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Czyta nas wielu - na pewno ktoś skorzysta

Tablica Ogłoszeń JasNetu
tel. 32 474 00 00

Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31
www.jasnet.pl jasnet@jasnet.pl

Chcesz kupić lub sprzedać
dom, działkę, mieszkanie?
Ogłoś to
w JasNecie
www.jasnet.pl
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Idealne miasto
w oczach…
Samochód wielkości pojazdu opancerzonego, który „przycupnął” na środku chodnika. Jary pełne opakowań po napojach izotonicznych i piwie,
pozostawionych tu przez dbających o swoją formę i dobre samopoczucie. Osiedlowe trawniki jak pole minowe – co krok psia kupa! Kto więc powinien
egzekwować ład i porządek w naszym mieście? Czy to Straż Miejska ma być bardziej restrykcyjna? Co z bezkompromisowością strażników miejskich?
Prawdę powiedziawszy, statystyka, o czym
w tekście poniżej, nie jest sojusznikiem tej
formacji. Zatem, jak powinni działać strażnicy miejscy? Być bardzie stanowczy czy powściągliwi? Przeciwdziałać łamaniu prawa,
a może przymykać oko na ludzką „niedoskonałość”, ograniczając swoje interwencje do pouczeń? Tolerancja czy porządek?
Z pewną przekorą przypominamy wypowiedź Romana Foksowicza – wówczas jeszcze radnego, obecnie wiceprezydenta –
który „na łamach” naszego portalu tak odpowiadał na zadane na samym początku
pytanie.
„Restrykcyjność tak, ale pod pewnymi warunkami. Na pewno pracy strażników miejskich nie powinna przyświecać zasada bezrefleksyjnego wystawia mandatów. Mandat
tu, mandat tam… No, chociażby w przypadku parkowania w miejscach, które nie służą
do tego celu. Jeśli chcieć potraktować przepisy prawa literalnie, kandydatów, którzy
‘załapaliby się’ na tego rodzaju wykroczenie, byłoby multum. Dość powiedzieć, że
wieczorny rekonesans pod jastrzębskimi
blokami dostarczyłby pracy co najmniej
kilkudziesięciu strażnikom. Przecież trzeba
zachować jakąś miarę. Bo tak naprawdę,
gdzie ci wszyscy ludzie mają parkować?
Chcemy ich karać za brak miejsc parkingowych? Przecież oni nie odpowiadają za ten
stan rzeczy! Oczywiście, jest też druga strona medalu. Ewidentne przypadki, kiedy
kierowcy w sposób rażący naginają prawo,
stwarzając zagrożenie dla mieszkańców.
Wtedy mandat jest adekwatnym orężem
w rękach egzekwujących prawo. Podobnie,
gdy w grę wchodzi zaśmiecanie miasta.
W obu wypadkach nie powinno być taryfy
ulgowej. Najgorzej sytuacja przedstawia się
w przypadku psich kup. Tutaj, rzeczywiście,
trudno złapać kogoś na gorącym uczynku.
Nie oznacza to jednak, że strażnicy miejscy
powinni omijać ten ‘delikatny’ problem szerokim łukiem”.
Tymczasem wróćmy do zasygnalizowanej
na początku statystyki dotyczącej wystawianych przez strażników miejskich mandatów karnych. „Czy moglibyśmy dowiedzieć
się, właściwie otrzymać takie zestawienie,
ile mandatów i za co od początku 2021 roku
do dzisiaj, 19 marca, wystawiła Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju (także z uwzględnieniem mandatów za niestosowanie się do
obowiązujących przepisów w związku
z ograniczeniami podczas epidemii)?”

Fot. nadesłane

– zwróciliśmy się z zapytaniem do jastrzębskiego magistratu.
Oto, co otrzymaliśmy w zwrotnym mailu:
Art. 77 KW „Niezachowanie środków
ostrożności przy trzymaniu psa” – 2 mkk
Art. 92§1 KW „Niestosowanie się
do znaku” – 19 mkk
Art. 144§1 „Uszkadzanie roślinności”
– 5 mkk
Art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy o ochronie
zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych – 1 mkk
Art. 43¹ ust. 1 i 2 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi – 28 mkk
Art. 85 ust. 1a Ustawy o ochronie
zdrowia zwierząt – 1 mkk
Art. 96§3 „Naruszenie obowiązków
określonych podmiotów” – 1 mkk
Art. 191 Ustawy o odpadach – 2 mkk
Art. 10 ust. 2 i 2a Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie – 2 mkk

Zatem przyjrzyjmy się bliżej zapobiegliwości strażników miejskich w JastrzębiuZdroju. No cóż, jeśli operować wyłącznie
tymi liczbami, nasze miasto zaczyna jawić
się jako oaza praworządności i spokoju. Czy
tak jest naprawdę?
Dwa mandaty karne od początku roku za
„niezachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu psa”? Imponujące, poniekąd także zastanawiające, mając świeżo w pamięci
komentarze naszych Czytelników, którzy
ubolewali, że „pamiątki” po psim metabolizmie to zmora jastrzębskich chodników, zaś
widok puszczanych „samopas” czworonogów – tradycyjny, miejski obrazek.
Potem mamy dziewiętnaście mandatów
karnych za „niestosowanie się do znaku”.
Brzmi to nieco, przyznacie, drodzy Czytelnicy, enigmatycznie. Czyżby za tajemniczą formułką kryło się między innymi nieprawidłowe parkowanie? Największa osiedlowa zmora w Jastrzębiu-Zdroju? Spędzająca sen z powiek większości kierowców?
Jeśli tak, to czy dziewiętnaście mandatów
należy uznać za sukces, a może porażkę
Straży Miejskiej?
Idźmy dalej, „uszkadzanie roślinności”
– pięć mandatów karnych, ale już palenie,
jak próbujemy zgadywać, w miejscach niekoniecznie do tego przeznaczonych – zam-

knęło się w „skromnej” liczbie jednego mandatu. Nieco lepiej statystyka prezentuje się
w przypadku „wychowywania w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – dwadzieścia osiem mandatów karnych. I znowu,
czy należy rozumieć, że liczba „trunkowych”
obywateli naszego grodu, którzy oddają się
swojemu „hobby” na łonie natury, pociągając „z gwinta” na ławeczce, oscyluje wokół
trzydziestu osób (na przestrzeni ponad
dwóch miesięcy)? Naprawdę?
Wreszcie mamy po jednym mandacie karnym. Między innymi za „naruszenie obowiązków określonych podmiotów”, cokolwiek miałoby to oznaczać w praktyce. I po
dwa mandaty – w myśl ustawy „o odpadach”
i „o utrzymaniu czystości i porządku w gminie”. To z kolei wskazywałoby na prawidłowość, że nasze miasto prawie nie boryka
się z problemem, ot chociażby, dzikich wysypisk. Szczególnie teraz, na wiosnę. Doprawdy, szczęśliwa taka gmina oraz jej włodarze i mieszkańcy! Oby tak dalej!
A propos włodarzy, mamy nadzieję, że pani
prezydent doceni zapobiegliwość strażników miejskich i odznaczy ich za wytrwałą
i bezkompromisową walkę z wszelkimi
nieprawidłowościami. Za ich czujność
i efekty w działaniu – z pewnością zasłużyli!
Damian Maj
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„Od maja będziemy szczepić!”

Wzrost płac w JSW

„Od maja będziemy szczepić” – zapowiada jastrzębski magistrat.
„Naszym priorytetem jest zaszczepienie jak
największej liczby jastrzębian w maksymalnie
krótkim czasie. Dla ich dobra i w trosce o ich
zdrowie, oczywiście. Chcemy, aby jastrzębianie jak najszybciej wrócili do normalności”
- argumentuje prezydent Anna Hetman.
Zgodnie z wymogami rządowymi miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązane jest do utworzenia jednego punktu, który dziennie powinien
szczepić minimum 500 osób. Jednak nasi
włodarze chcą pójść dalej.
„Zaproponowaliśmy NFZ dwie lokalizacje.
Obie przeszły wstępną weryfikację. A to

W czwartek, 8 kwietnia, trzy reprezentatywne związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – Solidarność,
Federacja Związków Zawodowych Górników
i Kadra – skierowały pismo do prezes JSW
Barbary Piontek, wskazując na nierespektowanie porozumienia z lutego ubiegłego roku,
które, jak podali związkowcy, zakładało
wzrost stawek płac zasadniczych w JSW
o 4 procent od 1 marca ubiegłego roku oraz
wypłatę jednorazowej nagrody pieniężnej.
O całej sprawie pisze portal nettg.pl.
„Zarząd JSW S.A. oświadcza, że dokument, na
który powywołują się reprezentatywne organizacje związkowe, nie był przedmiotem obrad Zarządu i nie był przedmiotem raportu
giełdowego spółki. W związku z tym Zarząd
JSW S.A. wezwie organizacje związkowe do
przedłożenia dokumentu, na który się powołują, celem zapoznania się z jego treścią” – po-

oznacza, że dziennie w naszym mieście będziemy mogli szczepić nawet 1000 osób. Jesteśmy na to gotowi. Teraz czekamy na decyzję NFZ-u” – mówi Robert Cichowicz, drugi
zastępca prezydenta.
Punkty szczepień wskazane przez miasto to
Hala Widowiskowo-Sportowa oraz siedziba
„Biznesu na okrągło” (budynek dworca autobusowego). 22 kwietnia pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia mają ostatecznie
zatwierdzić pierwszy z punktów. Najprawdopodobniej szczepienia rozpoczną się już
4 maja, choć istnieje szansa, że ruszą jeszcze
w kwietniu.
„Miasto jest gotowe” – pada na koniec.

Rowery miejskie w Jastrzębiu
„Zwracam się z apelem do Pani Prezydent
o jak najszybsze uruchomienie rowerów
miejskich w Jastrzębiu-Zdroju. Sąsiednie
gminy zarówno w roku ubiegłym, jak i w obecnym, uruchomiły bądź w najbliższym czasie
uruchomią taką usługę. Tylko nasze miasto po
raz kolejny jest w tym względzie czarną owcą
regionu. Jest to o tyle dziwne, że rowery cieszyły się o wiele większym zainteresowaniem
u nas niż np. w sąsiednim Rybniku. Natomiast
Pani osobiście często chwaliła się zarówno tą
inicjatywą, jak i Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Mając na uwadze te wszystkie względy,
jeszcze raz nalegam, aby możliwość korzystania z rowerów miejskich została jak najszybciej uruchomiona. Mieszkańcy miasta nie są
w żaden sposób gorsi czy głupsi, by nie móc
z nich korzystać nawet w obecnej sytuacji”
– apel tej treści pojawił się niedawno na stronie avaaz.org Petycje Obywatelskie.
Co na to jastrzębski magistrat? „Apel ten jest
zupełnie bezzasadny. Jego inicjator nawet
nas nie zapytał o tę kwestię i uruchomił petycję. A przecież odpowiadamy mieszkańcom
na każde nurtujące ich pytanie, chociażby za

pomocą profilu miejskiego na FB. Apel wprowadza jastrzębian w błąd. Mam wrażenie, że
petycja służy jej inicjatorowi jedynie do zaistnienia w przestrzeni publicznej. Demokracja daje prawo wypowiedzi każdemu, ale wykorzystywanie tego narzędzia do szerzenia
nieprawdziwych informacji jest karygodne”
– zauważa Izabela Grela, naczelnik Wydziału
Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.
Czy w naszym mieście w tym roku pojawią się
miejskie rowery? „Miasto Jastrzębie-Zdrój
będzie miało system rowerów miejskich. Będzie jeszcze bardziej rozbudowany niż poprzednio. Do dyspozycji mieszkańców będą
82 rowery i 34 stacje. System będzie dwuletni. Uruchomiony zostanie najprawdopodobniej z początkiem czerwca i będzie funkcjonował do końca listopada 2022 roku
z przerwą na okres zimowy. Dla porównania
dwa lata temu mieszkańcy mogli korzystać
z 61 rowerów i 20 stacji. W obecnej chwili
kończymy procedurę przetargową. Po zawarciu umowy z wykonawcą podamy więcej
szczegółów” – dowiadujemy się.

3

informowała Spółka. Z punktu widzenia Zarządu JSW, jak podano w oświadczeniu, działanie reprezentatywnych organizacji związkowych należy uznać za próbę zainicjowania
bezprzedmiotowego konfliktu społecznego.
W opinii Zarządu jest to wprowadzanie pracowników i opinii publicznej w błąd.
Niedługo potem życie dopisało swoją puentę.
„Jesteśmy w przededniu zatwierdzenia planu
techniczno-ekonomicznego. Pewnie słyszeli
państwo, że planujemy pewną optymalizację
kosztową. Ale wasze miejsca pracy, wasze
płace są bezpieczne. Zaprogramowaliśmy
podwyżki płac od 1 lipca na poziomie 3,4 procent – to jest poziom inflacji. Nie jesteśmy
w stanie jej udzielić państwu wcześniej z uwagi na podpisane umowy finansowe, między innymi z PFR” – poinformowała prezes
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Barbara
Piontek.

Pracownicy z innych spółek?
Jak czytamy na stronie Związku Zawodowego „Kadra”, „od dnia 31.03.2021 w JSW S.A.
na zasadzie porozumienia stron zaczęły obowiązywać na kolejne dziesięć lat gwarancje
zatrudnienia. Obejmują one wszystkich pracowników JSW S.A., łącznie z administracją
i pracownikami powierzchni”.
Jakie wnioski można wyciągnąć z zawartych
gwarancji? Po pierwsze, zdaniem działaczy
związkowych, rządzący zakładają istnienie
JSW w okresie minimum dziesięciu lat. Inaczej nie byłoby zgody na ewentualne odszkodowanie. Po drugie, rząd zakłada, że JSW,
w przeciwieństwie do PGG, przynosić będzie
zyski, stąd zawarte porozumienie stanowi
pewną inwestycję.
„JSW S.A. stanowi ostatnią spółkę węglową
w Polsce, która ma przed sobą przyszłość.

Tym samym stanowi miejsce, w którym warto
pracować i zarabiać. Należy oczekiwać w JSW
S.A. prób alokacji pracowników pozostałych
spółek węglowych na wszelkich szczeblach
pracowniczych. Może to nastąpić w formie
pojedynczych lub/i masowych przejść. Nie
bez przyczyny w poszczególnych kopalniach
PGG pracują zespoły mające ocenić możliwość eksploatacji węgla koksowego. Pamiętajmy też o tym, że PGG stanowi o wiele mocniejszy podmiot polityczny niż JSW, z lepszymi kontaktami u rządzących” - to już „po
trzecie”.
I wreszcie, po czwarte: „Zarząd udzielając
gwarancji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
S.A., pomimo trudnych warunków ekonomicznych, wykazał się dużą odwagą i rozwagą”.

Potrącił śmiertelnie i uciekł…
NFZ w mieście od 1 maja!
Jak informuje Biuro Poselskie posła Grzegorza Matusiaka, Śląski Oddział Wojewódzki
NFZ uruchomi 1 maja 2021 roku w Jastrzębiu-Zdroju Punkt Obsługi Interesantów. Będzie się on znajdował w budynku przy ulicy
Harcerskiej 9.
Wybór pomieszczeń przy ulicy Harcerskiej
nie był kwestią przypadku. Budynek znajduje
się niedaleko Urzędu Miasta, a mieszczą się
w nim także apteka i przychodnia zdrowia.
Jest w pełni przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz posiada odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną. Zakres
usług świadczony w Punkcie Obsługi Petentów w Jastrzębiu- Zdroju jest bardzo szeroki
i będzie obejmował:

ź Ustalenie okresu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz
prawa do świadczeń zdrowotnych
ź Ustalaniu statusu w systemie eWUŚ – poprzez weryfikację ubezpiecz. zdrowotnego
ź Zawierania umów o objęciu dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym
ź Wydawanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ
ź Potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne, czyli przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
ź Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
ź Potwierdzanie Profilu Zaufanego i informacje na temat Internetowego Konta Pacjenta

Gdzie mamy parkować?
Czy złe parkowanie 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 i ważną, jakby nie
patrzeć, sprawę.
Julek: „Oj powinno! Pod chyba każdym
blokiem znajdzie się jakiś dzban. U mnie jest
nawet paru, ale Pan w złotym Citroenie C3 to
by na mandaty nie wyrobił. Nie pozdrawiam
dzbana!”
BBBB: „Złe parkowanie złemu parkowaniu
nie jest równe. Czym innym będzie zaparkowanie w sytuacji, gdzie nikomu to nie przeszkadza i nie powoduje zagrożenia, a czym

innym jest na przykład zablokowanie wyjazdu innym. Przykładem mogą być idi...ci parkujący przed blokiem, którzy myślą tylko o sobie, a ty człowieku kombinuj jak dojechać do
pracy”.
Stan: „Najbardziej mnie wkurzają właściciele
pojazdów, którzy parkują na przejściach dla
pieszych i na zielonych skwerach. Najgorsze
jest to, że są to samochody z obcymi rejestracjami. Są w naszym mieście służby do pilnowania porządku i jakoś ich to nie rusza. Prosiłbym UM o zajęcie się tą sprawą”.
Rafał: „Karać?! A co z miejscami parkingowymi?! Co roku przybywa aut. Na każdą rodzinę wielu ma po 2-3 samochody. Gdzie mamy parkować?”

Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę, 10 kwietnia, po godzinie 19.00 na ulicy
Armii Krajowej. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń jastrzębskiej „drogówki”, kierujący
samochodem jeep z nieustalonych przyczyn
zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył
w prawidłowo kierującego motorowerem.
W wyniku zderzenia 52-letni pasażer jednośladu poniósł śmierć na miejscu, natomiast
kierujący został przewieziony do szpitala.
Pojazd jeep jeszcze tej samej nocy został
odnaleziony i zabezpieczony na terenie powiatu wodzisławskiego. Policjanci z Wydziału Kryminalnego jastrzębskiej komendy in-

tensywnie poszukiwali sprawcy wypadku,
który od soboty ukrywał się przed wymiarem
sprawiedliwości. Jastrzębscy mundurowi,
dzięki natychmiastowej reakcji świadków,
dysponowali także zapisem urządzenia rejestrującego, na którym zapisał się zarówno
pojazd, jak i sprawca wypadku.
12 kwietnia poszukiwany 44-letni mężczyzna wraz z adwokatem zgłosił się do jastrzębskiej jednostki. Na wniosek policji i prokuratury jastrzębski sąd wydał postanowienie
o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy
miesiące. Grozi mu nawet 12 lat pozbawienia
wolności.
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Szkoda tego miejsca…
Czasami trudno oprzeć się wrażeniu, że to miejsce jest dziełem artysty, który wykorzystuje przestrzeń miejską do realizacji swoich odważnych,
a nawet prowokujących wizji. Zmurszały tynk wygląda zjawiskowo, jednak nie dla klientów rozpieszczonych sterylnymi wnętrzami galerii
handlowych. Podobnie z bohomazami graﬁciarzy, traktującymi ten fragment miasta jak katedrę, z której wygłasza się „złote myśli”. A wszystkie
brzmią jak refren pieśni o upadku kompleksu handlowo-usługowego przy ulicy Mazowieckiej.
Teraz najważniejsze pytanie. Czy włodarze
miasta, radni, bliżej niesprecyzowany
czynnik społeczny mogą ocalić to miejsce od
zapomnienia?
Okazuje się, że schody zaczynają się w momencie, gdy Straż Miejska wchodzi na teren
prywatny. Tak jak w przypadku ulicy Mazowieckiej albo wszędobylskich, choć ostatnio
mniej widzianych straganów pod Pawilonami. Jakiś czas temu poprosiliśmy Urząd
Miasta, aby zmierzył się z fenomenem „nowego targowiska miejskiego”. Tego samego,
które mogliśmy podziwiać przy alei Piłsudskiego. Powyższa prośba wydawała się uzasadniona, szczególnie obserwując to, co
działo się w bezpośrednim sąsiedztwie pobliskiego przystanku autobusowego. Towary na zaimprowizowanych straganach, nawoływania kupców, krążący wokół jastrzębianie w roli potencjalnych klientów. „A co
z legalnością takiej formy oferowania swojego asortymentu?” – zapytaliśmy. „Handel
odbywa się na gruncie, który nie jest własnością miasta. Jeżeli osoby uzyskały zgodę
właściciela na handel w tym miejscu oraz
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, wówczas
Straż Miejska nie może interweniować”
– wyjaśniał wówczas magistrat.
No i wszystko jasne! Chociaż prawo precyzuje prosto, jakie konsekwencje dosięgną
krnąbrnych handlarzy, jeśli ci „rozłożą się”
w poprzek chodnika, to pojawia się cudowna formułka „terenu prywatnego”, która
unieważnia wolę ustawodawcy. Owszem,
właściciel terenu może uznać, że handel
damskimi figami urąga jego poczuciu estetyki. Wówczas wystarczy jeden telefon do
Straży Miejskiej. Najczęściej dzieje się tak,
że odwieczne prawa rynku zaczynają grac
pierwsze skrzypce. Mówiąc wprost, wizja

czy deptak handlowy, to przecież jest to
najlepsze z możliwych rozwiązań. Po co te
niekończące się litanie, egzotyczne propozycje, śmieszne przepychanki? Rynek
w Zdroju? Pewnie, że tak, ale o zupełnie innym charakterze. A tutaj, w środku tętniących życiem osiedli, potrzeba czegoś wyjątkowego, co zamknie usta wszystkim malkontentom. Szkoda tego miejsca i jego potencjału. Szkoda historii zaklętej w odrapanych murach. Szkoda kupców, którzy
związali swoje zawodowe losy z ulicą
Mazowiecką. Nic więcej nie przychodzi do
głowy. Bo kto miałby uzdrowić sytuację
w centrum miasta? Dobre pytanie. Poseł,
władze miasta, które służą mieszkańcom,
handlowcy, a może wszyscy razem? Jak na
razie jedni oglądają się na drugich. Niestety,
zbyt dużych efektów z tego nie ma…

zarobku ułatwia podjęcie decyzji o wpuszczeniu kupców na swoją nieruchomość. Ci
zaś przystępują niezwłocznie do handlowej
ofensywy. Jak to wygląda w praktyce, mieliśmy okazję przekonać się przy okazji „nowego targowiska” pod Pawilonami. A strażnicy miejscy? No cóż, ich rola ogranicza się
do instruowania handlarzy, którzy nieopatrznie przekroczyli granicę między tym,
co miejskie i tym, co prywatne, narażając się
na konsekwencje prawne. Symboliczną
granicę między dwoma światami.
I pomyśleć tylko, że miejsce, o którym wspominamy na początku artykułu, tętniło życiem w PRL-u. Na archiwalnych zdjęciach
przetaczają się tłumy jastrzębian, poszukujących deficytowych towarów na rynku,
czyli prawie wszystkiego. Te scenki rodzajowe dotyczyły głównie byłego domu handlowego „Merkury”, który stanowił epicentrum świata w miniaturze, zwanego popu-

larnie Mazowiecką. Kto pamięta jeszcze
kultowe rurki z kremem, po które ustawiały
się monstrualne kolejki? A sklep z zabawkami zapamiętany z dzieciństwa? Jego wystawa przyciągała hipnotyczne spojrzenia
małych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
Albo „Pewex” niczym dotknięcie lepszego
świata. Wtedy nic nie zapowiadało, że sam
środek miasta padnie ofiarą upływającego
czasu, oscylując w kierunku krajobrazu jak
z Księżyca. Skoro ludzie nie potrafili zadbać
o to, co sami stworzyli, natura pokazała
swoje prawdziwe oblicze. Tkanka kompleksu przy Mazowieckiej, tony betonu, stali
i asfaltu, zaczęła przegrywać w konfrontacji
z żywiołami. Rozpoczął się powolny upadek
tego miejsca.
A przecież mogło być tak pięknie! W końcu
mówimy o ścisłym centrum miasta, które aż
prosi się, aby wykorzystać tę wyjątkową
lokalizację. Jeśli szukamy miejsca na rynek

Na koniec coś o wspomnianych doznaniach
estetycznych. Wspomniany obrazek rodzajowy spod popularnych Pawilonów prowokuje do zmierzenia się z tym tematem. Czy
właścicielowi prywatnego terenu można
wszystko? Czy targowisko, które powstało
na oczach jastrzębian, nie powinno zawstydzić włodarzy? Straż Miejska tłumaczy, że
trudno znaleźć kwalifikację prawną dla tego
przypadku. Teren nie jest własnością gminy,
co najwyżej można powołać się na kodeks
wykroczeń, to jest naruszenie porządku publicznego. I to pod warunkiem, że znajdzie
się osoba, której przeszkadza ten stan rzeczy. Ale to byłby ewenement w skali kraju.
Wszystko zostanie więc po staremu? Na
ulicy Mazowieckiej? Pod Pawilonami?
W „strefie centrum”, która przypomina
szkółkę leśną? Między „Biedronką” a blokiem przy ulicy Wrocławskiej, gdzie od lat
rosną chaszcze?
Damian Maj

Jastrzębie z najwyższymi zarobkami!
„Jastrzębie-Zdrój (8443 zł), powiat lubiński
(Lubin i okolice, 8275 zł), Warszawa (6803 zł),
powiat bełchatowski, powiat łęczyński
(Łęczna oraz sąsiednie gminy) i Katowice
– to tam są najwyższe w naszym kraju średnie
zarobki w sektorze przedsiębiorstw, czyli
w firmach” – podaje serwis tuwartomiesz
kac.pl.
„Wśród miast i powiatów, które trafiły na
naszą listę, jest sporo takich, w których jedna
wielka firma, główny tamtejszy pracodawca,
płaci bardzo dobrze, innych firm jest tam
niewiele, więc de facto wysokie zarobki nie są
w całym mieście czy całym powiecie, ale w tej
jednej firmie (choć korzysta z tego całe miasto,
bo np. sklepy i zakłady usługowe mają wielu

zamożnych klientów). Tak jest w przypadku
Jastrzębia-Zdroju (gdzie głównym pracodawcą jest Grupa JSW), powiatu lubińskiego (centrala koncernu KGHM oraz jego kopalnia i zakłady) czy powiatu bełchatowskiego (kopalnia
węgla brunatnego i wielka elektrownia węglowa” – zauważa autor tekstu.
„Na koniec jeszcze jedna refleksja: ta lista już
za 10-15 lat mocno się zmieni (…) Dziś te miejscowości są jeszcze bogate, ale już niebawem
będą miały potężne problemy (wyjątkiem od
tej reguły powinno być Jastrzębie-Zdrój, bo
Jastrzębska Spółka Węglowa skupia się na
wydobyciu węgla koksowego i produkcji koksu, którego jeszcze przez wiele lat będzie używać się do produkcji stali – zastąpienie go wo-

dorem jest na razie nieopłacalne i to szybko się
nie zmieni)” – pada w podsumowaniu.
Ale na tym nie koniec dobrych informacji dla
naszego miasta.
Chełm, Chorzów, Jastrzębie-Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Zamość
i Żory – oto według rankingu tego samego serwisu najlepiej zaplanowane polskie miasta,
gdzie sto procent powierzchni objęto miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (osiem wskazanych miejscowości zajęło
ex aequo pierwsze miejsce).
„Im większa część powierzchni miasta objęta
jest lokalnymi planami zagospodarowania

przestrzennego, tym lepiej. Bo od tego zależy,
czy miasto będzie mieć ładną, harmonijną
i spójną zabudowę, czy będzie zabudowywać się chaotycznie i brzydnąć” – zauważają
autorzy zestawienia – „Ale od tego zależy
jeszcze, w jakim tempie miasto będzie się
rozwijać. Bo jeśli miasto jest objęte planami
zagospodarowania, to ludzie chętniej tam
budują nowe domy, a firmy chętniej inwestują. Bo tam wiadomo, gdzie i co można budować, bo tam łatwiej się inwestuje. Przed pozwoleniem na budowę nie trzeba uzyskiwać
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania i terenu, czyli tzw. wuzetki, a jeśli projekt naszego budynku jest zgodny z planem, to
urzędnik nie ma prawa nie pozwolić nam na
budowę”.
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„ Ja też chcę ży !”
Historia naszej „sprawiedliwej” rozpoczyna się w początkach 1944 r.
w Tłustym. To niewielkie miasteczko, leżące przed wojną na płd.-wsch.
rubieżach II Rzeczpospolitej, było w tym czasie świadkiem gwałtownego
odwrotu pobitych wojsk niemieckich spod Stalingradu. Helena Sobkowiak, wówczas 23-letnia Helena Ojak, mieszkała wraz z mężem,
Józefem, w jednej z tamtejszych kamienic. Kamienicy, dodajmy, opuszczonej pośpiesznie przez swoich żydowskich lokatorów, i której, w efekcie
wojennej zawieruchy, byli jedynymi mieszkańcami. Krótko po tym wydarzeniu pod drzwiami ich mieszkania pojawiają się dwie tajemnicze,
uważnie rozglądające się na wszystkie strony postacie… Wróćmy raz
jeszcze do tej historii…
Jak się wkrótce okaże, są to miejscowi lekarze – Baruch Milch i Jakub Weiless. Obaj
pochodzenia żydowskiego, obaj w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Znała ich dobrze,
nieraz mijała na ulicach Tłustego, nie przypuszczała jednak, że los zetknie ją z nimi
w tak nieprzewidzianych okolicznościach.
Zapada kłopotliwe dla obu stron milczenie,
w końcu jednak pada prośba o pomoc
w ukryciu. „Ale ja nie mam gdzie, ja też chcę
żyć” – miała powiedzieć moja rozmówczyni.
I, jak przyznaje po latach, był strach, ale też
człowiek chciał pomóc. „Wy się nie bójcie,
bo tu jest schron” – odpowiadają. W kilka
chwil później cała trójka schodzi do podziemi kamienicy, gdzie rzeczywiście znajdował się zapobiegliwie urządzony przez właściciela domu schron. Wydawało się, że ratunek jest na wyciągnięcie ręki.
Jakiż był szok naszej bohaterki, kiedy okazuje się, że kamienica, w której mieszka zostaje zaadoptowana na… sztab wycofujących się sił hitlerowskich. W dodatku mąż
pani Heleny, pracujący w pobliskim młynie,
nie pojawiał się w domu od kilku dni. Nagle
znalazła się w oku cyklonu, sam na sam ze
swoim strachem, przez osiem – jak się
wkrótce okaże – bardzo długich dni. Kiedy
po raz pierwszy, wykorzystując chwilową
nieobecność żołnierzy niemieckich, zeszła
na dół, aby zanieść im coś do jedzenia, usły-

szała: „My nie głodni, myśmy jedli buraki,
tylko my jesteśmy żądni informacji”. Okazało się, że kratka umożliwiająca dopływ
świeżego powietrza zadeptana została
przez pozostawione na zewnątrz konie, oni
zaś w akcie desperacji przebili się do sąsiadującej ze schronem piwnicy. To umożliwiło
im swobodniejsze oddychanie. Tam też ktoś
przechowywał pastewne buraki.
Wkroczenie Armii Czerwonej, co prawda
przyjęte przez mieszkańców miasteczka
bez entuzjazmu, oznaczało koniec gehenny
naszych bohaterów. Dla Heleny Sobkowiak
i jej męża był to także nowy rozdział w ich
życiu. Niebawem Józef Ojak wyrusza z dywizją kościuszkowską na front, z którego już
nie powróci. Pani Helena opuszcza tymczasem Tłuste i udaje się do Skały Podolskiej,
gdzie zastaje ją koniec wojny. Stamtąd, w ramach akcji repatriacyjnej, trafia na Śląsk
– konkretnie do Bytomia. Tu wychodzi ponownie za mąż za Józefa Sobkowiaka. Rodzą się im dwie córki. W latach 50-tych już
na stałe osiedla się w naszym regionie. Uratowani Weiless i Milch również przebywają
na Śląsku, gdzie w Bytomiu i Zabrzu pracują
jako lekarze. Każdy, kto choć pobieżnie zna
topografię przedwojennej Polski, musi zdać
sobie sprawę z odległości, jaką pokonała
bohaterka reportażu. Odległości mierzonej
nie tylko w przebytych kilometrach, ale, jak

się wydaje, przede wszystkim w towarzyszących jej emocjach.
Mimo iż od opisywanych wydarzeń minęło
wiele dekad, a pamięć coraz częściej zawodziła moją rozmówczynię, wciąż śmiały się
jej oczy na myśl o rodzinnej miejscowości.
Z rozrzewnieniem wspomina Binkę – Albinę
Fajkenfik – żydowską przyjaciółkę z tamtych czasów. Zresztą, z jej opowieści wyłania się powoli obraz Tłustego jako swoistego „tygla narodów”, w którym w zaskakującej symbiozie żyli Polacy, Żydzi i Ukraińcy.
Do czasu, aż w ich życiu pojawiła się polityka. Ona także pisała powojenną kartę tej
historii. Niebawem z rąk ukraińskich nacjonalistów zginie okrutnie zamordowana
16-letnia siostra pani Heleny. Po 1968 r.,
w wyniku nagonki antyżydowskiej, Baruch
Milch i Jakub Weiless zmuszeni są opuścić
Polskę i emigrują do Izraela. Podobny los
spotyka przyjaciółkę Binkę.
W 1987 r. Helena Sobkowiak wyróżniona
została tytułem „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”. Nim to jednak nastąpiło, odbyła podróż do izraelskiej Netanyi, gdzie
spotykała się z uratowanymi przez siebie
lekarzami. Mieszkała wówczas u Binki,

z którą pośpiesznie odrabiała 20-letnie
zaległości. Tu także dostąpiła zaszczytu
zasadzenia w Alei Sprawiedliwych na
Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie symbolicznego drzewka oliwnego. To o nim Irena
Sen-dlerowa powie kiedyś: „Drzewko na
górze w Jerozolimie to nawet coś więcej niż
pomnik. Pomnik bowiem można by zniszczyć, a Drzewko Pamięci będzie zawsze
rosło”.
Szczególnym aneksem do tego tekstu
jest rok 2008, kiedy panią Helenę odwiedza
ambasador Izraela z wnuczką Barucha
Milcha. Goście obdarowują ją wówczas srebrną menorą - siedmioramiennym żydowskim świecznikiem i książką napisaną przez
Milcha. Autor „Testamentu” – bo taki tytuł
właśnie nosi – daje wstrząsające świadectwo tamtych czasów. Zapisuje w nim nie tylko bieg wydarzeń wojennych, ale także odbywającą się na jego oczach Zagładę Żydów.
Choć obu ocalonych nie ma już wśród żywych, można mieć więc nadzieję, że kolejne
pokolenia będą pamiętać o polskich „sprawiedliwych” - o ich bezprzykładnym świadectwie i swoistym przesłaniu na przyszłość.
Damian Maj

Żeby serce biło dobrze...
Choroby układu krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce, ale także
w wielu innych krajach świata. W trosce o zdrowie i życie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
i okolic, Oddział Kardiologiczno-Wewnętrzny
naszego szpitala stara się mocno wychodzić naprzeciw tym statystykom, dając nowe możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów” – czytamy na stronie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
U zdrowego człowieka prawidłowa czynność
serca waha się od 60 do 90 uderzeń na minutę.
Czasem jednak rytm pracy serca jest zbyt wolny. Zdarza się, że tego typu nieprawidłowość
prowadzi do złego samopoczucia, omdleń,
a niekiedy nawet do utraty przytomności, która może zagrażać życiu. Wówczas pacjentowi
wszczepia się stymulator serca.

„Jest to urządzenie służące do elektrycznego
pobudzania rytmu serca, powodujące skurcze
i regulującym jego pracę. Rozrusznik wszczepiany jest pod skórę, a gdy zajdzie taka potrzeba, stymuluje serce do prawidłowej pracy.
Sama procedura odbywa się w znieczuleniu
miejscowym, co oznacza, że pacjent podczas
zabiegu jest przytomny i pozostaje w kontakcie z personelem” – mówi Łukasz Otremba, lekarz Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego, zajmujący się między innymi wszczepianiem rozruszników.
Jednak na tym nie koniec. Stymulator należy
jeszcze stale kontrolować i dostosowywać do
pacjenta. „Wraz z nowymi możliwościami leczenia w naszym szpitalu, utworzyliśmy własną pracownię kontroli urządzeń wszczepialnych. Dzięki temu mieszkańcy naszego regio-

pod opieką naszej poradni przyszpitalnej” - dodaje doktor Łukasz Otremba.
Te wizyty pomogą ustalić, czy u pacjenta wystąpiły zaburzenia pracy serca, sprawdzić stan
techniczny urządzenia, a w razie potrzeby dokonać przeprogramowania.
„W 2005 roku przeszedłem zabieg wszczepienia rozrusznika i od tej pory jeździliśmy z żoną na kontrole do Zabrza” - mówi Pan Piotr, pacjent poradni – „Od października 2020 roku
chodzę do poradni w szpitalu w JastrzębiuZdroju. Dla nas to ogromne udogodnienie”.

nu, którzy musieli odbywać podróże do ośrodków w Katowicach lub Zabrzu, mogą pozostać

„Zarówno osoby, które miały wszczepiony rozrusznik w naszej placówce, jak i osoby z innych
szpitali, mogą zarejestrować się już na wizytę.
Zapraszamy!” – pada na koniec.
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Uniwersytet partnerem miasta

Groził żonie piłą!

„Uniwersytet Ekonomiczny partnerem Jastrzębia-Zdroju. Uczelnia będzie współpracować z miastem przy transformacji terenów
górniczych” – poinformował jastrzębski magistrat.
List intencyjny otwierający tę współpracę
podpisała prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna
Hetman i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.
„Transformacja to dla naszego miasta ogromne wyzwanie. Ten proces właściwie już się toczy. Dlatego też dywersyfikacja gospodarcza
jest głównym zadaniem, jakie stawiamy sobie
w strategii rozwoju miasta 2030+. Do tego

Ciągłe awantury, wyzwiska, groźby… W taki
między innymi sposób 52-letni mieszkaniec
Jastrzębia-Zdroju znęcał się nad swoją żoną.
W trakcie ostatniej awantury groził kobiecie… piłą mechaniczną. Mówiąc wprost,
w trakcie prób „odpalenia” niebezpiecznego
narzędzia odgrażał się, że ją zabije. Tym razem powodem awantury okazało się zgubienie klucza nasadowego. Dodajmy, że niejednokrotnie świadkiem domowej przemocy
była teściowa. Mundurowi zatrzymali domowego oprawcę, który, będąc pod wpływem

wszystkiego musimy być odpowiednio przygotowani i o to staramy się już od lat. Teraz
pomogą nam w tym również eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
– powiedziała prezydent Anna Hetman.
Podpisany dokument pozwoli na realizację
projektów istotnych dla sprawiedliwej transformacji.
„Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest
kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu tego, by transformacja na rzecz gospodarki
neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób
sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu sobie” - podkreślają sygnatariusze listu.

alkoholu, znęcał się nad jastrzębianką. Kobieta złożyła zawiadomienie, a w nim obszerne zeznania. 52-latek usłyszał już zarzuty.
Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju
zastosował wobec podejrzanego o stosowanie przemocy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, nakazu opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania i zakaz
kontaktowania się z pokrzywdzoną.
Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad
bliskimi sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

Na Wielkopolskiej dojdzie do tragedii?
Oszuści udają pracowników socjalnych
„Proponują odpłatną pomoc, pytają o miejsce
przechowywania oszczędności, nie posiadają
legitymacji służbowej – oto niektóre z sygnałów świadczących o próbie oszustwa przez
osoby udające pracowników socjalnych”
– przestrzegają magistraccy urzędnicy.
W związku z napływającymi sygnałami o takich zdarzeniach, informujemy za Urzędem
Miejskim, jak odróżnić pracownika OPS-u od
oszusta:
ź Pierwszym sposobem weryfikacji pracownika socjalnego jest poproszenie go o okazanie legitymacji służbowej – posiada ją każdy pracownik jastrzębskiego OPS-u. Prosimy
nie wpuszczać do domów osób, które odmawiają jej okazania;
ź W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika socjalnego można sprawdzić dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer 32 43 49 657;
ź Pracownik socjalny powinien mieć przy sobie kwestionariusz rodzinnego wywiadu śro-

dowiskowego, który wypełnia razem z rodziną;
ź Pracownik socjalny nigdy nie prosi o pokazanie oszczędności ani nie pyta, gdzie zostały
ukryte. Nie prosi też o gotówkę;
ź Pracownik socjalny nie prosi o kawę czy
herbatę – taka prośba może mieć na celu odwrócenie uwagi. Oszust wykorzystuje ją, by
zostać na chwilę sam;
ź Pracownicy socjalni nie zaczepiają ludzi
na ulicy, nie proponują możliwości otrzymania dofinansowania. Nigdy też nie przydzielają pomocy finansowej bez przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji administracyjnej.
„W razie podejrzeń najlepiej zawiadomić
policję. Świadomość mechanizmów działania
oszustów pomaga zapobiegać takim sytuacjom, dlatego prosimy o przekazywanie informacji na ten temat osobom potencjalnie
zagrożonym, na przykład seniorom” – pada
na koniec.

Fot. MZK

pozyskanie środków na zakup pięciu autobusów elektrycznych. Decyzja powinna zapaść
do wakacji. Wówczas MKA zapłaci jedynie
15 procent kosztów z możliwością ich spłaty
w ramach preferencyjnej pożyczki. Koszt jednego „elektryka” to około 2,5 mln zł.
Niezależnie od wyników konkursu, MKA
ogłosiła przetarg na zakup 7 nowych autobusów spalinowych o najwyższym standardzie
emisji spalin. Jest szansa, że pojawią się na
drogach Jastrzębia-Zdroju już w sierpniu.

Rzuciła się na babcię
Do tego zdarzenia doszło 15 marca 2021 roku. „28-latka używając przemocy w postaci
szarpania, a następnie pchnięcia wobec swojej babci, doprowadziła ją do upadku, a następnie zabrała portfel z pieniędzmi. Kolejnego rozboju dokonała 29 marca. Tego dnia
poprzez popychanie pokrzywdzonego spowodowała jego upadek, w trakcie którego
wyszarpała z palca złotą obrączkę o wartości
1000 zł. Następnie pozostawiła go w piwnicy
leżącego na podłodze, bez możliwości opuszczenia pomieszczenia, narażając mężczyznę

na utratę życia i zdrowia. Kobieta dopuściła
się także między innymi kradzieży laptopa,
kurtki skórzanej, złotego pierścionka, telefonu komórkowego, zegarka, aparatu fotograficznego oraz karty płatniczej i dokonywania za jej pomocą transakcji zbliżeniowych”
– informuje KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie
28-latka została doprowadzona do prokuratury. Tam usłyszała zarzut rozbojów, kradzieży oraz kradzieży z włamaniem. Sąd podjął
decyzję o jej tymczasowym aresztowaniu.

w aucie to też żadne rozwiązanie, bo komuś
może się bardzo spieszyć, na przykład nagłe
zdarzenie, dziecko coś połknie i trzeba szybko pojechać do szpitala, w dzisiejszych ‘covidowych’ czasach możemy się nie doczekać na
czas ambulansu), a co za tym idzie blokowanie
swobodnego przejazdu ‘osobówek’, o służbach ratowniczych już nie wspomnę” – wylicza nasz Czytelnik. „Podsumowując całą sytuację, to brak miejsc parkingowych, a przede
wszystkim lenistwo i cwaniactwo niektórych
kierowców, którzy mają gdzieś bezpieczeństwo innych mieszkańców i kierują się tylko
swoją ‘wygodą i komfortem’, żeby zaparkować jak najbliżej miejsca zamieszkania. Przyjedziesz z dużymi zakupami, wypakuj się pod
klatką schodową i zaparkuj auto tak, aby nie
utrudniać innym życia. Przecież nic się nie
stanie, jeśli zaparkujesz nawet 200 metrów
dalej, gdzieś za blokiem lub dostępnych dalszych parkingach” – pada na koniec.

Apelują o remont nawierzchni
„Mieszkańcy korzystający z ulicy Stodoły
wnoszą uwagi, aby podjąć stosowne decyzje
dotyczące stanu nawierzchni i ruchu pojazdów. Sugerują, żeby ograniczyć prędkość
oraz masę pojazdów do 7 ton oraz w miarę
możliwości – naprawić nawierzchnię tej ulicy” – czytamy w interpelacji, po którą podpisali się radni Ryszard Piechoczek, Tadeusz
Markiewicz i Janusz Toborowicz.
Z uzasadnienia dowiadujemy się, że użytkownicy drogi rozwijają w tym miejscu nadmierną
prędkość, a ciężkie pojazdy niszczą nawierzchnię i przy wymijaniu uszkadzają pobocze.

„Elektryki” u nas?
Międzygminna Komunikacja Autobusowa
(były PKM Jastrzębie) od niedzieli, 18 kwietnia, testuje autobus elektryczny. Jeszcze
przez trzy dni będzie przewoził pasażerów na
liniach jastrzębskich i w gminach ościennych.
We wtorek autobus elektryczny pojawi się na
linii C18, natomiast w środę i czwartek na
liniach: C10, C18, C13, C17, S16.
Pojazdem testowym o długości 8,5 metra
może podróżować jednocześnie 65 pasażerów, w tym 23 na miejscach siedzących.
W rygorze epidemicznym może to być łącznie
20 osób, przy założeniu, że zajęta jest połowa
miejsc siedzących. Autobus wyposażony jest
w baterie o pojemności 142 kWh, które
wystarczają na pokonanie 140 km.
Testowanie autobusu elektrycznego w Jastrzębiu-Zdroju to element szerszego projektu, który zamierza realizować Międzygminna
Komunikacja Autobusowa. Wniosek przedsiębiorstwa, już kilka miesięcy temu, trafił do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu
„Zielony Transport Publiczny” jest szansa na

„We wtorek, 6 kwietnia, około godziny 16.00
przy ul. Wielkopolskiej została zablokowana
droga przez samochód marki Renault przy
śmietniku osiedlowym, gdzie widnieje jasna
informacja zakazu parkowania. Blokada drogi trwała około 20 minut – na czas trwania
interwencji służb ratunkowych” – tak zaczyna się mail wysłany na adres naszej redakcji.
„Co by było, gdyby zaistniała konieczność
interwencji innych służb ratunkowych – straży pożarnej – w klatkach zlokalizowanych dalej? Przypominam, że pod tym blokiem jest
ślepa ulica i nie ma możliwości dojechania
z drugiej strony budynku” – dowiadujemy się.
„Czasami po prostu ręce opadają, jak człowiek widzi, co się dzieje pod blokami. Parkowanie na wejściach do klatek schodowych
(brak swobodnego przemieszczania się na
przykład z noszami), blokowanie przejść dla
pieszych, zastawianie innych samochodów
(wywieszenie kartki z numerem telefonu

„Prosimy też o rozważenie naprawy łącznika
drogi – od ulicy Stodoły do ulicy Strażackiej
– utwardzony frezem i biegnący wzdłuż ROD
‘Irys’” – pada w piśmie.
„Część ulicy Stodoły jest jednokierunkowa.
Pojazdy jadące od strony Zofiówki muszą,
skręcając w prawo, pokonać łącznik wzdłuż
ROD ‘Irys’, aby dojechać na przykład do ulicy
Pszczyńskiej. Odcinek ten jest w bardzo złym
stanie i wprost zagraża bezpieczeństwu poruszających się pojazdów” – dowiadujemy się
na koniec. Czy odpowiedź, jakiej udzielą
urzędnicy, zadowoli naszych rajców?

Napadł na byłego pracodawcę
Policjanci z jastrzębskiej komendy zostali
poinformowani o wymuszeniu rozbójniczym,
do jakiego doszło w naszym mieście. 29-letni
jastrzębianin wraz ze swoimi wspólnikami
zniszczył drzwi do mieszkania byłego pracodawcy, który mieszkał tam z żoną i dwójką
małych dzieci. Sprawcy, grożąc mężczyźnie

i jego rodzinie, zażądali od niego zapłaty 400
złotych rzekomego długu za wynagrodzenie.
Mundurowi zatrzymali podejrzanych, gdy ci
samochodem odjeżdżali już z miejsca napaści.
Decyzją prokuratora 29-latek został objęty
policyjnym dozorem oraz zakazem kontaktowania się i zbliżania do poszkodowanych.

„Wpadł do dziury i zniknął!”
Zdarzenie, do jakiego doszło w czwartek,
8 kwietnia, około godziny 23.00 przy ulicy
Podhalańskiej, śmiało można określić mianem… metafizycznego.
Jak relacjonował zgłaszający, jego kolega
wpadł do dziury i wszelki ślad po nim zaginął.
Na miejsce zadysponowano policyjny patrol
i zastęp straży pożarnej. KMP w JastrzębiuZdroju informuje, że po przybyciu na miejsce
zastano nietrzeźwego i nielogicznie wypowiadającego się mężczyznę, któremu wydawało się, że jego 34-letni znajomy wpadł do
tajemniczej dziury. Aby zweryfikować jego
wersję wydarzeń, spenetrowano okoliczny
teren, szukając miejsca, gdzie domniemany

poszkodowany mógł zniknąć bez śladu. Bez
efektu. Policjanci udali się także pod adres zamieszkania „zaginionego”, ale nikt im nie
otworzył. Słychać było jedynie dzwonek w telefonie.
Ostatecznie zgłaszający udał się na pobliskie
ogródki działkowe, gdzie aktualnie zamieszkuje.
Jakie może być może rozwiązanie tej zagadki,
drodzy Czytelnicy? Nie chcemy niczego sugerować, ale nie od dzisiaj wiadomo, że są na
tym świecie dziury, do których pod żadnym
pozorem nie powinno się wchodzić.
Dlaczego? A to już niech każdy sam odpowie
sobie na to pytanie…

www.gazeta.jasnet.pl
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Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Jastrzębiu-Zdroju serdecznie
zaprasza wszystkich mieszkańców
naszej spółdzielni do udziału
w tegorocznej edycji
„Konkursu na najładniejszy
ogródek przydomowy”
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GieKSa pod wodzą Włodarka
Po czterech porażkach z rzędu zarząd GKS
Jastrzębie zadecydował rezygnacji ze współpracy z trenerem Pawłem Ścieburą. Czary goryczy dopełnił fatalny styl przegranych z Radomiakiem (0:2), Chrobrym Głogów (0:1),
Widzewem Łódź (0:2) i Puszczą Niepołomice
(1:2), gdzie nasi piłkarze prezentowali bezradność w ataku i popełniali szkolne błędy
w obronie. Dość powiedzieć, że jastrzębianie
musieli uznać wyższość Widzewa, który pół
meczu grał w... dziesiątkę.
Wiosenny falstart spowodował, że GieKSa
niebezpiecznie zbliżyła się do strefy spadkowej. Po odejściu Ściebury stery tymczasowo (?) przejął jego asystent Łukasz Włodarek,
który kibicom znany jest z udanej pracy z młodzieżą Szkółki Piłkarskiej MOSiR oraz analitycznego podejścia do futbolu. W jedynym
jak dotychczas meczu pod wodzą młodego
szkoleniowca zespół z Harcerskiej zremisował u siebie 1:1 (1:0) z mocnym Górnikiem
Łęczna. Co więcej, choć jastrzębianie przed

Łukasz Włodarek. Fot. gksjastrzebie.com

meczem w ciemno braliby podział punktów
z wiceliderem, to wobec rozegrania... najlepszej pierwszej połowy w tym roku, mieli prawo
odczuwać niedosyt. Nasz zespół wreszcie
przestał obawiać się ruszyć do przodu. Nie
wiemy, czy oznacza to pozostanie Włodarka,
ale faktem jest, iż zarząd GieKSy wciąż nie
podał nazwiska następcy Ściebury i wyraźnie
chce dać jastrzębskiemu trenerowi dłuższy
kredyt zaufania.

Miasto dwóch Lig Mistrzów!
Zapewne bardzo niewiele polskich miast doczekało się w swoich dziejach dwóch Lig Mistrzów w jednym sezonie. Na pewno jednak
w tym elitarnym gronie znajdzie się Jastrzębie-Zdrój, bowiem za sprawą triumfów Jastrzębskiego Węgla i JKH GKS Jastrzębie
(którym poświęcamy strony 8-9) na Halę
Widowiskowo-Sportową oraz Lodowisko Jastor zawitają odpowiednio CEV Champions
League oraz Champions Hockey League!
Szczegółów regulaminowych tych rozgrywek
jeszcze nie znamy. Trudno także przewidzieć
ich format biorąc pod uwagę zamieszanie

w świecie sportu powodowane przez koronawirusa. Na pewno jednak obie nasze drużyny
wystąpią w fazach grupowych bez konieczności udziału w kwalifikacjach. Jako siatkarski
mistrz Polski Jastrzębski Węgiel będzie mógł
zapewne liczyć na rozstawienie w losowaniu.
Tego przywileju nie będzie miał natomiast
JKH GKS Jastrzębie, który do CHL przystąpi
nie tylko jako debiutant, ale zarazem reprezentant jednej z najniżej notowanych federacji. Oznacza to, że zagra z mocniejszymi
konkurentami. Wśród potencjalnych rywali są
m.in. Ocelarzi Trzyniec.

Rekordowy czas w maratonie
Wojciech Lizak zanotował wybitny występ
w 91. PZLA Mistrzostwach Polski w Maratonie, które odbyły się 18 kwietnia w ramach
słynnego Maratonu Dębno. Reprezentujący
jastrzębską ekipę TL Athletics 40-letni lekkoatleta przebiegł królewski dystans 42 km
i 195 m w czasie 2 godzin, 40 minut i 30 sekund, który jest jego nowym rekordem życio-

wym i zarazem dał mu 34. miejsce wśród najlepszych Polaków! Ten znakomity wynik pozwolił Lizakowi na umocnienie się w pierwszej
piątce najlepszych jastrzębskich maratończyków w historii, tuż za słynnymi Tadeuszem
Siegmundem, Jerzym Zawieruchą i Damianem Zawieruchą, którzy wiele lat temu pokonywali magiczną barierę 2:30.

„Rakiety” nadal w ekstraklasie?
REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY
I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju
do dbałości o estetykę najbliższego
otoczenia i miasta.
II. Organizator
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju
III. Uczestnictwo i zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy mieszkańcy Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej posiadający ogrody
przydomowe.
2. Konkurs organizowany jest w kategorii:
najpiękniejszy ogród.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest przesłanie zgłoszenia na adres
konkurs@gsmjastrzebie.pl lub złożenie
osobiście w sekretariacie spółdzielni
(druk zgłoszenia dostępny jest na stronie
www.gsmjastrzebie.pl) wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w ramach
konkursu na Najładniejszy ogródek
przydomowy.
4. Zgłoszenia można składać
do 7 maja 2021 roku.
5. Spośród zgłoszonych do konkursu

obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze
ogrody.
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie
się w siedzibie Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ulicy Granicznej 1,
28 maja 2021 roku.
7. W przypadku przeciwwskazań do
gromadzenia się z powodu stanu epidemii
organizator zastrzega sobie prawo do
ogłoszenia wyników tylko w formie
zamieszczenia ich na stronie
www.gsmjastrzebie.pl
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do sfotografowania zwycięzców oraz
podania wyników do publicznej wiadomości.
IV. Nagrody
W kategorii: najpiękniejszy ogród.
Za trzy pierwsze miejsca przewidziane
są nagrody w postaci drobnego sprzętu
ogrodniczego.
V. Komisja Konkursowa
Komisję Konkursową powołują
organizatorzy. W skład komisji wejdą
przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej
i mieszkańców Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Pingpongistki JKTS Jastrzębie zakończą
historyczny, pierwszy od ponad dwóch dekad
ekstraklasowy sezon 2020/21 na przedostatnim, 10. miejscu. W dotychczasowych
dziewiętnastu spotkaniach ekipa z Omegi
zdobyła 7 pkt., odnosząc trzy zwycięstwa. Nasze "rakiety" dwukrotnie były lepsze od ostatniego w tabeli GOSRiT Energa Luzino (3:2,
3:2), a ponadto pokonały także Gotyk Toruń
(3:2) oraz zapunktowały przeciw Polmlek
OSiR Lidzbark Warmiński (2:3).
Trzon drużyny stanowiły Julia Bartoszek
(7-16), Angelika Janik (5-16) i Agata Paszek
(3-12) i Anna Kubiak (0-7). Nie można wyklu-

JKTS Jastrzębie. Fot. Facebook

czyć, że JKTS pozostanie w elicie, jednak tu
decyzja należy do Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, który nie wskazał jeszcze ostatecznej liczby spadkowiczów.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Boks: 25-letnia jastrzębska pięściarka zawodowa Laura Grzyb (Tymex Promotion) awansowała na 2. miejsce w wadze piórkowej kobiet w światowym rankingu Federacji IBO.
*** Hokej: Białe Jastrzębie zakończyły sezon Polskiej Ligi Hokeja Kobiet na 7. pozycji,
wyprzedzając Kojotki Naprzód Janów i Podhale Nowy Targ. *** Lekkoatletyka: Z uwagi na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej Jastrzębski Bieg Kobiet na 5+ został przełożony
z 30 maja na 19 września. *** Piłka nożna: Kamil Glik zdobył w kwietniu dwa gole dla Benevento
Calcio kolejno w meczach z AC Parma (2:2) i Lazio Rzym (3:5). *** Piłka nożna: Granica Ruptawa
rozpocznie walkę w grupie mistrzowskiej ligi okręgowej od domowego meczu z Unią Racibórz
(24.04). Podopieczni Tomasza Ciemiegi są już pewni utrzymania na tym szczeblu. *** Rajdy samochodowe: Załoga Zbigniew Gabryś i Krzysztof Janik (Jawiszowice/Jastrzębie-Z.) na pokładzie VW Polo GTI R5 wywalczyła brąz Tech-Mol Rally (cykl Tarmac Masters) w Nowej Rudzie.
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Poprzez ciernie do gwiazd!
Na tę chwilę kibice jastrzębskiej
siatkówki czekali siedemnaście lat...
i dwa dni. 16 kwietnia 2004 r. prowadzony przez Igora Prielożnego KS Jastrzębie Borynia sięgnął po historyczne mistrzostwo Polski, pokonując na
wyjeździe AZS Olsztyn. 18 kwietnia
2021 r. ten wyczyn powtórzyli zawodnicy Andrei Gardiniego, pozostawiając w pokonanym polu Zaksę Kędzierzyn-Koźle - finalistę Ligi Mistrzów!
Jednak poza złotym medalem oraz
osobą Leszka Dejewskiego, który
współpracował z oboma trenerami,
tych dwóch mistrzostw Polski nie sposób postawić obok siebie. Powiedzieć,
że zdarzyły się one w zupełnie innych
epokach, to jak porównać podziwianie
wyczynów Nikoli Grbicia w telewizji
20 lat temu do oglądania jego smutnego oblicza po porażce w Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie przybył już
nie jako gwiazda serbskiej siatkówki,
ale trener Zaksy.
Droga Jastrzębskiego Węgla do mistrzostwa Polski w sezonie 2020/21
nie była usłana różami. Wręcz przeciwnie - jeśli w styczniu ktoś stawiał na
złoto dla "pomarańczowych", mógł
liczyć się z uśmiechem politowania.
Nasz zespół miał za sobą już dwie
kwarantanny, zmianę trenera oraz
nieudany udział w Lidze Mistrzów.
Przypomnijmy, że jesienią jastrzębianie z uporem walczyli w kwalifikacjach
do niej, po czym z powodu koronawirusa nie rozegrali nawet jednego spotkania w fazie grupowej.
Trzy miesiące temu prezes klubu
Adam Gorol zagrał va banque i po kil-

ku fatalnych meczach pożegnał trenera Luke'a Reynoldsa. Australijczyka
zastąpił Andrea Gardini. Na prezesa
posypały się gromy, wśród których ze
świeczką można byłoby szukać opinii
wspierających jego decyzję. Tymczasem Gardini, który w przeciwieństwie
do Reynoldsa był siatkarzem najwyższej światowej klasy i doskonale "czuje
parkiet i szatnię", okazał się być "strzałem w dziesiątkę". Włoch oczyścił
atmosferę i spowodował, że nasz zespół zwalczył swoją największą bolączkę, a mianowicie - załamywanie
gry w momencie pojawienia się pierwszych kłopotów.
Fazę zasadniczą PlusLigi Jastrzębski
zakończył na 2. pozycji, dzięki czemu
był pewien uniknięcia w ćwierćfinale
i półfinale starcia z pierwszą w tabeli
Zaksą. Nasi siatkarze mieli powody do
radości, bowiem wcześniej długo nie
potrafili poradzić sobie z tym rywalem. Dość przypomnieć, że w latach
2015-20 JW poniósł z kędzierzynianami... 16 porażek z rzędu.
Tymczasem w play-offach "coś" ruszyło. Drużyna poukładana przez Gardiniego zaczynała coraz lepiej funkcjonować. Najpierw jastrzębianie odprawili Aluron Wartę Zawiercie (3:0, 3:1),
a następnie w półfinale wyeliminowali
Vervę Warszawa (3:2, 3:1). Co więcej,
z uderzenia naszych siatkarzy nie
wyprowadzały ani błędy sędziowskie,
ani przegrane sety. Przestaliśmy popełniać seryjne pomyłki. Zadziałał
też atut mocnej ławki rezerwowych,
z którego emanujący spokojem Gardini potrafił znakomicie skorzystać.

ści nie było końca. Szampan lał się
strumieniami, w górę wystrzeliło pomarańczowo-złote konfetti, a gospodarze dosłownie rzucali się sobie w ramiona. Niebawem nowi siatkarscy mistrzowie Polski wybiegli ze złotym
trofeum do czekających na nich przed
obiektem równie szczęśliwych kibiców, których znamy z pięknej przyśpiewki kończącej się słowami"... ale
zawsze była wiara, że Jastrzębie Mistrzem Polski znowu będzie!". I Jeeest!

Złota ekipa Jastrzębskiego Węgla z okazałym trofeum za Mistrzostwo Polski. Fot. Magdalena Kowolik.

Finały zaplanowano na 14 i 18 kwietnia. Według wielu komentatorów zdecydowanym faworytem pojedynku
o złoto była ZAKSA i... trudno było się
z nimi nie zgodzić. Jednak już w półfinałach pojawiły się rysy na wizerunku hegemona, ponieważ Skra Bełchatów zdołała doprowadzić do trzeciego
meczu, czym dodatkowo zmęczyła
ekipę Grbicia. Czy miało to wpływ na
przebieg finałów? Nie można tego wykluczyć. Niemniej, bitwa o złoto zaczęła się paskudnie, bo od druzgocącej
klęski JW (16:25!) w 1. secie. Tylko
wielki zespół mógł podnieść się po takim ciosie...
I tu właśnie zadecydowały dwa czynniki, o których wspominaliśmy wyżej.
Zahartowany problemami Jastrzębski
nie przestawał wierzyć w zwycięstwo

i nie oddał reszty meczu. Z kolei
w przypadku słabszej postawy danego zawodnika Gardini natychmiast
wprowadzał świeżego zmiennika. Tak
stało się w przypadku Jakuba Buckiego, który - choć rozpoczynał oba finały
na ławce - to ostatecznie za sprawą
swojej niesamowitej zagrywki oraz
nerwów ze stali zostawał bohaterem
dnia. Tej "głębi strategicznej" nie miała
ZAKSA, gdzie zawiedli Aleksander
Śliwka i Łukasz Kaczmarek. Grbić nie
miał dla nich godnych zastępców.
Efekt? Dwa razy po 3:1 dla Jastrzębskiego Węgla!
Gdy w niedzielę wieczorem po zagraniu Jurija Gladyra piłka po raz ostatni
wylądowała po kędzierzyńskiej stronie siatki, w Hali Widowiskowo-Sportowej rozpętało się szaleństwo. Rado-

Finał PlusLigi
(decydujący mecz - 18.04.2021)
Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn 3:1 (-25, 19, 25, 23)
JW: Louati, Wiśniewski, Kampa, Al
Hachdadi, Gladyr, Fornal, Popiwczak
(libero) - Szymura, Bucki, Tervaportti.
NA GORĄCO PO FINALE:
Leszek Dejewski (II trener):
17 lat minęło jak z bicza strzelił, a my ciągle młodzi... (śmiech). Oczywiście teraz
możemy żartować, ale ten sukces jest
efektem ciężkiej pracy całego naszego
klubu. Przed meczem zadzwonili do mnie
z życzeniami złota Igor Prielożny i Piotr
Gabrych. Wziąłem to za szczęśliwą monetę, że może nam się udać!
Jakub Bucki (atakujący):
Czy czuję się bohaterem? Nie, bohaterem
jest cała drużyna, która mimo problemów potrafiła odnaleźć się w nawet
najtrudniejszej sytuacji. Możemy spojrzeć w lustra i powiedzieć, że spełniliśmy
wszystkie nasze obietnice!

„To sukces naszego g rnictwa i miasta”
Czy niespodziewane mistrzostwo
Polski wywalczone po trudnym sezonie smakuje lepiej aniżeli złoto, które
byłoby zdobyte w roli faworyta?
Adam Gorol (prezes JW) - Przede
wszystkim to mistrzostwo ma niezwykły smak. Wszak Jastrzębski Węgiel
po raz ostatni wystąpił w finale 11 lat
temu, natomiast na złoto czekaliśmy
od 2004 r. Nie trzeba tłumaczyć, jak
ogromne mamy teraz powody do satysfakcji. Przyznam, że nie był to sezon, w którym naszym podstawowym
celem był złoty medal. Niemniej, mimo wszelkich problemów stał się on
efektem wytężonej pracy w kierunku
realizacji długofalowego planu, który
został przeze mnie wdrożony kilka lat
temu. Do absolutnej pełni szczęścia
brakowało tylko jednego - pełnych
trybun. Można sobie wyobrazić, co
działoby się w Hali WidowiskowoSportowej, gdyby nasze mecze mogły
odbywać się z udziałem publiczności.
Niestety, wszyscy wiemy, jaka obecnie
jest sytuacja.
Sukces byłby trudny do osiągnięcia
bez Andrei Gardiniego. Pamiętam
styczniową falę krytyki wobec pana
za zmianę trenera. Jak czuje się
człowiek, który w takiej sytuacji miał
rację?
Utwierdza mnie to w przekonaniu, że
muszę jeszcze mocniej wierzyć w siebie. Jeśli chodzi o sprawy klubowe,
powinienem przede wszystkim ufać
własnym przemyśleniom. Przypomnę,
że w styczniu byłem absolutnie prze-

konany, iż muszę dokonać tej zmiany.
Uczyniłem to, choć zarazem przyznam, że nie kalkulowałem wówczas,
jakie ryzyko biorę na siebie. Gdyby
nasz zespół nie zdobył medalu, to winną tej sytuacji byłaby zapewne tylko
jedna osoba. Dodam, że ze zrozumieniem przyjmowałem zdziwienie ze
strony zarówno fachowców, jak i kibiców. Mieli oni do tego prawo. Wszak
JW zajmował 2. miejsce w tabeli,
a każdej ekipie może przydarzyć się
wahnięcie formy. Ja jednak brałem
pod uwagę więcej czynników, które
działały "in minus". Dlatego nie miałem wątpliwości. Obecnie moja decyzja sama się obroniła.
Jakim sposobem Gardini tak dobrze
wpasował się w drużynę?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Przede wszystkim należy tu podkreślić zasługi Luke'a Reynoldsa, z którym wspólnie zbudowaliśmy ten zespół. Tytuł mistrzowski jest potwierdzeniem faktu, że drużyna była dobrze zbilansowana we wszystkich formacjach. Natomiast Andrea zdołał
uzupełnić te słabe punkty, które odnalazłem na początku 2021 r. Intuicja
podpowiadała mi, że Włoch może zbilansować pewne niedostatki przygotowania mentalnego naszej drużyny.
Co więcej, sam Gardini poza świetnym
warsztatem pracy znakomicie wkomponował się w naszą koncepcję "głębi
składu". Wysłuchał informacji przekazanych przeze mnie oraz członków
sztabu szkoleniowego i wyciągnął od-

powiednie wnioski. W efekcie potrafił
optymalnie gospodarować kadrą. Dla
mnie najlepszym dowodem na słuszność powierzenia mu funkcji trenera
był nasz dramatyczny półfinałowy
mecz w Warszawie, gdzie Andrea
wyciągnął z naszego składu absolutne
optimum!

satysfakcję, iż nasze środowisko górnicze zyskało taki ogromny sukces
w postaci mistrzostwa Polski w siatkówce, które zdobyliśmy jako Jastrzębski Węgiel, ale także triumfu
JKH GKS Jastrzębie, którego to sukcesu też serdecznie gratuluję naszym
sąsiadom z Jastora. Nie chciałbym tu
wdawać się w szczegóły, ale wszyscy
wiemy, jak czasem postrzegana jest
branża wydobywcza. Siatkarskie mistrzostwo Polski jest sukcesem naszego górnictwa oraz całego miasta!

A kiedy nabrał pan osobistego przekonania, że to złoto może być nasze?
Po drugim secie spotkania w Hali Azoty. Wielu kibiców zapewne podziela
moje odczucia. Wszak podnieśliśmy
się z bardzo trudnego położenia. Pierwszą odsłonę przegraliśmy wyraźnie,
a tymczasem drugą zdołaliśmy wygrać. Wtedy nabrałem przekonania,
że jednak szansa na złoto jeszcze nie
przepadła i jako zespół jesteśmy
w stanie podjąć realną walkę w finale.
Przejdźmy do jeszcze przyjemniejszych rzeczy. Zapewne zalała pana
lawina gratulacji.
Przyznam, że informacji, SMS-ów oraz
maili były setki. Mimo wszystko jest to
ogromna przyjemność. Ja również
chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim naszym zawodnikom
oraz trenerom, pracownikom i administracji klubu. Dziękuję Klubowi
Kibica oraz wszystkim fanom, których
wsparcie nieustannie niosło nas do
sukcesu. Przede wszystkim jednak
dziękuję naszemu strategicznemu
partnerowi, czyli Jastrzębskiej Spółce
Węglowej. W okresie pandemii Covid19 sytuacja ekonomiczna wielu

Prezes JW Adam Gorol. Fot. Magdalena Kowolik.

przedsiębiorstw jest pogorszona.
Argument, aby przestać wspierać
sport lub ograniczyć zaangażowanie
finansowe znalazłby się "z marszu".
Tymczasem zarząd JSW S.A. zawsze
w nas wierzył. Dziękuję także Miastu
Jastrzębie-Zdrój i osobiście pani prezydent Annie Hetman. Mam ogromną

Puśćmy wodze fantazji. Była w polskiej siatkówce już epoka bełchatowska, a następnie kędzierzyńska. Czy
teraz czas na jastrzębską?
Byłoby dziś zbyt odważnym stwierdzenie, że nadchodzi era Jastrzębskiego Węgla. Na pewno jednak
chciałbym, abyśmy budowali ambitne
plany na przyszłość. Nie wyobrażam
sobie czekania na kolejny finał aż
11 lat! Wierzę, iż JW w najbliższych
latach będzie czołową polską drużyną,
która regularnie gra w Lidze Mistrzów. Jestem przekonany, że mamy
warunki do tego, aby nadal piąć się
w górę. Chcemy ustabilizować organizacyjny i sportowy poziom jastrzębskiej siatkówki na jak najwyższym
szczeblu. Musimy jednak pamiętać, że
każdy sukces należy okupić ciężką
pracą.
Pełna treść wywiadu na
www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

www.gazeta.jasnet.pl

Polak potraﬁ...
także w hokeju!
Doczekaliśmy czasów, w których Jastrzębie-Zdrój jest stolicą polskiego
hokeja, co w wywiadzie dla naszej redakcji przyznał nawet zwykle oszczędny w pochwałach prezes Kazimierz
Szynal. Nie są to czcze słowa. JKH GKS
Jastrzębie to aktualny mistrz Polski
oraz zdobywca Superpucharu i Pucharu Polski, który w przyszłym sezonie
zagra w Hokejowej Lidze Mistrzów
(CHL). Nigdy jeszcze żadna polska drużyna nie skompletowała tej potrójnej
korony!
Co więcej, trener JKH GKS i architekt
sukcesu Słowak Robert Kalaber to od
niemal roku również selekcjoner reprezentacji Polski, gdzie trzecią część
kadry stanowią obecnie zawodnicy
naszego klubu. To rezultat sytuacji,
w której JKH GKS jest jednym z nielicznych polskich klubów, które stawiają na wychowanków i nie idą na
skróty, sprowadzając tabuny Rosjan,
Kanadyjczyków czy Finów, którym nie
udały się kariery w ojczyznach.
O tym, że sezon 2020/21 może być
dla JKH GKS Jastrzębie wyjątkowy,
świadczył przebieg fazy zasadniczej
rozgrywek ekstraligi. W jej ramach
nasz zespół zajął ostatecznie 2. miejsce, choć przez większą część rundy
prowadził w tabeli. Co więcej, w październiku jastrzębianie zdobyli w Tychach Superpuchar Polski, zaś w lutym pokonali w finale Pucharu Polski
w Janowie Unię Oświęcim i - zdoby-

wając to trofeum w trzecim kolejnym
sezonie - zatrzymali je na własność.
Jednak nawet te sukcesy nie spowodowały, że rywale zaczęli postrzegać
JKH GKS jako faworyta. Wręcz przeciwnie - od kilku lat pokutowała opinia, że ekipa z Jastora skupia się na
"mniej prestiżowych" trofeach, szykując szczyt formy na finały tych rozgrywek. Złośliwie nazywano nasz zespół
"mistrzem grudnia". Jakby tego było
mało, również z naszego zarządu
i sztabu płynęły głosy, że "już nic nie
musimy, a wszystko możemy". W efekcie większość obserwatorów stawiała
na obrońców tytułu GKS Tychy oraz
napompowaną transferami Comarch
Cracovię, która do cna wykorzystała
możliwości regulaminowe i... finansowe, kompletując w grudniu i styczniu
dwie nowe formacje złożone z doświadczonych obcokrajowców, którzy
po raz pierwszy zobaczyli Jastor na
własne oczy dopiero w finale!
Podopieczni Roberta Kalabera znakomicie czuli się w roli "czarnego konia".
W ćwierćfinale jastrzębianie odprawili Podhale Nowy Targ (2:0, 3:2, 4:3
d., 2:1), zaś w półfinale - GKS Katowice
(4:3 d., 2:1, 4:1, 2:3 d., 5:1). W drugiej
części drabinki play-off rządziła Cracovia, pokonując kolejno Energę Toruń i GKS Tychy. W efekcie w finale sezonu 2020/21 mieliśmy powtórkę
sprzed ośmiu lat, bowiem w 2013 r.
o złoto także walczyły te dwie ekipy.

sport
Różnica między tymi finałami była co
najmniej jedna - tym razem to po naszej stronie był Leszek Laszkiewicz.
Osiem lat temu jego bramki zadecydowały o mistrzostwie dla "Pasów". Teraz popularny "Laszka" jest niezwykle
sprawnym dyrektorem sportowym
w swoim macierzystym klubie. Smaczku rywalizacji dodawał fakt, że Laszkiewicz nie ukrywa krytyki wobec
działań trenera Cracovii Rudolfa Rohaczka, którego dotychczasowe sukcesy mają bazować głównie na ogromnych możliwościach finansowych właściciela firmy Comarch - prof. Janusza
Filipiaka.
Faktem jest, że wzmocnienia zaprowadziły "Pasy" do finału, ale tu zderzyły się z drużyną budowaną według
zupełnie innej filozofii. JKH GKS Jastrzębie bazuje na wychowankach,
którzy w tym sezonie stanowili średnio ok. 45% składu meczowego.
W ostatnim meczu w Wielką Sobotę
na Jastorze w ekipie trenera Kalabera
wystąpiło aż dziesięciu zawodników
wychowanych przy Leśnej (dwaj z nich
zdobyli bramki). W drużynie z Krakowa zagrało natomiast w sumie...
trzech Polaków.
Rozgrywane na przełomie marca
i kwietnia finały zakończyły się pewnym i zasłużonym triumfem JKH GKS,
który oddał rywalom zaledwie jeden
z pięciu meczów (3:0, 3:2, 0:2, 2:1
d., 3:2). Do złota nasi hokeiści dołożyli
też wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem wybrany został
Patrik Nechvatal, obrońcą - Mateusz
Bryk, a napastnikiem - pierwszy w historii klubu Kanadyjczyk Zack Phillips.
Nie mogło dziwić, że zdecydowana
większość hokejowej Polski ze świadomością sprawiedliwości dziejowej
powitała JKH GKS Jastrzębie w roli
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Trener Robert Kalaber na ramionach swoich podopiecznych. Fot. Magdalena Kowolik.

mistrza kraju oraz zdobywcy potrójnej
korony. Niczym mantra powtarzały
się komentarze, iż to złoto jest jak najbardziej zasłużone właśnie za wytężoną pracę u podstaw. I to jest fakt! JKH
GKS Jastrzębie pokazał, że pieniądze choć niezwykle ważne - to nie wszystko. Liczy się duch zespołu, wypracowane na treningach schematy i atmosfera w szatni, gdzie wszyscy znają się
jak łyse konie.
Finał Polskiej Hokej Ligi
(decydujący mecz - 03.04.2021)
JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Bramki: Sołtys 7; Wałęga 35, Klimiczek 59 - Welsh 32, Saur 54
JKH GKS: Nechvatal - Bryk, Górny,
Kasperlik, Rac, Paś - Klimiczek, Kostek, Urbanowicz, Hovorka, Phillips Horzelski, Jass, Wróbel, Wałęga, Sołtys - Michałowski, Sevcenko, Ł. Nalewajka, Jarosz, R. Nalewajka.

NA GORĄCO PO FINALE:
Robert Kalaber (trener):
Odczuwam teraz spokój w duszy, będący
zadośćuczynieniem za ciężką pracę, którą wykonaliśmy nie tylko w tym sezonie,
ale też przez ostatnie cztery lata. Szliśmy
do sukcesu od samego "dołu", przygotowując na ten moment naszych młodych
zawodników. Wierzyliśmy jednak, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Moje
świętowanie mistrzostwa to mentalne
powroty do tego, co działo się na trudnej
drodze do sukcesu. To nie było takie proste, jak dziś może się wydawać.
Kamil Wałęga (napastnik):
Pracowaliśmy bardzo ciężko przez cały
sezon, aby wywalczyć mistrzostwo Polski. Udało nam się i teraz możemy się cieszyć! Osobiście jestem niezmiernie szczęśliwy. Tutaj dorastałem hokejowo i trafiłem do seniorów. Marzyłem o zdobywaniu medali i... chyba mi się to udało!

„Zdobyli my wszystko,
co było do zdobycia”
Pamiętam, że gdy Robert Kalaber został selekcjonerem reprezentacji
Polski, krygował się pan przed słowami, jakoby Jastrzębie pretendowało
do roli stolicy polskiego hokeja. Dziś
mamy potrójną koronę. A zatem...?
Kazimierz Szynal (prezes JKH GKS)
- W sezonie 2020/21 rzeczywiście Jastrzębie jest stolicą polskiego hokeja.
Zdobyliśmy wszystko, co było do zdobycia. To niezaprzeczalny fakt, który
niezmiernie nas cieszy.
Gdyby we wrześniu ktoś zapowiedział mi taki scenariusz, uznałbym go
za fantastę. Czy podzieliłby pan ten
realizm?
My w Jastrzębiu zawsze staramy się
być realistami. Wszystkie te sukcesy
były niezwykle ciężkie do zdobycia,
a będą jeszcze trudniejsze do obronienia. Zawsze powtarzam, że gramy
o najwyższe cele. W zakończonym sezonie było podobnie. Warto jednak
pamiętać, co działo się u nas latem,
gdy z powodu koronawirusa praktycznie wszyscy trafili na kwarantannę. Na
36 testów wykonanych wśród zawodników, trenerów i pracowników klubu
aż 23 dały wynik pozytywny. W rezultacie plan przygotowań został storpedowany. Mimo to zdołaliśmy odbudować się, a ciąg dalszy wszyscy znamy. Czy ktokolwiek miał prawo oczekiwać wówczas potrójnej korony?

No właśnie…
Myślę, że we wrześniu nikt na to nie liczył. Sezon jawił się jako nieprzewidywalny i w istocie taki był. Przecież nie
mieliśmy żadnej pewności, czy dane
nam będzie w całości go rozegrać.
Ponadto wielu fachowców nie uważało nas za faworytów, ponieważ inne
drużyny wydawały się mocniejsze "na
papierze".
Jak telefon pana prezesa poradził
sobie z nawałnicą gratulacji?
Rzeczywiście, gratulacji było mnóstwo i z bardzo wielu stron. Natomiast
ja chciałbym w tym miejscu także pogratulować i podziękować wszystkim
osobom, które przyczyniły się do sukcesu w zakończonym sezonie. Dziękuję wiceprezesom Januszowi Antończykowi i Janowi Miszkowi, którzy wraz ze mną działają z zarządzie JKH GKS Jastrzębie. Dziękuję
także wszystkim dotychczasowym
prezesom i wiceprezesom naszego
klubu, z Andrzejem Frysztackim na
czele. Dziękuję również "ojcom-założycielom" jastrzębskiego hokeja, który liczy już sobie niemal 70 lat. Bez Stanisława Ogazy, Floriana Gomoli i Jana
Posłusznego nie byłoby tego uwieńczenia naszych dziejów.
Czy rozmawiał pan już z drużyną?
Tę uroczystość mamy za sobą. Były

rozmowy, gratulacje, podziękowania
i... odrobina świętowania. W tych
trudnych czasach fetowanie sukcesu
nie jest łatwe, ale jakoś się udało.
Co zawodnicy usłyszeli od zarządu?
Zapewniliśmy naszych hokeistów, że
zgodnie z obietnicą czeka ich premia
za mistrzostwo Polski. Ponadto poinformowaliśmy zawodników, że wszyscy, którzy będą chcieli pozostać
w JKH GKS, znajdą miejsce w drużynie na nowy sezon. Warunki są dwa.
Po pierwsze - chłopaki nadal muszą
chcieć oddawać serce na lodzie, a po
drugie - zachować zdrowy rozsądek
przy rozmowach o przedłużeniu
umów. Chcę podziękować wszystkim
trenerom, pracownikom klubu oraz
naszym zawodnikom… niezależnie od
tego, skąd pochodzą. Jeśli ktoś oddaje
wszystko dla zespołu, to nie ma znaczenia, czy urodził się w Zdroju,
w Gdańsku, czy w Kanadzie. Wszyscy
byliśmy jedną drużyną. Każdy z chłopaków dołożył swoją cegiełkę do tego
sukcesu.
W którym momencie uwierzył pan,
że złoto jest możliwe?
Przed finałem zdawałem sobie sprawę, kto jest naszym przeciwnikiem.
Comarch Cracovia to bardzo poważny
zespół, który w półfinale stosunkowo
łatwo poradził sobie z GKS Tychy. Nie

Prezes Kazimierz Szynal gratuluje kapitanowi drużyny Maciejowi Urbanowiczowi. Fot. Magdalena Kowolik.

wiedzieliśmy, jak nasza drużyna zaprezentuje się na tle "Pasów". Dlatego
w możliwość zdobycia mistrzostwa
uwierzyłem dopiero po pierwszym
zwycięskim meczu na Jastorze. Widząc postawę chłopaków stwierdziłem, że Cracovia jest do ogrania.
Wielu kibiców innych klubów trzymało kciuki za Jastrzębie. Pojawiły
się głosy, że nasze mistrzostwo jest
zwyczajnie... dobre dla polskiego hokeja. Pokazaliśmy, że "Polak potrafi".
Myślę, że ta opinia jest prawdziwa.
Udowodniliśmy, że "Polak potrafi" nie
tylko w finale i półfinale Polskiej Hokej
Ligi, ale też finale Pucharu Polski,
gdzie mieliśmy do czynienia z drużynami wzmocnionymi tuż przed zamknięciem okna transferowego. Cóż,
jako przedstawiciele JKH GKS wielokrotnie wyrażaliśmy sądy na temat
wprowadzenia zasad tzw. ligi open.
Niezwykle szanuję właściciela Comarch Cracovii oraz osoby decyzyjne
w GKS Tychy za to, że tak wiele dobrego zrobiły dla polskiego hokeja. Nie

oznacza to jednak, iż podzielam każde
ich zdanie. W kwestii tzw. ligi open
- a także w innych sprawach - mieliśmy
odmienną opinię i ją podtrzymujemy.
Niebawem po raz pierwszy zagramy
w pucharach. Czy jesteśmy gotowi na
Ligę Mistrzów?
Na pewno będziemy chcieli pokazać
się z jak najlepszej strony. Na razie
jednak nie wiemy, jaki będzie kształt
tych rozgrywek. Wszyscy doskonale
zdajemy sobie sprawę z sytuacji na
świecie. Jestem przekonany, że pod
kątem organizacyjnym podołamy
startowi w Lidze Mistrzów. Dobrym
przetarciem był dla nas Puchar Wyszehradzki, który wygraliśmy, choć
przecież nikt na nas nie stawiał. Występy na arenie międzynarodowej będą dla naszych zawodników wyborną
okazją do zaprezentowania się na tle
utytułowanych przeciwników.
Pełna treść wywiadu na
www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Nadchodzi czas
sprawozda
Pandemia COVID-19 i ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego całkowicie przedefiniował organizację naszej pracy.
Zmiana zasad funkcjonowania Spółdzielni to konieczność
wprowadzania pracy zdalnej dla części pracowników, pracy na
dwie zmiany i ograniczenie kontaktów z lokatorami. Podjęte
działania miały zagwarantować pracownikom i naszym lokatorom bezpieczeństwo w zakresie transmisji wirusa. Zalecone
kwarantanny oraz izolacje z powodu choroby w znaczny sposób ograniczały wykonywanie naszych obowiązków oraz
w znaczny sposób utrudniały prowadzenie działalności spółdzielczej. Podczas występowania trzeciej fali transmisji wirusa
obowiązujące w Spółdzielni zasady pracy okazały się niewystarczające, gdyż bardzo duży procent zachorowań spowodował ograniczenie wykonywania niektórych prac.

W najbliższym numerze spółdzielczego biuletynu „Nasze
mieszkanie” przedstawiamy naszym członkom spółdzielni
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu SM „JAS-MOS”
za rok 2020 (rok tzw. COVIDOWY). Sprawozdania oraz bilans
wraz kontrolą przeprowadzoną przez biegłego rewidenta
zostały przygotowane i przyjęte zgodnie z obowiązującymi
terminami. Rada Nadzorcza wraz z Zarządem przygotowała
też terminarz organizacji sześciu części Walnego Zgromadzenia, choć w pełni sobie zdajemy sprawę, że wzorem ubiegłego roku w związku z panującą pandemią te terminy mogą
być przesunięte. W ubiegłym roku udało się przeprowadzić
w sposób bezpieczny tę procedurę w miesiącu wrześniu. Mamy
nadzieję, że w tym roku też zrealizujemy swoje podstawowe
obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pandemia COVID-19 wywróciła nasz świat do góry nogami.
Trudności w prowadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej nie
wpłynęły jednak na realizację zadań w ubiegłym roku. Wobec
ograniczonych możliwości zmuszeni byliśmy szukać rozwiązań
umożliwiających kontynuację działalności i utrzymanie bezpiecznych warunków pracy pracowników, tak aby pogodzić to
z realizacją zadań nałożonych na nas przez prawo i lokatorów.

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” odsyłam do
spółdzielczego biuletynu „Nasze Mieszkanie”. Dziękuję
wszystkim pracownikom, którzy pomimo sporych kłopotów
organizacyjnych (zdrowotnych) zdołali wypełnić swoje zadania w terminie. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi
w ubiegłym roku zadania oraz sprawozdanie z działalności
zostało wykonane zgodnie z obowiązującym prawem.

Dziękuję Wam drodzy lokatorzy za współpracę, zaangażowanie oraz za wyrozumiałość w tych trudnych czasach.
Piotr Szereda
Prezes Zarządu
SM „JAS-MOS”

www.gazeta.jasnet.pl
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
KWK „Borynia”

Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154

KWK „Pniówek”

Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a

KWK „Jas-Mos”

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11

Market Obi Jastrzębie: Jastrzębie-Zdrój,ul. Podhalańska

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1

Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A

D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2

Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725

JasNet: Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31

KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61

Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25

Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9

Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1

Sklep spożywczy: Gogołowa ul. Słoneczna 2

Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29

Sklep „Groszek”: Połomia ul. Szkolna

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B

Drogeria: Połomia, ul. Szkolna

Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2

Delikatesy Centrum: Gołkowice ul. 1 Maja 245

Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a

Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A

ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3

Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1

Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108

Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21

Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25

Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236

Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A

Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7

Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143

Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2

Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A

Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B

NIERUCHOMOŚCI
Gołkowice – działka 25 ar,
budowlana pod usługi, droga
dojazdowa media w pobliżu,
cena do negocjacji.
Tel. 502 027 073
Sprzedam działkę rekreacyjną S.O.
“Zacisze”. Powierzchnia: 364 m kw.
Altana murowana, drzewa
owocowe, krzewy ozdobne.
Cena: 34 000 zł. Tel. 729 209 510

TANIE WARZYWA
Z DOSTAWĄ DO DOMU
Oferujemy sprzedaż świeżych
warzyw i owoców
z dowozem do domu – dowóz gratis.
Oferujemy smaczne, żółte ziemniaki
dla restauracji, przedszkoli czy
stołówek z dowozem na miejsce.

Atrakcyjne ceny.
Wystawiamy faktury VAT.

695 456 616
Wynajmę lokal o powierzchni 50 m
kw. na al. Piłsudskiego, koło
dawnego “Supersamu” (parter).
Tel. 791 524 880, 510 833 078
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdr,. Interesują mnie
okolice Moszczenicy, Cieszyńska
lub Zdrój. Tel. 724 918 905
Sprzedam działkę inwestycyjną
o powierzchni 2264 m kw. wraz
z projektem stacji paliw. Blisko
centrum miasta. Droga wojew.
nr 937 Jastrzębie-Cieszyn.
Cena przystępna. Tel. 604 575 329

Wynajmę od zaraz mieszkanie typu
M-4 po kapitalnym remoncie
w centrum miasta (ul. Katowicka).
Tel. 510 145 082
Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokojowe na kawalerkę
w Jastrzębiu-Zdroju, drugie piętro.
Tel. 600 717 100
Wynajmę mieszkanie, ulica
Warmińska, 3 pokoje na parterze
po remoncie. Łazienka
przystosowana dla osoby
niepełnosprawnej. Tel. 602 236 138
Sprzedam M-4. Oś. Bogoczowiec,
pow. 60,5 m2, typ szwedzki, wysoki
parter, po remoncie. Trzy pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka, osobna
ubikacja, balkon i komórka
w piwnicy. Cena 210 tyś.
Tel. 697 582 801
Zamienię komunalną kawalerkę
w Koszalinie, z piecem, na
kawalerkę w Jastrzębiu.
Tel. 732 182 842

ZGUBIŁEŚ KLUCZE?
Dorobimy klucze, zakodujemy
alarmy immo, naprawimy piloty.
Naprawa pilotów, ostrzenie noży,
nożyczek, sitek do maszynek
do mięsa. Wystawiamy fakturę VAT.

PRACA
Firma MAJSTER ZR zatrudni
instalatorów, budowlańców
w systemie zaciskowym.
Z doświadczeniem lub do
przyuczenia, praca na terenie
Śląska. Tel. 510 168 237

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Kafelkowanie, tapetowanie,
gładzie, malowanie natryskowe,
montaż ścianek działowych
z płyt KG, panele.
Instalacje wodno-kanalizacyjne.
Dekoratorstwo.
Jastrzębie-Zdrój
32 47 11 264 / 605 260 426
Zatrudnię pracowników na
stanowiska: murarza/brukarza
pomocnika. Wymagana chęć
do pracy. Tel. 500 781 303
Przyjmę emeryta – górnika do prac
ziemnych przy kanalizacji.
Tel. 601 475 946
Praca w Niemczech. Pracownik
ogólnobudowlany – wykończenia
wnętrz, wszystkie specjalizacje.
Zapewniamy: transport,
zakwaterowanie, umowę o pracę,
odzież roboczą. Wynagrodzenie:
10 tys. zł. Tel. 511 311 844

Jastrzębie-Zdrój, ul. Warszawska 1
788 554 185
Sprzedam dom. Centrum
Skrzyszowa, działka 20 ar. Basen,
wiata grillowa, garaż na dwa
samochody Tel. 669 848 011

Szukam pracy – wszystkie prace
związane z ogrodem i nie tylko.
Tel. 693 390 928
Zatrudnimy stolarza, praca przy
składaniu i montażu mebli na
wymiar. Wymagane doświadczenie.
Tel. 502 890 999

Wznawiamy zabiegi!
§
§
§
§
§
§

Jedna z najlepszych klinik w Europie
Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny
Korekcja wzroku gratis
Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu
Pakiet gratis o wartości ponad 100 zł:
okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny
Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Zatrudnię osobę na stanowisko
elektryk/pomoc elektryka.
Tel. 604 110 073

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Praca dla kierowców kat.B.
Transport międzynarodowy.
Oferujemy: umowę o pracę,
przejrzysty system wynagrodzeń,
komfortowo wyposażony
samochód. Oczekujemy: dbanie o
powierzone mienie, rzetelność i
pozytywne nastawienie do pracy.
Prosimy o przesłanie CV na maila.
Kontakt: rekrutacja_14@onet.pl
Firma transportowa poszukuje
spedytora samochodów do 3,5Tkraj i UE. Umowa o pracę. Praca dla
osób komunikatywnych,
dokładnych i sumiennych. Mile
widziane doświadczenie. CV proszę
wysłać na: rekrutacja_14@onet.pl

INNE
Sprzedam rower dla dziewczynki
w wieku od 8 do 12 lat. Stan bardzo
dobry, rower mało używany.
Te. 665 738 081
Poszukuję roweru górskiego
w rozsądnej cenie, damski.
Tel. 501 705 877
Sprzedam aparat telefonu
stacjonarnego Panasonic.
Za 30 zł. Tel. 606 989 764

GABINET GINEKOLOGICZNY
lek. med. Tomasz Dembnicki
Diagnostyka USG, USG 3D/4D,
cytologia, badania prenatalne.
Rejestracja telefoniczna.
602 744 961
Oddam za kawę lampę wiszącą
lub klosz mleczny z rzutem
kwiatowym. Ładny bez uszkodzeń.
Tel. 606 989 764
Sprzedam drukarkę Brother Lc-970k
cena 200 zł. biljola@interia.eu

Mam stelaż do łóżka 90x200cm,
bardzo solidne wykonanie.
Cena: 100 zł. Tel. 792 092 160

KANCELARIA RACHUNKOWA
Ewa Petlakowska
Usługi w zakresie prowadzenia
ksiąg rachunkowych, podatkowej
księgi przychodów i rozchodów,
ryczałtu ewidencjowanego,
usług kadrowych, sporządzanie
deklaracji, wery kacja
dokumentów, tworzenie polityki
podatkowej klienta, opiniowanie
umów.
513 040 385, 509 433 208
tel./fax 324 764 572
Sprzedam stolik kawowy plus
szafkę RTV. Cena za komplet 250 zł.
Tel. 694 087 083
Oddam za darmo gruz budowlany.
Tel. 601 160 500
Sprzedam stół rozkładany plus
dwie dokładki. Cena 300 zł.
Tel. 694 087 083
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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Działania Grupy JSW w r d najlepszych
praktyk odpowiedzialnego biznesu
15 kwietnia b.r., już po raz dziewiętnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce (FOB) ogłosiło raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”.
Podsumowując i analizując kluczowe dla odpowiedzialnego biznesu wydarzenia 2020 roku, eksperci organizacji wskazują w raporcie najciekawsze
i godne naśladowania praktyki biznesowe minionego roku. Kolejny już raz zwrócili oni uwagę na działania realizowane przez Grupę JSW.
W tegorocznej edycji raportu wskazano aż pięć dobrych praktyk Grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej: „Ratownicy kontra
COVID-19”, „Kampania społeczna „STOP HEJTOWI! Nie
oczerniaj górnika”, „Lek na COVID-19 dzięki górnikom z JSW”,
„Zodox” oraz „Kopalnia Wiedzy JSW: portal edukacyjny dla
dzieci”.
Rok 2020 minął pod znakiem pandemii. Dlatego też działalność społeczna wielu firm, w tym Grupy JSW, koncentrowała
się na walce z COVID-19. Uwagę ekspertów FOB zwróciło zaangażowanie górników, w tym włączenie się ratowników górniczych, będących wykwalifikowanymi ratownikami pierwszej
pomocy, w pomoc lekarzom w szpitalach tymczasowych, zaangażowanych w walkę z wirusem SARS-CoV-2. Działanie
pozwoliło częściowo odciążyć pracowników służby zdrowia,
a tym samym zapewniać w krytycznych momentach wydolność

systemu opieki zdrowotnej. Zauważono również bezprecedensową kampanię społeczną, która miała bronić górników
przed falą hejtu, której ofiarą padli wiosną 2020 roku. Firma
stanęła w obronie pracowników, którzy najpierw zostali zaatakowani przez chorobę, a następnie przez własnych sąsiadów
obawiających się zakażenia. Ważne jest to, że ci sami górnicy
odpowiedzieli na falę niechęci i strachu, zaangażowaniem
w pomoc innym. Nie tylko pomagając w szpitalach, ale masowo
oddając bezcenne osocze. Osocze zwierające przeciwciała,
które stało się bronią w walce z wirusem w okresie, w którym
nie były jeszcze dostępne jakiekolwiek szczepionki. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji (PGWiR), należące do Grupy JSW, zaczęło z kolei oferować ZODOX – środek
działający bakteriobójczo, wirusobójczo oraz grzybobójczo.
Skutecznie pozwala on dezynfekować różnego rodzaju powierzchnie w zakładach przemysłowych, czy obiektach uży-

teczności publicznej. Ostatnia z praktyk Grupy JSW, która
została opisana w raporcie, to projekt w ramach autorskiego
programu Kopalnia Wiedzy JSW. Przy wsparciu JSW, ale też
m.in. z udziałem sportowców z drużyn wspieranych przed
JSW, udało się stworzyć wyjątkowy portal edukacyjny dla
dzieci i młodzieży. To również odpowiedź na wyzwania pandemii, która sprawiła, że edukacja przeniosła się do świata wirtualnego.
Odpowiedzialne za opracowanie raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.
Inspiruje biznes, który zmienia świat, i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum
to grono ekspertów i specjalistów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju.

Mistrzowie Polski w JSW
Drużyna JKH GKS Jastrzębie - świeżo upieczeni Mistrzowie Polski - spotkali się dziś (8.04) z prezes
Zarządu Barbarą Piontek przed Jastrzębską Spółką Węglową. JSW jest głównym sponsorem klubu.
Barbara Piontek, prezes JSW pogratulowała drużynie bardzo
udanego sezonu, a przede wszystkim pierwszego w historii
klubu tytułu Mistrza Polski w sezonie 2020/2021.
- W imieniu naszych Pracowników, zarządu JSW oraz swoim,
serdecznie gratuluję Wam pierwszego w historii klubu
mistrzostwa kraju. Jastrzębska Spółka Węglowa jest związana
z jastrzębskim hokejem od samego początku. Cieszy mnie, że
nasza współpraca przynosi tak spektakularne efekty. Dzięki
naszemu wsparciu i Waszej determinacji i dobrej organizacji
klubu, wspólnie możemy przeżywać sukces. Cieszę się, że
możemy grać w jednej drużynie - powiedziała Barbara Piontek,
prezes JSW.

Prezes JSW przekazała drużynie symboliczny czek z premią
dla całej drużyny Mistrza Polski. Czek odebrał Maciej Urbanowicz, kapitan drużyny JKH GKS Jastrzębie. - Cieszymy się
z osiągniętego sukcesu i dziękujemy za premie i wsparcie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bez spółki i jej pracowników,
nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Razem możemy osiągnąć naprawdę wiele - powiedział kapitan JKH
Jastrzębie.
Przypomnijmy, takiego sezonu w historii jastrzębskiego hokeja
jeszcze nie było. Podopieczni Roberta Kalabera w rozgrywkach 2020/2021 wygrali wszystko co było do wygrania
Superpuchar, Puchar Polski i upragnione mistrzostwo Polski.

Służba ratownik w g rniczych w szpitalach
covidowych wliczana do emerytury
– W marcu wyszłam z inicjatywą, że służbę naszych ratowników górniczych i sanitariuszy, którzy pomagali i wciąż pomagają w szpitalach
w związku z COVID-19, traktować powinno się na równi z dniówkami roboczymi przepracowanymi pod ziemią. Dziś w Sejmie jest już
projekt ustawy, który to reguluje i nasi pracownicy nie będą musieli tych dni odrabiać – poinformowała Barbara Piontek, prezes JSW S.A.
„W związku z zasygnalizowanymi rozbieżnościami związanymi
z odrabianiem dniówek przepracowanych w szpitalach śląskich
przed odejściem na emeryturę pracowników JSW (ratowników i sanitariuszy) rekomenduję rozwiązanie problemu poprzez przyjęcie
aktu na poziomie ministerialnym, który w jasny sposób określi, że
praca ratowników i sanitariuszy oddelegowanych do szpitala w ramach walki z Covid-19 nie podlega tzw. odróbce” – pisała prezes
Piontek w piśmie z 12 marca 2021 r. do p. Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego.
W efekcie zapisy dotyczące pracy górników w szpitalach covidowych znalazły się w projekcie ustawy „o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw”. Projekt został dziś, 13 kwietnia
2021 r., skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

dają uprawnienia ratownika górniczego lub sanitariusza, do
prac przy zwalczaniu epidemii w ramach wsparcia działania
szpitali w związku z COVID-19, traktuje się na równi z dniówkami roboczymi przepracowanymi pod ziemią, pod warunkiem
wykonywania tych prac w okresie oddelegowania”.

W projekcie ustawy dodano m.in. zapis, że „przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a
lub art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy czasowego oddelegowania pracowników, wykonujących pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 tej ustawy, którzy posia-

– To dla nas ważne, aby górnicy - ratownicy, którzy niosą pomoc
wszystkim chorym i potrzebującym w regionie w tym trudnym czasie covidowym byli dostrzegani i doceniani. Dlatego o odrabianiu
czasu pracy za tę służbę nie może być mowy. Cieszę się, że nasza
inicjatywa została pozytywnie zaopiniowana i jest realizowana
– podkreśla prezes Barbara Piontek.

