan
Woźniak.
„W roku 2020 opracowano dokumentację
projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Prze-

prowadzono postępowanie przetargowe, na
które wpłynęło sześć ofert, jednak wszystkie
przewyższyły środki przeznaczone na realizację zadania zabezpieczone w budżecie. Na
Sesji Rady Miasta w dniu 22 października
środki z 2020 roku zostały przesunięte na
2021 rok, natomiast kolejna procedura przetargowa została ogłoszona 17.11.2020 roku”
– odpowiada prezydent Anna Hetman.
„Jednocześnie informujemy, że w ramach inwestycji powstaną 4 lokale dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, 15 lokali
o funkcji pomieszczeń tymczasowych, pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego
i Centrum Usług Społecznych oraz pomieszczenie dla Rady Sołeckiej” – pada na koniec.
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„Wychodzą z pokoju
lub grają!”
Już wszystkie szkoły, z wyjątkiem placówek specjalnych, pracują w trybie on-line. 9 listopada taką formą nauczania zostały objęte także dzieci z najmłodszych klas podstawówek.
O problemach ze zdalnym nauczaniem czytamy na stronie
NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski.
„Mimo że taką sytuację można było przewidzieć, wiele gmin
i dyrektorów szkół nie zadbało o zakup dobrej jakości sprzętu.
Problemem dla nauczycieli staje się także utrzymanie uwagi
uczniów, którzy po zalogowaniu na zajęcia zajmują się zupełnie innymi rzeczami” – donoszą związkowcy.

informacje
WODZISŁAW ŚLĄSKI

Paralotniarz „na bani”
W Gorzycach – u naszych wodzisławskich sąsiadów – doszło
do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem paralotniarza.
42-letni mężczyzna, sterując paralotnią, z nieustalonych
przyczyn zahaczył skrzydłem o przewód linii energetycznej,
na skutek czego utracił nośność i spadł ze znacznej wysokości
na ziemię. W wyniku tego zdarzenia 42-latek doznał obrażeń
klatki piersiowej, uszkodzeniu uległa także linia energetyczna. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu wodzisławskiego
w momencie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu.
Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna
odpowie za sterowanie paralotnią w stanie nietrzeźwości, za
co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Przyczyny upadku będzie badać Komisja Badania Wypadków Lotniczych,
która została poinformowana o całym zdarzeniu.

Jak sygnalizują nauczyciele, wielu uczniów po zalogowaniu na
platformę, wychodzi z pokoju lub gra. „Jeśli dziecko nie chce
brać aktywnego udziału w lekcjach, to trudno je zmobilizować” – podkreśla Daniel Mizera, szef oświatowej „Solidarności” w jednym ze śląskich miast.

Chciała się „tylko” napić…

W takiej sytuacji i nauczyciele, i rodzice, którzy bardzo często
muszą chodzić do pracy, są praktycznie bezradni. Pozostaje
im jedynie liczyć na odpowiedzialność własnych dzieci. Działacze związkowi zauważają, że pod tym względem znacznie
lepiej prowadzi się zajęcia w szkołach średnich. Jednak w tego
typu placówkach, jak dodają, zwłaszcza w technikach, problemem okazują się rozbudowane podstawy programowe,
których zrealizowanie w ciągu 30-minutowych lekcji jest
praktycznie niemożliwe.

Nieco ponad 60 złotych – tyle była warta butelka alkoholu,
którą ukradła 29-letnia mieszkanka Żor z jednego ze sklepów.
Kiedy sprzedawczyni próbowała ją powstrzymać, złodziejka
wymierzyła jej cios w twarz. Na szczęście sprawczyni wkrótce
została zatrzymana przez policjantów i trafiła do policyjnej
celi. Podczas zatrzymania, podobnie jak w chwili popełnienia
przestępstwa, 29-latka była niezwykle agresywna. Wyzywała i obrażała policjantów, groziła im zwolnieniem ze służby,
rzucała się i kopała na oślep. W ten sposób też naruszyła
nietykalność cielesną jednego ze stróżów prawa.

W ocenie związkowców koszty zdalnego nauczania po raz
kolejny zostały przerzucone na nauczycieli. Zapowiedziany
przez premiera jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł to
za mało, by je zrekompensować. „To tak trochę na otarcie łez,
ale trzeba się cieszyć, że cokolwiek będzie” – mówi cytowany
już Daniel Mizera.

Żorzanka, po spędzonej w areszcie śledczym dobie, została
doprowadzona przed sąd, a ten uwzględniając fakt, że kradzieży rozbójniczej dopuściła się w warunkach powrotu do
przestępstwa, zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu.
Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Za kolejne
popełnione przestępstwo grozi jej nawet do 10 lat więzienia.

żORY

PSZCZYNA

PAWŁOWICE

Kolej na Pawłowice?
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. 19 listopada wystosował pismo do wójta gminy Pawłowice Franciszka Dziendziela, w którym informuje o decyzjach odnośnie przebiegu
linii kolejowej na odcinku Katowice-Jastrzębie-Zdrój-granica
RP-Ostrawa. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez
gminę, a dotyczących ograniczeń związanych ze szkodami
górniczymi i ich wpływem na projektowaną infrastrukturę
kolejową, zdecydowano, że warianty trasy przebiegające
przez gminę Pawłowice nie będą brane pod uwagę w dalszych
pracach analitycznych.
„Występujące na naszym terenie szkody górnicze wskazano
jako bezpośredni czynnik determinujący brak możliwości
bezpiecznego poprowadzenia linii kolejowej” – czytamy na
stronie Urzędu Gminy w Pawłowicach.

Śmiertelne żniwo...
W poniedziałek, 23 listopada, kilka minut po godz. 22.00 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego
doszło w Kobiórze na trasie DK1. Według wstępnych ustaleń,
kierujący samochodem renault master, jadąc w kierunku
Pszczyny, najechał na tył pojazdu służby drogowej, której pracownicy przygotowywali się do prac porządkowych. W wyniku zderzenia oba samochody znalazły się w rowie.
Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe. Niestety,
wypadek okazał się tragiczny w skutkach. Kierującego renault nie udało się uratować. 54-letni mieszkaniec CzechowicDziedzic zginął na miejscu. W wypadku niegroźnie ranni
zostali także drogowcy – kierowca oraz dwaj pasażerowie.
Utrudnienia na drodze trwały do godzin porannych. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia.

listopad 2020

7

ŻORY

Zaufała „policjantowi”,
straciła 65 tysięcy

Niedawno na służbowy numer mieszkanki Żor zadzwonił
mężczyzna, który podał się za policjanta. Rozmówca przedstawił się z imienia i nazwiska, podyktował numer legitymacji
służbowej, po czym poinformował, że bierze udział w operacji
wymierzonej przeciwko hakerom.
Rzekomy policjant przekazał 30-latce, że padła właśnie ofiarą
oszustów, którzy posługując się jej danymi podpisali umowę
kredytu. „Wyrecytował” dane kobiety, w tym pełny PESEL,
nazwę banku, w którym posiada konto, a nawet datę, od kiedy
prowadzi działalność gospodarczą. W dalszej rozmowie,
przekonując, iż przygotowuje prowokację, namówił ją do zalogowania się na konto bankowe oraz przekazanie mu… loginu i hasła dostępowego.
Gdy 30-latka w międzyczasie zaproponowała, że przyjdzie
osobiście na komendę, aby wyjaśnić całą sytuację, fałszywy
policjant oburzył się, nakazał stosować się do jego poleceń
i nawet pouczył ją, że jeśli tego nie zrobi, poniesie konsekwencje za utrudnianie pracy śledczym. Ostatecznie zdobył to,
co chciał, i spustoszył trzy konta należące do kobiety, przelewając z nich łącznie blisko 65 tysięcy złotych.
Niestety, dopiero po jakimś czasie 30-latka zorientowała się,
że padła ofiarą przestępstwa, a historia znalazła swój finał
w komendzie.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

3-10 kwietnia 2021
Święta Wielkanocne w Krynicy
12-25 czerwca, 24 lipca-6 sierpnia,
4-17 września 2021
Jarosławiec z zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
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Ogniwa na bloku
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu znowu postawiła na nowoczesność. Jeden z jej bloków
mieszkalnych, Katowicka 5-7, jako pierwszy taki budynek w Jastrzębiu uzyska instalację fotowoltaiczną. Instalacja ta o mocy 18,5 kW umożliwi zasilanie wind, oświetlenia powierzchni wspólnej. O tyle też zmniejszą się
rachunki za energię elektryczną opłacane do tej pory
przez GSM. O walorach ekologicznych tego rozwiązania
nie trzeba też tutaj przypominać. To jest rozwiązanie,
w którego kierunku idzie rozwinięty świat.
Instalacja fotowoltaiczna będzie zamontowana na dachu w ramach całkowitej termomodernizacji bloku. Premia uzyskana za zastosowanie tego rozwiązania, realnie
pokryje koszty całej tej instalacji. O dobre finansowanie
całej inwestycji postarał się już Zarząd GSM. Zgodę na
całą inwestycję wydało jeszcze ostatnie przed pandemią
Walne Zebranie Członków GSM. Jej koszty nie wpłyną
w sposób istotny na wysokość czynszów mieszkańców
tego bloku. Tauron, lokalny operator energetyczny gwa-

rantuje też, że energia wytworzona latem z ogniw słonecznych, może być spożytkowana w miesiącach jesienno-zimowych, gdy instalacja fotowoltaiczna nie daje
tyle energii.
„Cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do roz-

poczęcia tej inwestycji” - mówi prezes GSM Gerard Weychert. „To rozwiązanie, bardzo nowoczesne i bardzo
przyszłościowe, może przynieść znaczne oszczędności.
Na pewno poczują to mieszkańcy w swoich opłatach.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziemy rozważali
następnie inwestycje tego rodzaju”.

Remontowe konsultacje
Od początku listopada trwają konsultacje w GSM na
temat przyszłorocznych planów remontowych. Normalnie odbywałyby się zebrania osiedlowe, na których Zarząd przedstawiłby swoje propozycje i wysłuchał
opinii i oczekiwań swoich członków. Niestety sytuacja
jest trudna a wręcz dramatyczna ze względu na pandemię więc takie zebrania są niemożliwe. Niemniej
Zarząd chce przedstawić swoje plany i poddać je konsultacji.
W tablicach ogłoszeniowych na klatkach blokowych
zostały wywieszone propozycje Zarządu a mieszkańcy
poproszeni o zapoznanie się i przekazanie swoich ocze-

kiwań. Można je przekazywać telefonicznie do sekretariatu Zarządu GSM lub mailem. Prezes GSM Gerard
Weychert zachęca do korzystania z tego sposobu, ponieważ jest wygodniejszy, szybciej procedowany, a co najważniejsze, bezpieczny zdrowotnie. Zachęca również do
wspólnego składania propozycji – te które znajdą poparcie większej ilości mieszkańców, będą szczególnie brane
pod uwagę.
Mimo pandemii i wielu potrzeb na przyszły rok zaplanowano te same środki finansowe, co w tym roku. Niestety
nie wszystkie oczekiwania członków będą mogły być
spełnione, Spółdzielnia ma szereg ważnych prac, które

muszą być wykonane. Są to przede wszystkim konieczne
instalacje przeciwpożarowe, remonty i modernizacja instalacji gazowych, pilne remonty dachów, malowanie
klatek czy budowa wiat śmietnikowych. Mimo tego, jak
zapewnia prezes Weychert, wszystkie uwagi i propozycje mieszkańców będą traktowane z należytą powagą
i zachęca do ich składania.
Uwagi do planów remontowych można
składać do sekretariatu Spółdzielni telefonicznie
na numer 32 471 40 lub mailem na adres
sekretariat@gsmjastrzebie.pl.
Termin składania uwag do 30 listopada tego roku.

Nie ma nic za darmo
Problemy komunikacyjne w zasobach Górniczej Spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej są znane
i zgłaszane od dawna. Słabo przejezdne dojazdy, praktyczny brak wyznaczonych miejsc parkingowych, a więc
duża samowola w parkowaniu samochodów, to uciążliwość, którą mieszkańcy tych zasobów doświadczają od
dawna. Dodatkowym problemem jest trudność dotarcia
w razie potrzeby samochodom strażackim czy ambulansom do właściwego celu. To wszystko powoduje, że dojazdy do zasobów na Armii Krajowej są nie tylko uciążliwe, ale też niebezpieczne, ponieważ realnie uniemożliwiają szybki dojazd służb ratunkowych.
Zarząd GSM jest świadomy tego problemu od dawna
i szukał jego rozwiązania. Po analizach wypracowano
pewne rozwiązania, które umożliwiłyby dopasowanie
dróg do potrzeb i zapewniłyby dodatkowe miejsca parkingowe. Zakładano zwiększenie ich liczby nawet

o 30-40 stanowisk. Wartość tego rozwiązania to 3 do
5 milionów złotych w zależności od tego jaki zakres prac
by przyjęto. Zgodnie z przepisami całość projektu
musiałaby być sfinansowana przez lokatorów tych
nieruchomości. I tu pojawił się problem, a raczej problem
jak zwykle, mieszkańcy nie zgodzili się na przeprowadzenie tego zadania. Oczywiście z powodu konieczności
poniesienia kosztów. Ci jednak odpowiedzieli - nie. Zarząd zdawał sobie sprawę, że wydanie 3 milionów może
wydawać się dużym wyzwaniem dla mieszkańców nieruchomości. Problem więc pozostał nierozwiązany.
W Spółdzielni jest szereg do tej pory nierozwiązanych
problemów niektóre bardzo ważne i bardzo pilne. Trzeba szukać sposobu ich rozwiązania, ale jedno trzeba też
wyraźnie powiedzieć - żadnego z nich nie da rozwiązać
się za darmo. Koszty muszą niestety ponosić członkowie
spółdzielni. Zgodnie z przepisami muszą to czynić miesz-

kańcy danej nieruchomości. Możemy szukać najlepszych
sposobów rozwiązania tych problemów, dogodnych warunków finansowania, ale na pewno nie da się tego zrobić
za darmo” - mówi prezes GSM Gerard Weychert.
Mimo odrzucenia propozycji Zarządu rozwiązania problemu przy ulicy Armii Krajowej, Zarząd nie rezygnuje.
Zostaje ogłoszony przetarg na opracowanie projektu
poprawienia tam komunikacji, gdzie wartość całego
zadania nie powinna przekroczyć półtora miliona
złotych. Koszty inwestycji będą rozłożone na dwie
nieruchomości znajdujące się na ulicy Armii Krajowej.
Roboty będą wykonywane etapami, kilka lat. Oczywiście
zakres prac niestety też będzie mniejszy. Ale tak krawiec
kraje, jak materii staje. Nie po raz pierwszy mieszkańcy
domagają się przeprowadzenia pewnych prac i to jest
zrozumiałe, natomiast powinni też zrozumieć, że niczego nie da się zrobić za darmo.

www.gazeta.JasNet.pl

sport

„Tylko ciężka praca przynosi owoce”
Siatkarze Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla stanowią naturalne zaplecze
drużyny trenera Luke'a Reynoldsa. Wprawdzie zwykle pozostają w cieniu pierwszego
zespołu, ale po seniorskim debiucie 15-letniego Maksymiliana Graniecznego oraz
paśmie sukcesów w mistrzostwach Polski
(srebro juniorów, złota kadetów i młodzików) również o nich zrobiło się głośno.
O wychowywaniu siatkarskiej młodzieży
rozmawiamy z trenerem-koordynatorem
AT JW Dariuszem Luksem.
Co czuje trener-koordynator najlepszej
akademii siatkarskiej w Polsce?
Na pewno pod kątem czysto sportowym osiągnęliśmy znakomity wynik. Wywalczyliśmy
potrójne mistrzostwo Śląska, a następnie na
szczeblu krajowym zdobyliśmy złoto w kadetach i młodzikach oraz srebro w juniorach.
Uważam jednak, że powinniśmy podejść do
tych sukcesów na spokojnie. Nasza Akademia
Talentów ma docelowo być najlepsza w kraju
i chcielibyśmy, aby była wzorem dla innych
tego typu instytucji. Przed nami jeszcze sporo
ciężkiej i systematycznej pracy. Tylko ona
przynosi owoce.
Czy któryś z tych medali jest
dla pana cenniejszy niż pozostałe?
Wszystkie zdobycze uważam za równie wartościowe. Mówię tu także o srebrze juniorów,
gdzie przecież w finałowym tie-breaku prowadziliśmy z Wolą Warszawa 9:4. Wicemistrzostwo Polski w tej kategorii to spory sukces. Wiadomo, że zawsze gra się o złoto, jednak 2. miejsce też nie jest złym wynikiem.
Dlatego traktujemy te medale jednakowo.
Chciałbym zaznaczyć że na te sukcesy pracował cały sztab. Tworzą go wraz ze mną trenerzy D. Hołda, J. Dejewski, G. Kosatka i M. Polowczyk, a także trener przyg. fiz. J. Radomski, fizjoterapeuci W. Kołdras i K. Wąsala oraz
psycholog M. Szyszko.
Nie byliście rozgoryczeni, że w juniorach
tak niewiele zabrakło do złota?
Oczywiście, że byliśmy! Przecież wszyscy
pragnęliśmy tego zwycięstwa. Jednak taka
jest właśnie siatkówka - nieprzewidywalna.
Mecz nie kończy się przy wyniku 9:4. Sport
uczy pokory. Tego dnia drużyna ze stolicy była
po prostu lepsza.
Przejdźmy do MP kadetów i młodzików.
Notowaliśmy tam po jednej grupowej
porażce, ale potem zdobywaliśmy złoto.
Nie miał pan chwil zwątpienia?
Zacznę od młodzików, których szkoleniowcem jest Dawid Hołda. Myślę, że ta ekipa zdobyła złoto głównie za sprawą… "głowy".
Chłopcy wiedzieli, po co jadą do Grudziądza.
Chcieli medalu, a przecież za rywali mieli zespoły dysponujące graczami o lepszych parametrach fizycznych. Jednak nasi zawodnicy
nie tylko zostawiali serducho na parkiecie, ale
i dodatkowo nakręcali się z meczu na mecz.
Z kolei w kadetach, za których odpowiadałem
osobiście, po wygraniu pierwszego spotkania
przytrafiła nam się porażka z gospodarzami…
Przegrana z Szamotulaninem Szamotuły
była niespodzianką "in minus".
Przyznam, że niepotrzebnie wdaliśmy się
z Szamotulaninem w… szamotaninę (śmiech).
Pozwoliliśmy przeciwnikom grać i za często
spoglądaliśmy na sędziów. Jednak dziś uważam, że dobrze się stało, iż przydarzył nam się
ten "prztyczek w nos". Po nim wzięliśmy się
ostro do pracy mentalnej, która przyniosła
piękne efekty. Dzięki temu w finale w kolejnym starciu z Szamotulaninem byliśmy już
innym zespołem. Wypunktowaliśmy ich niczym Muhamad Ali (śmiech).

Trener-koordynator AT JW
Dariusz Luks

Mieliście możliwość świętować sukcesy?
Niestety nie. Z powodu pandemii nie było
nawet możliwości "pokazania" naszych medalistów kibicom. Oczywiście otrzymaliśmy
gratulacje od prezesa Adama Gorola, a także
ze strony władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której prezesi wspierali nas z trybun podczas meczów. Nasze medale są sukcesem całego Jastrzębskiego Węgla, a nie tylko Akademii Talentów. Mam tu na myśli zarówno
nauczycieli i dyrekcję naszego Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego JW, jak i sztab oraz
siatkarzy pierwszej drużyny, z którymi na co
dzień współpracujemy. Luke Reynolds, Leszek Dejewski, Bogdan Szczebak czy Bartosz
Celadyn zawsze chętnie nam pomagają.
Dowodem na to jest debiut Maksymiliana
Graniecznego w Lidze Mistrzów.
Czyli pojawienie się 15-latka w JW
było inicjatywą sztabu Reynoldsa?
Tak. Maksowi wróży się bardzo ciekawą
przyszłość. To bardzo inteligentny i pracowity chłopak. Cieszę się, że zagrał i miał nawet
udział w punktowej akcji.
W podejściu do młodzieży istnieją dwa nurty.
Albo stawia się na sukces tu i teraz
(aby wypracować "gen zwycięstwa"),
albo na szkolenie pod kątem gry w seniorach.
Panu bliższa jest druga alternatywa.
To prawda. Kiedy przyjąłem propozycję
z Akademii Talentów JW zdecydowanie optowałem za tym, aby skupić się na dostarczaniu
zawodników do pierwszego zespołu. Jednak
szybko przekonałem się, że mamy… wspaniałych i wymagających kibiców, czyli rodziny
i znajomych naszych siatkarzy, którzy jeżdżą
za nami po całej Polsce. Faktem jest, że bez
sukcesów nie da się przyciągnąć do Akademii
kolejnych "perełek". Staram się jednak tłumaczyć, że złoto w młodzikach niekoniecznie
musi przełożyć się na karierę w seniorach.
Chłopcy różnie się rozwijają. Specyfiką siatkówki jest, iż 15-latek może być gwiazdą
z uwagi na warunki fizyczne, ale kilka lat
później "zgaśnie", bo zostanie prześcignięty
przez bardziej pracowitych kolegów. Czasem
na niektórych zawodników trzeba poczekać
nawet do 22. roku życia. Dlatego warto wypośrodkować podejście.
Czyli zaszczepić "gen", ale też pamiętać,
że celem jest sukces w dorosłym życiu.
Tak. Musimy spoglądać na rozwój naszych
zawodników nie pod kątem jednego sezonu,
ale zakończenia cyklu szkolenia w Akademii
Talentów. Dla mnie jako trenera największym
sukcesem nie są złote medale, ale wprowadzenie zawodników na odpowiedni poziom
seniorski. Chciałbym, aby nasi chłopcy trafiali
do pierwszego zespołu Jastrzębskiego Węgla, czy to bezpośrednio z drużyn juniorskich,
co jest bardzo trudne, czy też poprzez dalszą
grę i nabieranie doświadczenia w innych klubach. Natomiast moim największym marzeniem jest, aby wychowywać przyszłych reprezentantów Polski.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Jastrzębski znów w „koronie”
Nie było dane siatkarzom Jastrzębskiego
Węgla długo cieszyć się passą zwycięstw
w PlusLidze i Lidze Mistrzów. Po zaledwie
miesiącu gry cały zespół ponownie trafił na
kwarantannę, ponieważ w klubie pojawiło się
dziewięć przypadków zakażenia koronawirusem. W rezultacie odwołane zostały pojedynki "pomarańczowych" z Wartą Zawiercie, Stalą Nysa i Resovią. Warto jednak odnotować, iż
zanim podopieczni Luke'a Reynoldsa udali się
na przymusową przerwę, wygrali... wszystko.
W PlusLidze nasz zespół pokonał kolejno:
dwukrotnie Trefl Gdańsk (3:0, 3:1 - mecz
awansem ze stycznia), a także Ślepsk Suwałki
(3:1), Czarnych Radom (3:1) oraz Cuprum

Lubin (3:0), po czym za sprawą tych zdobyczy
awansował na pozycję wicelidera.
Ponadto nasi siatkarze zapewnili sobie udział
w fazie grupowej Ligi Mistrzów, deklasując na
wyjeździe rumuńską Arcadę Gałacz (3:0),
która wcześniej próbowała wymusić walkowera. W grupie C Jastrzębski zagra z Berlin
Recycling Volleys, Zenitem Kazań i ACH Volley Lublana. Z uwagi na pandemię rozgrywki
grupowe odbywają się w systemie dwóch
turniejów (mecze "każdy z każdym"; Berlin
8-10 grudnia, Kazań 9-11 lutego). Jeśli wraz
z końcem listopada nasz zespół powróci do
gry, to powinien zdążyć choć częściowo odbudować formę na zawody w Niemczech.

JKH GKS nie do zatrzymania
Po zdobyciu Superpucharu Polski podopieczni Roberta Kalabera rozegrali wprawdzie
dość dziwne spotkanie z Unią Oświęcim
(8:10), ale najwyraźniej potraktowali tę porażkę jak zdrowy zimny prysznic, bowiem potem wygrali... osiem meczów z rzędu! W pokonanym polu JKH GKS pozostawił kolejno: STS
Sanok (6:1), Cracovię (6:1, 3:2), GKS Katowice
(5:2), Stoczniowiec (6:0), Podhale N. Targ (7:1),
Energę Toruń (6:5) i Zagłębie (4:2). Szczególne
wrażenie zrobiły pogromy sprawione mocnym przecież "Pasom" i "Szarotkom".
Efektem serii jest pozycja wicelidera po dwóch
rundach, awans do półfinału Pucharu Polski
oraz efektowny skład czołówki klasyfikacji
kanadyjskiej PHL, gdzie w najlepszej piątce
jest czterech naszych hokeistów (M. Urba-

Fot. Magdalena Kowolik

nowicz, M. Hovorka, R. Sawicki i Z. Phillips).
Niestety, jest i zła wiadomość - lider zestawienia Maciej Urbanowicz podczas pojedynku
z Energą doznał dotkliwego złamania dłoni,
w którą trzy dni później wkręcono mu operacyjnie specjalistyczną śrubę. "Urbana" czeka
dwumiesięczny rozbrat z ekstraligą.

GieKSa wreszcie zwycięska
Piłkarski rok 2020 to dla kibiców GKS Jastrzębie prawdziwa szkoła cierpliwości. Serie
pechowych porażek i niemal pół roku bez
zwycięstwa na długo pozostaną w naszej pamięci. W końcu jednak "coś ruszyło", ponieważ w listopadzie podopieczni Pawła Ściebury za sprawą solidnej gry obronnej wygrali
dwa wyjazdowe spotkania w Opolu (2:0)
i Olsztynie (1:0), dzięki czemu uciekli ostatniej w tabeli Sandecji N. Sącz na dystans 5 pkt.
W tych meczach po golu zapisał na swoje
konto Farid Ali, który reprezentuje barwy
GieKSy od czasów III ligi. - Cała drużyna zapracowała i zasłużyła na te punkty. W kolejnych spotkaniach dalej musimy trzymać się

planu i wygrywać - podkreślił Ukrainiec z jemeńskimi korzeniami.
Umiarkowanego optymizmu nie zdołały zaburzyć nawet porażki z GKS Tychy (1:3),
Górnikiem Łęczna (1:2) i ŁKS Łódź (0:3).
W Tychach jastrzębianie przegrali po błędach
sędziego (dwa gole dla rywali padły ze spalonego), zaś w Łęcznej - po karnym w... 94. minucie. Jedynie prujący do ekstraklasy ŁKS był
znacznie lepszy od GieKSy, czym "popsuł"
inaugurację podgrzewanej murawy przy
Harcerskiej. Do końca rundy nasz zespół
mierzyć się będzie wyłącznie z drużynami
z dołu I-ligowej tabeli, co daje nadzieję na
kolejne punkty.

Olimpijskie złoto w boksie!
Oskar Brzozok (BKS Jastrzębie) wygrał
w Kraśniku pięściarską rywalizację w ramach
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zarazem zdobywając mistrzostwo Polski kadetów
w kategorii do 70 kg. W drodze do złota podopieczny Jarosława Pietrzyka pokonał jednogłośnymi decyzjami sędziów Olafa Szcześniaka (KG Bielany) i Alana Turkawkę (FC
Koszalin) oraz - w wielkim finale - Tobiasza Zarzecznego (Stal St. Wola), z którym zwyciężył
decyzją niejednogłośną (4:1). To jeden z naj-

Fot. BKS Jastrzębie

większych sukcesów męskiej ekipy BKS w najnowszej historii klubu.

W telegraficznym skrócie

*** Biegi: Oliwia Onysk (44 kg) i Oliwia Kutyła (52 kg) z KJ Koka wywalczyły w Zamościu
odpowiednio złoty i srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (zarazem
mistrzostw Polski juniorek mł.). *** Karate: JKKK Kumite zdobył w Katowicach cztery medale
mistrzostw Polski: po dwa w juniorkach mł. (złoto - Justyna Brzuska, brąz - Marta Nalewajek)
i seniorach (brązy - Łukasz Janczukowicz i Robert Dąbrowski). *** Piłka nożna: W wieku 87 lat
zmarł Jan Jadczyk, były prezes wielosekcyjnego GKS Jastrzębie. Za jego rządów przy
Kasztanowej gościła w sezonie 1988/89 ekstraklasa. *** Piłka nożna: Granica Ruptawa
awansowała do 8-drużynowej rybnicko-raciborskiej grupy mistrzowskiej, która wiosną
zagra o IV ligę. *** Rajdy samochodowe: Katowicko-jastrzębska załoga Kajetan Świder i Krzysztof Janik (Honda Civic) wygrała klasę TM3 cyklu Tarmac Masters na Dolnym Śląsku.
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Czy w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
zostaną dobudowane balkony?
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w odpowiedzi na wnioski mieszkańców ul. Pomorskiej i Warmińskiej podjął przygotowania do stworzenia możliwości
dobudowy balkonów. Na tych nieruchomościach stoją budynki bez balkonów.
Jednym z warunków przystąpienia do tej inwestycji jest zgoda na wykonanie i sfinansowanie tego zamierzenia, wyrażona przez co
najmniej 55 % użytkowników lokali w danym
budynku. W związku z powyższym Zarząd
wysłał do lokatorów informacje z szacowanymi kosztami kompleksowej dobudowy balkonów do ich budynków. Koszty te pokrywane
będą ze środków podwyższonego funduszu
remontowego części wspólnej nieruchomości
oraz stworzonego dodatkowo funduszu celowego:
Wzrost funduszu remontowego – będzie on
dotyczył wszystkich mieszkańców nieruchomości, a przeznaczony zostanie na wzmocnienia elewacji poprzez wykonania „wieszaków”,
tj. konstrukcji nośnej umożliwiającej montaż
balkonów przy każdym mieszkaniu (w każdym
czasie) i rozliczany będzie na m² p.u. mieszkania. Wysokość tego funduszu jest uzależniony
od ilości budynków na danej nieruchomości,
stanu technicznego budynku oraz obecnej
stawki. Dopłata w zależności od nieruchomości do obecnych stawek może wynieść od
0,90 złotego do 3.00 złotych.

Fundusz celowy na montaż balkonów – będzie
on dotyczył jedynie tych mieszkańców, którzy wyrażą zgodę na montaż balkonów i będzie
rozliczany na mieszkanie. To jest wartość
zabudowy balkonu na każdej nieruchomości.
Koszt ten wyniesie około 9 500 złotych za balkon o wymiarach 3.00 X 1,2 m (dokładne wymiary zostaną określone w projekcie technicznym).
Lokatorzy w informacji mają przedstawione
szczegółowe koszty prac i koszty pożyczki uzyskanej po przeprowadzeniu przetargu na
przedmiotowe roboty i negocjacji cenowych
z bankiem kredytującym. Przygotowanie inwestycji planuje się w 2021 r. po uzyskaniu zgody 55 % użytkowników lokali w budynku, którzy złożą załączone oświadczenie – ankietę.
Rozpoczęcie realizacji prac przewiduje się na
rok 2022 i lata kolejne. W chwili obecnej ankietowani są mieszkańcy wszystkich budynków
przy ul. Pomorskiej i Warmińskiej, które nie posiadają balkonów, a prace zostaną rozpoczęte
w pierwszej kolejności na tych budynkach,
gdzie poparcie dla zaproponowanej dobudowy
balkonów będzie największe.

Zarząd SM „JAS-MOS” zwraca się z prośbą
o wypełnienie załączonego oświadczenia – ankiety, odcięcie i dostarczenie do administracji
osiedlowej lub skrzynki pocztowej zwrotnej do
dnia 15.12.2020 r. Ankiety dostarczane po tej
dacie nie będą brane pod uwagę.

Czy w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
zostaną dobudowane balkony? Odpowiadam
tak, ale tylko wtedy, gdy ten pomysł zaakceptuje większość lokatorów zgodnie z naszymi zasadami.
Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” Piotr Szereda

www.gazeta.JasNet.pl
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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
SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę pokój w domu na piętrze.
Dostęp do wspólnej kuchni
i łazienki. Tel. 501 932 739
Działka budowlana w pełni
uzbrojona, prąd, kanalizacja, itp.
w Jastrzębiu-Zdroju. Dzielnica
Moszczenica, powierzchnia działki
to 24 ary blisko ulicy w pobliżu
okoliczne sklepy oraz stacja
benzynowa, 10 min od węzła A1 w
Mszanej. Cena 200 000 zł do negoc.
Tel. 500 434 908

SWOJSKIE, DOMOWE WĘDLINY
Cenisz w sobie swojskie,
domowe smaki i unikasz
żywności przetworzonej,
pełnej konserwantów?
Zapraszam na naturalne wędliny
z dostawą do domu.
697 626 896
Lokal do wynajęcia w Jastrzębiu
w centrum dzielnicy Zdrój, 10m kw.
na punkt usługowy, biurowy, itp.
Ul. 1 Maja 23. Naprzeciw restauracji
“Zdrojowa”, obok budynku
handlowego “Pawilon Zdrój”. Obiekt
monitorowany z zewnątrz. Czynsz
za wynajem 450 zł + media, kaucja
1000 zł. Tel. 32 47 62 207
kom. 500 769 892
M4 do częściowego remontu,
niski blok, balkon, osobna toaleta
i łazienka, kuchnia z oknem,
3 piętro, w centrum Jastrzębia,
cena 150 tyś.
mail: matlasewa@gmail.com

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

Wznawiamy zabiegi!

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

Jedna z najlepszych klinik w Europie

§
§
§
§
§

Korekcja wzroku gratis

§

Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

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

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

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wynajmie
pomieszczenia, o różnych
powierzchniach użytkowych od
17 m2 do 185,47 m2 w budynkach
przynależnych do Szpitala.
Tel. 32 47 84 209 oraz 32 47 84 507
Wynajmę mieszkanie M3
w Jastrzębiu Zdroju na Osiedlu
1000-lecia, mieszkanie częściowo
umeblowane, dwa pokoje
nieprzejściowe, duża kuchnia
z jadalnią, przedpokój i łazienka.
Tel. 534 122 461
Sprzedam mieszkanie M2
w Jastrzębiu-Zdroju w dzielnicy
Zdrój. Mieszkanie wyremontowane
(odświeżone) dwa lata temu.
Kuchnia przydzielona dzięki czemu
mieszkanie uzyskało dodatkowy
pokój. Cena 140 000 zł.
Tel. 506 529 991
Kupię mieszkanie bez pośredników
w centrum Jastrzębia w okazyjnej
cenie do generalnego remontu.
Tel. 605 260 426
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 duży pokój w domu
jednorodzinnym. Preferowani
pracujący mężczyźni, bez nałogów.
Tel. 514 459 036

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
Kupię garaż na magazyn
w Jastrzębiu-Zdroju.
Tel. 601 472 524

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Bąków. Sprzedam działkę
budowlaną 5500m ,
cena 170 000 pln.
Tel. 608 578 160
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu do 150 00 tys zł.
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
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

PRACA
Zatrudnimy. JZR DŹWIGI Sp. z o.o.
stanowisko: 1.ślusarz 2.spawacz.
Wykształcenie min. zawodowe,
aktualne uprawnienia, mile
widziane uprawnienia do obsługi
suwnicy, wózka, żurawika, kurs
cięcia, spawania gazowego.
Kontakt: jzr-dzwigi.eu, biuro@jzrdzwigi.eu. Ul. 11 Listopada 71
Jastrzębie-Zdrój.

Dunka Sp.z.o.o zatrudni przy uboju
zwierząt załadunku i rozładunku.
Tel: 606 427 104,
dunkapolska@gmail.com
Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych, osobę która
pracowała przy dachach.
Tel: 509 084 041

WĘGIEL W DOBREJ CENIE
Sprzedam węgiel workowany:
eko-groszek 18,00 zł./25kg,
węgiel orzech 16,00zł/25kg.

Pilnie zatrudnię dorywczo lub na
stałe elektryka lub osobę znającą
się na elektryce do wykonywania
instalacji elektrycznych
w budynkach mieszkalnych na
terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic.
Wynagrodzenie i warunki pracy do
uzgodnienia. Tel: 785 002 319
Praca dla kierowcy z kat. B.
W pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu. Warunki płacy i pracy do
uzgodnienia. Tel. 607 912 692
Zatrudnię tynkarza do tynków
maszynowych z doświadczeniem
oraz pomocnika. Mile widziane
prawo jazdy. Praca na terenie
Czech. Tel. 509 992 810

Węgiel luzem:
eko-groszek 650,00zł/tona,
węgiel orzech 580,00zł/tona.
502 376 190, 509 860 978
zajmar1@interia.pl
Przyjmę do prac wykończeniowych.
Tel: 507 100 380
Poszukujemy osobę na stanowisko:
Samodzielna Księgowa. Oferujemy:
stabilne zatrudnienie, samodzielne
stanowisko, miłą i życzliwą
atmosferę, możliwość rozwoju.
Tel. 535 482 372

INNE
KIA Venga Rok prod. 2010 grudzień.
Pojemność: 1,4 benzyna, 90KM,
Przebieg 168 400km. Cena 17 900zł.
Zapraszam na jazdę próbną.
Tel. 505 270 944
mleczko@onet.eu
Do sprzedania Mazda 6 od osoby
prywatnej w bardzo dobrym stanie,
z niewielkim przebiegiem.
Zakupiony w Polsce, 1 właściciel,
serwisowany w ASO, olej i ltry
zmieniane co rok, na gwarancji
fabrycznej do 12.2021. Garażowany.
Dodatkowa konserwacja podwozia
i pro li. Tel. 501 207 458
W dniu 10.11.2020r. późnym
wieczorem ok. godziny 21:00 na
skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ulicy
Prostej, obok szpitala, został
zgubiony aparat słuchowy.
Uczciwego znalazcę prosimy
o kontakt. Tel. 739 222 244
Meble pokojowe w stanie
dobrym do odbioru osobistego.
Cena 350 zł. Tel. 510 689 747
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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Grupa Kapitałowa JSW w trudnych warunkach rynkowych
Gwałtowne zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na stal, spadek produkcji stali i zapotrzebowania na surowce do jej produkcji
spowodowane światową pandemią COVID-19 w znacznym stopniu wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW w dziewięciu miesiącach 2020 roku.
Grupa Kapitałowa JSW odnotowała 1 088,6 mln zł straty
netto wobec 704,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA za
dziewięć miesięcy 2020 roku bez zdarzeń jednorazowych
ukształtowała się na poziomie -80,5 mln zł.
– Dekoniunktura w europejskiej branży stalowej niekorzystnie
wpłynęła na sytuację finansową Grupy Kapitałowej JSW
– mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.
– Po bardzo trudnym drugim kwartale, kiedy z powodu
COVID-19 drastycznie ograniczona została aktywność
gospodarcza, w trzecim kwartale uzyskaliśmy jednak
znaczący wzrost sprzedaży. Wolumen sprzedaży koksu w stosunku do drugiego kwartału 2020 roku wzrósł o ponad 54%.
W przypadku węgla odnotowaliśmy wzrost o blisko 30%.
Niestety uzyskiwane ceny sprzedaży produktów, które
determinują wysokość przychodu naszej Grupy Kapitałowej,
były w dalszym ciągu znacząco niższe niż w okresie przed
pandemią. Grupa JSW poniosła też znaczące koszty związane
z epidemią SARS-CoV-2. Wyniosły one 84,6 mln zł. Były to między innymi koszty związane z zarażeniami naszych pracowników wirusem COVID-19, ich kwarantanną, działaniami
profilaktycznymi polegających na przebadaniu pracowników
i zmianą organizacji pracy, tak by mogły być realizowane
podstawowe zadania przy wzmożonej absencji pracowników
– wyjaśnia prezes zarządu.

Z powodu epidemii w okresie od kwietnia do września tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa nie mogła zrealizować planowanego wolumenu produkcji, w związku z czym
w okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku produkcja węgla
wyniosła 10,6 mln ton i była tym samym o 2,8 proc. niższa
niż rok wcześniej. Produkcja koksu wyniosła 2,4 mln ton
i była niższa o 4 proc. w stosunku do tej sprzed roku.
Należy też zwrócić uwagę na fakt, że w omawianym okresie znacznie spadły ceny węgla metalurgicznego i koksu.
Średnia cena węgla metalurgicznego wyniosła 457,13 zł za
tonę, a więc była niższa o 32,4 proc. Podobny spadek dotyczył ceny sprzedaży koksu, która osiągnęła wartość
750,02 zł za tonę, a więc o 32,7 proc. niższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Sprzedaż węgla wyprodukowanego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej była nieznacznie niższa niż rok
wcześniej i wyniosła w omawianym okresie prawie 10 mln
ton. Przychody ze sprzedaży tego surowca od odbiorców
zewnętrznych spadły o 28,4 proc. i zostały zrealizowane na
poziomie 2,6 mld zł.
Sprzedaż koksu była wyższa o 14,3 proc., natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były niższe

o 22,7 proc. i wyniosły 2,3 mld zł. Łączne przychody ze
sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW za okres dziewięciu
miesięcy 2020 roku wyniosły 5,2 mld zł.
Grupa Kapitałowa JSW zatrudniała na koniec września
30 695 pracowników. W samej Jastrzębskiej Spółce Węglowej były to 22 152 osoby.

Uroczystości rocznicowe
Mimo upływu 40 lat, jakie minęły od podpisania Porozumienia Jastrzębskiego – ideały, o które wtedy walczyli jastrzębscy górnicy, są nadal ważne i aktualne.
Dlatego rocznicowe uroczystości – w tegoroczne Święto Niepodległości – przygotowała Fundacja JSW. Tysiące świeczek, zarówno tych wirtualnych, jak
i rzeczywistych, były dowodem pamięci o górnikach–bohaterach, którzy w 1980 r. rozpoczęli marsz do wolnej Ojczyzny.
– Święto Niepodległości, które było kulminacją naszych uroczystości, wybraliśmy z pełną rozwagą. To przecież dzień,
w którym oddajemy hołd bohaterom narodowym, a do tego
grona należą też górnicy jastrzębskich kopalń, którzy 40 lat
temu mieli odwagą upomnieć się o wolność i godność dla nas
wszystkich. Jesteśmy górnicza wspólnotą, która nawet w dobie pandemii przypominać będzie całej Polsce, że w jastrzębskich kopalniach też rodziła się niepodległa Ojczyzna – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

prałata Bernarda Czerneckiego – powiedział Artur Dyczko,
prezes Fundacji JSW, otwierając koncert.
Koncert z powodu ograniczeń pandemicznych był transmitowany on line. Jego pełne nagranie można zobaczyć na
stronie www.PorozumienieJastrzebskie.pl. Druga część
koncertu poświęcona była życiu ks. prałata, o którym artyści napisali, że jego życiorys jest doskonałym scenariuszem filmowym.

O roli, jaką w najnowszej historii Polski odegrali jastrzębscy
górnicy, świadczy też Patronat Narodowy który Prezydent
Rzeczypospolitej objął nad „Obchodami 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski Ślad w 100-leciu Niepodległej RP”. Uroczystości przygotowała Fundacja JSW.

wspomnieniami do rodzinnego Kobióra , gdzie zaczęła się
jego życiowa droga kapelana ludzi pracy.

Świętowanie rocznicy rozpoczęło się w miejscu szczególnie zapisanym w historii. Kopalnia „Zofiówka” - wtedy „Maniest Lipcowy” - była zakładem, w którym zawarto Porozumienie Jastrzębskie. To tam otwarto wystawę archiwalnych fotografii Józefa Żaka, dokumentujących wydarzenia
sprzed 40 lat.

W tym samym kościele odprawiona został msza za Ojczyznę, która koncelebrowana była pod przewodnictwem
ks. prałata Czerneckiego. To on był budowniczym i wieloletnim proboszczem kościoła „Na Górce”, wzniesionego
40 lat temu przez jastrzębskich górników i ich rodziny,
wbrew ówczesnym komunistycznym władzom.

To wtedy prości górnicy, bez sztabu doradców, przygotowali i wynegocjowali niezwykłą umowę, opartą na społecznej solidarności i szacunku dla ludzi pracy. Umowa była
pierwszym krokiem w stronę wolności. – NSZZ „Solidarność” jest spadkobiercą tych społecznych postulatów, o których nikomu nie pozwolimy zapomnieć – oświadczył podczas wernisażu Roman Brudziński, wiceprzewodniczący
NSZZ „Solidarność” JSW.

– W murach tej świątyni górnicy Porozumienia Jastrzębskiego
i ich następcy zawsze mogli liczyć na pomoc i wsparcie Kapelana „Solidarności”, duszpasterza i niezwykłego człowieka,
którego życie i postawa są i będą dla nas wzorem do naśladowania, inspiracją do tego, by zawsze być lepszym człowiekiem – powiedział Sławomir Kozłowski, przewodniczący
NSZZ „Solidarność” w JSW.

To nie była jedyna wystawa fotografii, która była elementem rocznicowych uroczystości. W kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju odbył się
wernisaż zatytułowany „Zasłużony Kapelan Solidarności”,
poświęcony ks. prałatowi Bernardowi Czerneckiemu. Prezentowane zdjęcia ukazują postać wybitnego człowieka,
niezwykłego kapelana i gorącego patrioty, który wraca

Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego miały też
artystyczny wymiar, dzięki koncertowi pt. „ Heroizm Witolda Pileckiego”, który także odbył się w kościele „Na Górce”.
– Artystyczną formułą chcemy podkreślić, iż patriotyzm ma
niejeden wymiar, a do niepodległej Ojczyzny prowadzi nas
zarówno heroizm Witolda Pileckiego, jak i niezłomna postawa
górników Porozumienia Jastrzębskiego i ich duszpasterza ks.

– Nigdy niczego nie robiłem dla poklasku. Robiłem tylko to,
czego spodziewali się po mnie ludzie ciężkiej pracy, Kościół,
Ojczyzna, a przede wszystkim Bóg – powiedział ks. prałat
Bernard Czernecki po zakończeniu koncertu. Tego wieczoru czekała go jeszcze jedna niespodzianka: podziękowania od środowiska jastrzębskich sympatyków sportu
i hołd oddany przed budynkiem kościołem bohaterskim
górnikom i ich duchowemu przewodnikowi.
Rocznicowe wydarzenia miały zróżnicowany charakter.
Jednym z nich był ambient świetlny. Wieczorem na
kilkudziesięciu budynkach – od Dąbrowy Górniczej po Jastrzębie-Zdrój – rozświetlone okna ułożone zostały w symboliczną liczbę 40.
– Tym ambientem, podobnie jak świeczkami w oknach, chyba
udało nam się – przynajmniej na chwilę – rozświetlić ten półmrok, jaki zapanował w naszej pandemicznej rzeczywistości.
Rzeczywistości, która bezwzględnie zweryfikowała nasze
rocznicowe plany. Mimo tych trudności, udało nam się skłonić
wiele osób do prostego gestu, który wczoraj okazali hołd
jastrzębskim górnikom. Mam na myśli tych wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy wczoraj zapali świeczkę w oknie, ale też śledzili on line wszystkie nasze uroczystości. To także strażacy
i przedstawiciele wielu lokalnych środowisk, takich jak samorządy, placówki oświatowe czy stowarzyszenia, które od wielu
dni kreatywnie wspierają naszą akcję. To dowód na to, iż naszej górniczej społeczności udaje się przekroczyć bramy kopani , a nasze wartości mają wymiar ponadczasowy – powiedział Artur Dyczko, prezes Fundacji JSW.

