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Czyta nas wielu - na pewno ktoś skorzysta
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„ ląsk nie musi
sta się oﬁarą”
Wbrew obawom nasz region nie musi stać się oﬁarą transformacji energetycznej, ale największym beneﬁcjentem
tego procesu. Mamy w ręku wszystkie atuty: pieniądze, czas, polityczny plan i społeczną zgodę.
Premier Mateusz Morawiecki lada moment ogłosi „Nowy Polski Ład”. Nie jest
tajemnicą, że w tym gigantycznym planie
gospodarczego ożywienia województwo
śląskie odegra większą rolę, niż wynikałoby z regionalnych parytetów. Nie ma
w tym nic dziwnego. W ramach nowej,
unijnej perspektywy finansowej Polsce
przypadnie aż 770 mld zł. Zgodnie z wytycznymi Brukseli, jedna trzecia tych
środków musi zostać przeznaczona na
transformację energetyczną. Jest to zapowiedź ogromnego transferu środków
dla naszego regionu. Frans Timmermans,
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Zielony Ład, lubi
powtarzać, że ten największy projekt
w historii Unii Europejskiej powiedzie się
wszędzie albo nigdzie.
Oznacza to, że modernizacja Górnego
Śląska przestała być jedynie gospodarczo-społecznym problemem Katowic
i Warszawy, a stała się wizerunkowym
wyzwaniem dla Brukseli, która w walce
o klimat nie może sobie pozwolić na porażkę. W dodatku na unijne środki nakładają się projekty już realizowane w ramach rządowego Programu dla Śląska.
Taka kumulacja zdarza się tylko raz. Umowa społeczna dla górnictwa została parafowana w dobrym czasie. W dodatku obie
strony mają świadomość, o jaką stawkę
toczy się gra. Negocjacje trwały wiele
miesięcy. Oznacza to, że umowa nie była
pisana na kolanie ani pod presją jednostkowych, medialnych wydarzeń.
Górnicy nie zostaną sami wobec skutków
transformacji energetycznej naszego regionu. Gwarancje pracy i osłony socjalne
dają pewność, że nie powtórzy się błąd
sprzed 20 lat, kiedy likwidacji kopalń nie
towarzyszyła konkretna oferta dla zwalnianych załóg. Teraz tak nie będzie. Stopniowe zamykanie kopalń jest elementem
szerokiego, zrównoważonego i rozpisanego na lata planu modernizacji naszego
regionu. Wśród najważniejszych obszarów umowy społecznej znalazły się m.in.
inwestycje w nowoczesne technologie
węglowe oraz powołanie Funduszu Transformacji Śląska. Z kolei pieniądze z Unii

Fot. SRK/W. Jaros

Europejskiej zostaną przeznaczone na
zieloną i cyfrową transformację regionu,
w tym innowacje, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną, zrównoważony
transport, a także wsparcie edukacji, rynku pracy czy szeroko rozumianych usług
społecznych.
W tym pakiecie ożywienia Śląska ważną
rolę odegrają ludzie związani z górnictwem, którzy chcą się przeprofilować
i poszukać nowych wyzwań zawodowych.
Nie zmienia to faktu, że zasadnicza część
umowy społecznej jest dedykowana górnikom, którzy nie planują zmian. Zabezpieczenie ich interesów jest warunkiem
powodzenia reform w regionie. Dlatego
należy szukać rozwiązań, które dodatkowo wzmocnią społeczne korzyści umowy.
Moim zdaniem warto wdrożyć nowy system urlopów górniczych, tak aby korzystali z nich pracownicy, którzy z różnych
względów nie mogą być przenoszeni do
innych kopalń albo ich stan zdrowia nie
pozwala na pracę w trudnych warunkach.
Powinniśmy też promować rozwiązania
zapobiegające wykluczeniu społecznemu
osób korzystających z odpraw jednorazowych. Pamiętamy, jak to wyglądało przed
laty. Niektórzy górnicy szybko i pochop-

nie wydali pieniądze z odpraw, a później
lądowali na bezrobociu, nie mogąc się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Aby uniknąć takiej sytuacji należy rozważyć wprowadzenie dotacji dla każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika odchodzącego z górnictwa - z zastrzeżeniem,
że zapewni ekwiwalentne wynagrodzenie
oraz gwarancję pracy przez co najmniej
5 lat. Taki mechanizm mógłby przyspieszyć rozwój innowacyjnych branż oraz
stanowić zachętę dla biznesu szukającego
swoich szans na Śląsku.
Nie zapominajmy przy tym, że polskie
górnictwo, choć ogłoszono plan jego
stopniowej likwidacji, wciąż ma przed
sobą prawie trzy dekady pracy. Oznacza
to, że branża musi być poddawana ciągłym procesom restrukturyzacyjnym.
Należy więc opracować nowy model funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w oparciu o aktualne założenia polskiej polityki energetyczno-klimatycznej.
Trzeba maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w górnictwie i skupić się na
jego transformacji technologicznej. Na
stole leżą nisko i zeroemisyjne projekty
związane z rozwojem karbochemii i produkcji paliw przyszłości. Dzięki zewnętrz-

nym środkom na transformację energetyczną można je zrealizować na terenach
pogórniczych, co stanie się motorem lokalnego rozwoju gospodarczego.
Warto także pochylić się nad zmianami
systemowymi w górnictwie. Dobrym rozwiązaniem byłaby konsolidacja aktywów
wydobywczych w grupę węgla energetycznego oraz węgla koksowego – utworzenie Polskiego Holdingu Węglowego.
Zmian wymaga także model funkcjonowania Spółki Restrukturyzacji Kopalń,
która powinna przekształcić się w operatora rewitalizacji oraz inkubator przedsiębiorczości. Kolejnym pomysłem jest
wyodrębnienie aktywów energetyki konwencjonalnej spośród spółek energetycznych i utworzenie Polskiej Energetyki Konwencjonalnej.
Wbrew obawom Śląsk nie musi stać się
ofiarą transformacji energetycznej, ale
największym beneficjentem tego procesu. Mamy w ręku wszystkie atuty: pieniądze, czas, polityczny plan i społeczną
zgodę.
Adam Gawęda
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65 związków w JSW
5 maja z inicjatywy prezes JSW S.A. Barbary
Piontek odbyło się pierwsze w tak szerokim
składzie spotkanie Zarządu JSW S.A. ze
wszystkim organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Jest ich 65. Takie nowe
spotkania, z pełną reprezentacją pracowników JSW S.A., będą odbywać się raz w miesiącu online, co zostało przyjęte z entuzjazmem
i poparciem strony społecznej. Termin kolejnego wydarzenia strony ustaliły na 7 czerwca.
Tematami spotkania ze stroną społeczną
były:
ź

ź

Informacja o 10-letnim okresie gwarancji
zatrudnienia dla wszystkich pracowników JSW S.A.
Omówienie przesłanego przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe Porozu-

ź

ź

mienia z roku 2020 i jego następstw dla
kondycji Spółki
Wdrożenie Uchwałą Zarządu wzrostu
stawek płac zasadniczych o 3,4% od 1 lipca 2021 r.
Propozycja realizacji stałych rozwiązań
w zakresie polityki płacowej w kolejnych
latach działalności Spółki – racjonalizacja
procesu biorąca pod uwagę kondycję finansową Spółki

Zarząd JSW S.A. wspólnie i każdy z członków
Zarządu osobno, ponownie wyrazili gotowość do dialogu społecznego i podkreślili
jego rolę. Uruchomiony został także specjalny adres e-mail, a prezesi zadeklarowali wyznaczenie w swoich terminarzach stałych tak
zwanych dni otwartych drzwi dla strony społecznej i wszystkich pracowników Spółki.

przepracowali w górniczej spółce – na dole
lub na powierzchni – co najmniej rok.
Z osłon będą mogli skorzystać także obecni
pracownicy tych kopalń JSW, które nie będą
likwidowane, muszą jednak przenieść się do
kopalni Jastrzębie-Bzie, skąd, wraz z częścią
majątku tego zakładu, trafią do SRK. Rozpoczęta w JSW akcja informacyjna służy pozyskaniu informacji, ilu pracowników jest zainteresowanych takim rozwiązaniem.
Według informacji Spółki, do SRK nie trafi
cały ruch Jastrzębie, ale jego wyodrębniona część, czyli obszar górniczy Jastrzębie III,
znajdujący się w granicach administracyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy
Mszana.

Będziemy kształcić „lotników”?
Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego
otrzymał zgodę Urzędu Miasta na otwarcie
nowatorskich kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy oraz technik eksploatacji portów i terminali.
Kształcenie zawodowe będzie odbywało się
przy wsparciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz portów lotniczych. Zajęcia będą odbywały się w Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy
Poznańskiej, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie na
lotniskach w Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach-Pyrzowicach, także w Sławkowie
oraz Terminalu Kontenerowym Cargo Connect Gliwice i Terminalu PCC Intermodal
Gliwice.
„Chodzi o to, aby młodzi ludzie mogli spełniać
marzenia związane z lotnictwem. Jednocześnie to zawód z perspektywą na dobrze płatną
pracę. Fachowcy w tych dziedzinach są cenie-
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W Jastrzębiu ruszyły masowe szczepienia

120-tysięczne odprawy
Jak podaje portal nettg.pl, Jastrzębska Spółka Węglowa w ostatnim dniu lipca chciałaby
przekazać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
wyodrębnioną część ruchu Jastrzębie, będącego częścią kopalni Jastrzębie-Bzie. Wraz
z majątkiem SRK przejęłaby część pracowników, chcących skorzystać z osłon socjalnych.
W ubiegłym tygodniu Spółka rozpoczęła
wśród załogi akcję informacyjną dotyczącą –
po wejściu w życie nowelizacji „ustawy
górniczej” – możliwości skorzystania z osłon
socjalnych po przejściu do SRK. Chodzi o tak
zwane urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostało więcej
niż cztery lata, oraz jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy
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ni i poszukiwani. Po zdobyciu tytułu technika
można już rozpoczynać karierę zawodową
lub kontynuować naukę na studiach inżynierskich. Wachlarz możliwości, jakie wiążą
się z tym kierunkiem, jest duży. Jastrzębianie nie muszą w poszukiwaniu ciekawych
kierunków kształcenia wyjeżdżać poza nasze
miasto” – podkreśla prezydent miasta Anna
Hetman.
„Wsparcia merytorycznego w tworzeniu
nowych kierunków udzielił nam prof. Jarosław Kozuba, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Otrzymaliśmy deklarację współpracy tej uczelni z naszą szkołą. Absolwenci
technikum na kierunkach związanych z lotnictwem będą mieli zagwarantowaną wysoką
jakość kształcenia. Kontakt z Politechniką
Śląską, już na tym etapie kształcenia, pozwoli
im zapoznać się ze specyfiką uczelni” – mówi
dyrektor „Korfantego” Ewa Mentel.

„Co najmniej 500 szczepień dziennie może
być wykonywanych w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej” – informuje jastrzębski magistrat.
„Choć zgodnie z wymogami Narodowego
Programu Szczepień Jastrzębie-Zdrój zobligowane było do utworzenia jednego dużego
punktu szczepień, nasze miasto wskazało
dwa takie miejsca. Pomieszczenia w Hali Widowiskowo-Sportowej zostały odebrane
przez NFZ jeszcze w zeszłym tygodniu. Natomiast dzisiaj, 4 maja, Narodowy Fundusz
Zdrowia odebrał drugą z lokalizacji – centrum ‘Biznes na Okrągło’ (w budynku dworca
autobusowego” – dowiadujemy się.

Hala Widowiskowo-Sportowa: Rejestracji na
szczepienie przeciw COVID-19 można dokonać dzwoniąc na całodobową i bezpłatną
infolinię – 989, elektronicznie – poprzez
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,
telefonicznie w punkcie szczepień powszechnych pod numerami telefonów 533 320 500
oraz 533 320 007 w godz. od 8.00 do 16.00.
Budynek dworca autobusowego: Na szczepienie można się więc zapisywać, korzystając
z internetowego konta pacjenta, dzwoniąc na
ogólnopolską infolinię 989 lub kontaktując
się drogą mailową: pspjastrzebie@mzoz.
zory.pl. W wiadomości należy podać numer
PESEL oraz kontaktowy numer telefonu.

Szpital nie jest już covidowy
„Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zgodnie z decyzją wojewody szpital
przestaje być szpitalem wyłącznie covidowym” – czytamy na stronie jastrzębskiej placówki.
„Wznowione zostają zabiegi planowe. To
oznacza, że pacjenci będą mieli wyznaczony
nowy termin zabiegu, o którym zostaną poinformowani telefonicznie, jak również o procedurach obowiązujących podczas przyjęcia.
Prosimy, aby osoby zgłaszające się do hospitalizacji korzystały z wejścia do szpitala przez
namiot zlokalizowany przy izbie przyjęć.

Fot. WSS Nr 2

W trosce o pacjentów oraz personel szpitala
wcześniejsze ograniczenia i procedury pozostają bez zmian” – dowiadujemy się.

Mieszkania o niskim czynszu?
„Jastrzębie-Zdrój chce budować mieszkania
komunalne na szeroką skalę” – zapowiada jastrzębski magistrat.
„Zgłosiliśmy się do rządowego programu
budowy mieszkań, który daje nam możliwość
zwiększenia zasobów komunalnych w ramach współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Zasady są proste. My, jako miasto, wnosimy aportem działki z uzbrojeniem,
na których realizowana będzie inwestycja.
Zaś KZN jest wykonawcą całości” – tłumaczy
Robert Cichowicz, zastępca prezydenta Jastrzębia-Zdroju.
Do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
zdecydowały się przystąpić, oprócz Jastrzębia-Zdroju, Racibórz, Bielsko-Biała i Kuźnia
Raciborska. W ramach porozumienia Krajowy Zasób Nieruchomości ma docelowo wybudować na terenie gmin minimum 1000
mieszkań.
„Wskazaliśmy sześć potencjalnych lokalizacji
dla tej inwestycji” – dodaje Cichowicz.
Są to działki przy ulicy Żwirki i Wigury, Buko-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

wej, Pochwacie, Kaszubskiej, Północnej oraz
Komuny Paryskiej. Obecnie KZN prowadzi
analizę przydatności i kwalifikacji działek.
Poszukuje też jeszcze jednego partnera do
projektu. Jeśli wskazane przez miasto działki
zostaną pozytywnie zweryfikowane, rozpoczną się negocjacje warunków umów, a następnie powołana zostanie spółka celowa, realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem będzie budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Dramatyczny pościg
Jastrzębscy kryminalni w nocy na ulicy Mazowieckiej zauważyli, jak kierujący Volkswagenem, wyjeżdżając z ulicy Pomorskiej, porusza się całą szerokością jezdni. Mundurowi
natychmiast ruszyli za nim. Pomimo wyraźnego sygnału nakazującego zatrzymać pojazd,
kierowca zlekceważył polecenie i z dużą
prędkością pojechał w kierunku alei Piłsudskiego. Policjanci, jadąc tuż za nim, próbowali
zatrzymać samochód, ale siedzący za kierownicą wciąż zajeżdżał im drogę, gwałtownie
hamował, a potem przyspieszał. Aby ominąć
blokujący radiowóz, który ustawił się w poprzek drogi, kierujący wjechał na chodnik
i kontynuował „rajd” jastrzębskimi ulicami.
W pewnym momencie na ulicy Kaszubskiej
mężczyzna, nie zatrzymując samochodu,

wraz z pasażerem wyskoczyli z pojazdu i rozpoczęli ucieczkę, tym razem pieszo. Volkswagen, już bez kierowcy, wjechał na chodnik
i zatrzymał się na żywopłocie. Po krótkim pościgu stróże prawa zatrzymali kierującego.
Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna nie
posiadał prawa jazdy. Oprócz konsekwencji
jazdy bez uprawnień, mężczyzna odpowie
także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości.
Jastrzębscy stróże prawa przypominają, że
niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem. Kierowca uciekający przed policją
musi liczyć się z karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

11 czerwca - GLIWICE i SOSNOWIEC
12 czerwca – CIESZYN i BIELSKO BIAŁA
14 czerwca - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
15 czerwca - RACIBÓRZ i RYBNIK
16 czerwca - RUDA ŚLĄSKA i KATOWICE
17 czerwca - LUBLINIEC i OPOLE

Zapisy i informacje:

tel. 693 788 813
784 608 847
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Młodzi bez zasad
moralnych?
„Około godziny 20.00 stróże prawa zostali poinformowani o leżącej na ławce
pijanej nastolatce. Na miejscu było już pogotowie ratunkowe. W związku ze stanem upojenia alkoholowego, młoda jastrzębianka została zabrana do szpitala. To
jednak nie koniec problemów, jakich przysporzyła sobie 14-latka. Zakrapiane napojami wyskokowymi spotkanie będzie miało swój ﬁnał w sądzie dla nieletnich”.

„Zadaniem mieszkańców oś. Tuwima oraz ulic
Małopolskiej, Cieszyńskiej i Kusocińskiego
– na zaproszenie Prezydenta Miasta – nasi
mieszkańcy na ‘własnej skórze’ przetestują
niszczenie części lasu w centrum miasta –
przy OWN. Z informacji medialnych wynika,
że miasto samodzielnie – bez uzgodnienia
z nadleśnictwem – wyraziło zgodę organizatorom na stworzenie trasy rowerowej o długości około 4 km. Ponadto wyraziło zgodę na
prowadzenie treningów, jak i też przeprowadzenia zawodów o Pucharu Polski MTB Pressing Team” – czytaliśmy niedawno w interpelacji autorstwa radnego Piotra Szeredy.
Tymczasem prezydent Anna Hetman – odpowiadając autorowi interpelacji – zauważa
w pewnym momencie: „Stowarzyszenie MTB
Pressing Team w listopadzie 2020 r. dokonało
wstępnych uzgodnień z Nadleśnictwem Rybnik, dotyczących organizacji imprezy na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego
i przyległego lasu. Na ten czas Nadleśnictwo
Rybnik nie zgłaszało żadnych uwag i przeciwwskazań co do planowanej organizacji
imprezy w tym miejscu. Jednocześnie ustalono, że zgodnie z zaistniałą sytuacją pandemiczną w kraju, warunkami pogodowymi
oraz wzorem lat ubiegłych umowa zostanie

podpisana na około 3 tygodnie przed planowaną imprezą”.
„Stowarzyszenie MTB Pressing Team dołożyło staranności przy przygotowaniu trasy. We
własnym zakresie, w ramach wolontariatu,
usunęło setki kilogramów pozostawionych
śmieci przez osoby odwiedzające Ośrodek
Wypoczynku Niedzielnego, aby trasa przejazdu była bezpieczna dla uczestników zawodów sportowych, a jednocześnie teren przyjazny wszystkim mieszkańcom” – podkreśla.
„Dostało się” też samemu miejskiemu rajcy:
„Pana stronnicza postawa bardzo zbulwersowała środowisko ‘trzeciego sektora’ w naszym mieście. Doszły do mnie informacje, że
Stowarzyszenie MTB Pressing Team jest
zszokowane Pana artykułem i nieprzychylną
postawą wobec organizacji pozarządowych”.
„Stoję na stanowisku, że Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego z przylegającym terenem
jest bardzo dobrym miejscem do organizacji
tego typu zawodów. Jego umiejscowienie
stwarza bardzo dobre warunki dla organizatorów, kibiców i sympatyków tego popularnego sportu. Dotychczasowe doświadczenia
pokazały, że organizacja tego typy zawodów
nie wpływa na niszczenie środowiska leśnego” – ocenia prezydent.

Witaj szkoło! W połowie maja!

Witaj szkoło!!!
Te słowa, szczególnie, kiedy padają w połowie
maja, muszą brzmieć cokolwiek zastanawiająco. Jednak fakty są nieubłagane. Zatem, co
słychać „na początku” roku szkolnego?
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
oraz uczniowie szkół ponadpodstawowym
rozpoczęli w poniedziałek, 17 maja, naukę w
systemie hybrydowym. Uczniowie klas I-III
szkół podstawowych i przedszkolaki nadal
będą mieć zajęcia stacjonarne w szkołach
i przedszkolach.
My postanowiliśmy odwiedzić Szkołę Podstawową nr 20 na osiedlu VI, czyli popularnej
„szóstce”, gdzie gwar i okrzyki uczniów wypełniły szybko szkolne korytarze oraz salę

gimnastyczną. Można śmiało zaryzykować
tezę, że powrót do szkoły „przypadł do gustu”
najmłodszym jastrzębianom. Co prawda,
większość z nich przyznała otwarcie, że bardziej od szkoły stęsknili się za rówieśnikami,
nie zmienia to jednak faktu, iż frajda była
ogromna – a i wakacje tuż, tuż, za przysłowiowym „pasem”.
Dodajmy, że system hybrydowy ma polegać
na prowadzeniu zajęć w taki sposób, aby nie
więcej niż 50 procent uczniów realizowało je
w szkole i co najmniej 50 procent – zdalnie.
Dyrektor szkoły ma ustalić harmonogram
zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod
uwagę, w miarę możliwości, równomierną
i naprzemienną aktywność każdego ucznia.

„Teraz to jest istne dno. Jak się słyszy i widzi
na każdym kroku, szczególnie u młodych,
bluzgi, agresja, pijaństwo. Po prostu to nie
może skończyć się dobrze. Coraz młodsi są
zdemoralizowani. Dziewczyny już w gimnazjum wysyłają chłopakom swoje rozbierane
zdjęcia na komórkę, a potem nie mają problemu, żeby uprawiać z nimi seks. Wyuzdane
w tak młodym wieku!” – pisze „zdegustowany” internauta.
Te dwa znamienne cytaty – z policyjnej kroniki oraz jasnetowego forum – sprowokowały naszych Czytelników do dyskusji nad
kondycją młodych ludzi. Z czasem troska komentujących przyjęła zgoła osobliwą postać.
Pojawił się bowiem ciekawy postulat, wielokrotnie powtarzany, aby wychowywaniem
najmłodszych zajęła się szkoła.
„Dzisiaj wielu młodych nie ma żadnych zasad
moralnych, żadnych hamulców. Nie bardzo
wiedzą, co znaczy mieć szacunek do kogoś lub
czegokolwiek. Nie wiedzą, co to patriotyzm.
Jak to zmienić? Tu szkoły mają wiele do zrobienia, ale czy potrafią?” – zastanawia się Barbara. Dość powiedzieć, że swoim wpisem
Czytelniczka otworzyła przysłowiową puszkę Pandory. Od tego momentu ciężar argumentów, na które powoływały się obie strony, rósł w astronomicznym tempie. Zaś temperatura dyskusji na łamach naszego portalu
osiągnęła poziom wrzenia.
„Szkoła?! To rodzice mają obowiązek wpoić
dzieciom zasady czy szacunek do innych. Jeśli
w domu nie mają przykładu, to szkoła nic tu
nie pomoże. A patrząc teraz na te mamuśki
i tatusiów, w sumie nie ma co się dziwić, że jest
jak jest” – przekonuje jeden z adwersarzy.
„Szkoła nie jest od wychowywania, tylko od
tego jest dom i rodzice. Ponieważ można mówić młodym, co powinno być dobre, a co złe,
ale i tak wracając do domu, będą robić, to co
widzą i to jak rodzice będą nimi kierować.
I dlatego mamy, to co mamy. Wielu rodziców
nie nadaje się na bycie ojcem lub matką”
– wtóruje swojemu przedmówcy jakiś Czytelnik.
Stróże prawa opowiadają, że kiedy na komendę trafia pijany nastolatek, o czym wkrótce
dowiaduje się jeden z rodziców, głównym

adresatem pretensji matki lub ojca staje się
– o zgrozo! – dzwoniący funkcjonariusz.
Zresztą, te uwagi mają rożny charakter. Od
utyskiwań, że dopiero co usnęli i policja narusza ich prawo do odpoczynku, przez prośby,
żeby stróże prawa zaopiekowali się ich pociechą, po narzekania na represyjne państwo.
A czasem zdarza się też tak, że głos w słuchawce należy do osoby, która jest po prostu
pijana. Jak wtedy wytłumaczyć jej, że syn lub
córka trafili na policyjny „dołek”?
Jak nietrudno się domyśleć, pozostawało
tylko kwestią czasu, kiedy internauci „wezmą
na języki” matki i ojców, wydając srogi sąd na
temat ich wychowawczych kompetencji.
„Obecnie rodzice nie interesują się, czym
dziecko zajmuje się po szkole, jak spędza
wolny czas. Rodzic nawet nie wie, jakie strony
ogląda jego dziecko. Nie zakładają filtrów na
strony pornograficzne. Młodzi oglądając takie filmy, mają wypaczony obraz miłości do
kobiety. Również popadają w różne nałogi.
Rodzice cieszą się często, że dziecko siedzi
w domu, ale nie raczą zobaczyć, co on na tym
internecie robi. Później mamy, to co mamy,
rozpasane seksualnie młode osoby” – pisze
ktoś ukrywający się pod nickiem „refleksja”.
W internetowej polemice dostało się także
ładniejszej części populacji, która, jak przekonują Czytelnicy, drastycznie obniżyła loty,
zbliżając się do poziomu bruku. „Pytają się
chłopaków, czy nie chcą ich rozebranych
zdjęć na komórkę. W ten sposób podrywają!
A potrafią być takie wredne, że wymyślą sobie coś, aby pogrążyć faceta. Totalne dno…!
Do tego są gorsze od chłopców. Widzę, jak
siedzą na Zielonej na ławce, to takie teksty
lecą, że aż uszy więdną. I nie krępują się, że
mogą dorośli usłyszeć…”
Na koniec jeszcze ważny wpis, który pojawił
się jako jeden z ostatnich, przynajmniej na
chwilę, kiedy padają te słowa. Małe memento
od anonimowego Czytelnika. „Nasze życie
jest często pełne paradoksów, które zazwyczaj odziedziczamy wtedy, gdy zaczynamy
dorastać, bo brak miłości w wieku dorastania
jest często największym brakiem, jaki skutkuje naszym życiem zaplątanym w przyszłości” – pada na koniec.
Damian Maj
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„Tylko łut szczęścia spowodował, że nie doszło do tragedii” – tak zaczyna się
informacja opublikowana na stronie jastrzębskiej policji. Na dołączonym do
krótkiej notatki ﬁlmie widzimy kilka motocyklów, mówiąc szczerze, z trudem
uchwytnych dla ludzkiego oka. „Kierujący, w ciągu kilkunastu sekund, dopuszczają się kilkudziesięciu wykroczeń. Tylko szczęście i opanowanie siedzących za
kierownicami nie doprowadziło do poważnego zderzenia” – czytamy w policyjnym
komentarzu.

Jak jest naprawdę, skąd to powszechne, także
na naszym portalu, utyskiwanie na tych,
którzy dosiadają motocyklów, kto ma rację
w tym sporze? Tym razem postanowiliśmy
oddać głos najbardziej zainteresowanym.
Motocyklista, związany z lokalnym środowiskiem, opowiada o blaskach i cieniach swojej pasji. O tym, co ciągnie go na szosę, daje
poczucie wolności, aplikuje cudowny zastrzyk adrenaliny. Zresztą, sami posłuchajcie.
Nasz rozmówca uprzedza, że jeśli oczekujemy od niego, że będzie adwokatem wszystkich motocyklistów to pomyliliśmy adresy.
„Nie można nas wrzucać do jednego worka.
To takie łatwe, stereotypowe myślenie” – tłumaczy. A propos stereotypów. Jak zauważa
motocyklista, te ostanie są dla wszystkich
bardzo wygodne. W końcu najłatwiej kogoś
zaszufladkować, „uszyć” mu zgrabną definicję, olać, co tak naprawdę ma do powiedzenia.
„Samo posiadanie motocykla niczego jeszcze
nie tłumaczy. Nie można nas wszystkich traktować jak nieodpowiedzialnych oszołomów”
– zauważa mężczyzna. Ale kiedy pada pytanie
o „jeźdźca bez głowy”, który jechał po alei
Piłsudskiego na jednym kole, szybko pada
w odpowiedzi: „Mnie się to podoba. Jedni potrafią to robić i robią, inni – nie potrafią i też
robią. Ot, i cała filozofia”.
A jak szczęśliwy posiadacz motocykla odnajduje się w roli kierowcy? Czy nie przeszkadzają mu te „śmigające” kilka centymetrów od
lusterka ścigacze? „Przede wszystkim znam
moc tych maszynek” – odpowiada bez namysłu – „I wiem jedno, to ja bardziej zagrażam
siedzącemu na ścigaczu niż on mnie. Zresztą,
samochód daje o wiele więcej możliwości,
żeby spowodować zagrożenie dla ruchu drogowego. Radio, rozmowa przez telefon, gadatliwa żona, dokazujące dzieci. Liczba możliwości jest nieskończona. A motocyklista
skupiony jest tylko na tym, co dzieje się na
drodze” – argumentuje.
Kiedy pada pytanie o „dawców organów” – ot,
chociażby młodego motocyklistę, który zginął w wypadku na ulicy Podhalańskiej kilka
lat temu – słowa usprawiedliwienia mieszają
się z naganą. „Każdy z nas robi głupie rzeczy.
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Nie zapłacą za koncesję

Tych kilka
sekund…

Dalej policyjni eksperci postanowili pokusić
się o krótką charakterystykę prowadzących
swoje jednoślady. „Motocyklistów można podzielić na tych, dla których jazda motocyklem
jest pasją, a przepisy kodeksu drogowego
‘określają zasady gry’. Drudzy to zapaleńcy,
dla nich przyjemnością jest łamanie wszelkich barier bezpieczeństwa drogowego,
przede wszystkim poprzez przekraczanie
prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie,
wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Ta
właśnie ta grupa próbuje stworzyć w społeczeństwie wizerunek motocyklistów jako
nieodpowiedzialnych szaleńców drogowych”
– pada w podsumowaniu.

maj 2021

Ale też każdy ma swój rozum” – mówi motocyklista. Po chwili zastanowienia dodaje: „To
była głupota i brawura wyprzedzać z prawej
strony. Swoją drogą, ja sam, gdybym dziesięć
lat temu miał motocykl, nie siedziałbym tu
teraz z tobą”. Mój rozmówca podkreśla, że
dostęp do motocykli, szczególnie w przypadku młodych ludzi, powinien być ograniczony.
Do tych wszystkich cudownych mechanizmów za pięć „tysiaków”, które na drodze zachowują się jak torpeda, tudzież wystrzelony
z pistoletu pocisk. I podobno, jak przekonuje
mężczyzna, rozwiązania legislacyjne mają iść
w tym kierunku.
„Inna sprawa, że taki wypadek, oczywiście,
jeśli wyjdzie się z niego całym, uczy pokory”
– zauważa mój rozmówca. Jego przyjaciela
nauczył do tego stopnia, że po drugiej kolizji
w ogóle sobie odpuścił. I teraz trzyma się od
motocykli z daleka. On także zaliczył wpadkę.
„Od tego czasu nie ufam już tak bardzo”
– przekonuje. Nie dodaje jednak, czy bardziej
nie ufa sobie, swoim umiejętnościom, a może
innym kierowcom. Już po chwili pada pytanie
o tych kilka sekund, o których pisał jeden
z jasnetowych forumowiczów. Kilka sekund,
w trakcie których życie może „zmienić stan
skupienia albo całkowicie wyparować”. Kilka
sekund, po upływie których zostaje się kaleką
do końca życia, roślinką, czasami – wspomnianym „dawcą organów”. „Zapytaj o te kilka sekund alpinistę. Czy na pewno powinien
chodzić w góry? Jak myślisz?”
I jeszcze jedna wypowiedź, tym razem motocyklisty związanego z jastrzębskim klubem,
zrzeszającym miłośników jednośladów.
„W sumie to nie róbmy nic, co jest niebezpieczne, nie uprawiajmy skoków narciarskich,
nie zdobywajmy szczytów, nie odkrywajmy
Ameryki, nie pracujmy w kopalni, nie odżywiajmy się zdrowo, nie jeździjmy Pendolino,
też nieźle zasuwa, nie jeździjmy konno i tak
dalej, bo to wszystko jest niebezpieczne, a ci
z powyższych profesji są ludźmi bez rozumu.
Ja osobiście nie czuję się pariasem tylko dlatego, że jeżdżę na motocyklu” – padają kolejne argumenty. Mocne?
Aby nie było tak słodko, na koniec komentarz,
który ukazała się na naszej stronie. „Najgorzej, jak facecik na motorze myśli sobie, że
inni mu zazdroszczą jego motoru. Tylko do tej
swojej małej główki nie dopuszcza, że inni nie
lubią motorów i nie każdy chce je mieć. Wniosek jest taki, iż każdy sądzi według siebie.
A druga sprawa, że głupota jeździ na dwóch
kółkach i powoduje zagrożenie dla innych
kierowców. Szkoda, że kupując motor nie
można do tego dokupić rozumu” – pisze anonimowy internauta.
Jak jest naprawdę? Niech każdy sam zmierzy
się z tym pytaniem.
Damian Maj

Jak informuje magistrat, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego
kraju oraz częściowym ograniczeniem działalności branży gastronomicznej, miasto postanowiło udzielić wsparcia przedsiębiorcom
poprzez zwolnienie z II raty opłaty, która
przypada na dzień 31 maja 2021 roku. Radni
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęli uchwałę nr III.39.2021 podczas sesji 25 marca.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zwolnienie dotyczy

tylko zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Luzowania w autobusach
Wzrost liczby pasażerów mogących przebywać w autobusie wyniesie średnio 15 osób.
„15 maja zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące obłożenia w transporcie zbiorowym. Limit to 100 procent miejsc siedzących lub 50 procent wszystkich miejsc w pojeździe (przy zachowaniu 50 procent miejsc
siedzących wolnych). To oznacza, że w autobusie MZK Jastrzębie przebywać może średnio 45 osób” - informuje Międzygminny Związek Komunikacyjny.

Przypomnijmy, że obecnie limit to połowa
miejsc siedzących lub 30 procent wszystkich
miejsc, czyli około 30 osób.

Wprost pod samochód
Policjanci z Jastrzębia-Zdroju ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w niedzielę, 16 maja, około godziny 5.15
na ulicy Pomorskiej.
Z policyjnych ustaleń wynika, że 22-letni pieszy wtargnął na jezdnię zza zaparkowanych
pojazdów – wprost pod nadjeżdżający samo-

chód. Na skutek potrącenia przez toyotę, jastrzębianin doznał obrażeń głowy oraz prawej nogi. Został przewieziony do szpitala. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Okoliczności
zdarzenia wyjaśniają teraz jastrzębscy policjanci.
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Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

towia i policji bez problemu dotrą na miejsce
ewentualnego zdarzenia” – wyjaśnia Izabela
Grela, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.
„Miasto planuje oznaczyć główne miejsca odpoczynkowe przy szlaku tablicami z nazwami
tych miejsc, co dodatkowo zwiększy świadomość użytkowników, którzy jeszcze szybciej
zlokalizują ewentualne zdarzenia. Dodatkowo miasto wnioskowało do Fundacji JSW
o dofinansowanie do zakupu defibrylatorów
na Żelazny Szlak Rowerowy. Planujemy zakup dwóch takich urządzeń dla jastrzębskiego odcinka, i po jednym dla Godowa i Zebrzydowic” – pada na koniec.

Ścieżka czy kontrapas?
„Na ulicy 1 Maja został wydłużony kontrapas
rowerowy, który teraz kończy się na parkingu
przy ulicy Słonecznej” – pisaliśmy niespełna
rok temu „na łamach” portalu.
„Pamiętajmy, że kontrapasem jeździmy tylko
‘pod prąd’. Nie zapominajmy o rowerzystach,
zwłaszcza na skrzyżowaniach, na których to
właśnie rower ma pierwszeństwo! Zatem na
ulicach Witczaka i Kościuszki kierowcy pojazdów dojeżdżający do znaku ‘ustąp pierwszeństwa’ powinni patrzeć w obie strony”
– przypominali wówczas magistraccy urzędnicy.
Tymczasem pojawił się pomysł, żeby kontrapas został zastąpiony… ścieżką rowerową.
„W trosce o bezpieczeństwo rowerzystów
pytam, czy kontrapas wzdłuż ulicy 1 Maja
można przekształcić na ścieżkę rowerową?
Obecnie rowerzysta może się tam poruszać

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

tylko w jednym kierunku. Zaś ulica, pozostająca do dyspozycji pozostałych użytkowników, jest zbyt wąska, aby zmieścił się na niej
także rowerzysta, co stwarza zagrożenie spowodowania wypadku. Pytam więc, czy rowerzyści mogliby jeździć w obie strony?” – czytamy w interpelacji radnej Bernadety Magiery.

Miasto sadzi na potęgę
W ramach kampanii „Weź się zazieleń!” przez
cały tydzień jastrzębianie wspólnie sadzą
drzewa. Akcja rozpoczęła się przy ulicy Dąbrowskiego. W kolejnych dniach sadzonki
pojawią się także przy ulicy Torowej i Długiej.
Przy ulicy Dąbrowskiego zostały zasadzone
klony dwóch odmian: Princeton Gold i Crimson King. 10 osób zasadziło w poniedziałek,
10 maja, łącznie 35 drzew.
„To bardzo kolorowe drzewa, które są atrakcyjne większą część roku. Są dobrze dobrane
do tego miejsca. To tak zwane drzewa alejowe, nie są za duże, bo działka jest niewielka.
Są miododajne, oczyszczają powietrze. We
wtorek przy ulicy Torowej zasadzimy kolejne
10 gatunków drzew. Udział zadeklarowało
około 30 mieszkańców. Tam też w przyszłości
prawdopodobnie powstanie pasieka” – tłu-

maczą koordynujący akcję urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska.
Łącznie na terenie miasta zostanie zasadzonych około 250 młodych drzew. Będą to między innymi: dwa rodzaje dębów, głóg jednoszyjkowy, jarząb szwedzki i mączny, jesion
wyniosły, lipy, klony, wiśnia Royal Burgundy,
metasekwoja i jodła jednobarwna.

Więcej działek w mieście?
„Proszę o udzielenie informacji, czy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój istnieje możliwość urządzenia ogrodu działkowego lub
przeznaczenie terenu i wydzierżawienie jako
uprawy warzywno-kwiatowe” – pyta radny
Tadeusz Markiewicz w swojej najnowszej
interpelacji.
„Najprostszym sposobem byłoby w miarę
możliwości przeznaczyć teren bezpośrednio
przyległy do istniejących już ogrodów dział-
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Co się z nami
dzieje?

Karetka nie dotrze na Żelazny Szlak?
Niedawno zadzwonił do nas Czytelnik, przy
okazji także szczęśliwy użytkownik Żelaznego Szlaku Rowerowego, wskazując na pewien
problem z bezpieczeństwem rowerzystów.
Jak relacjonował, jego zdaniem, gdyby – co
nie daj Boże – na szlaku doszło do nieszczęśliwego wypadku, karetka pogotowia, ale
także inne służby miałyby trudności z dojazdem na miejsce.
Czy rzeczywiście na terenie tej spektakularnej inwestycji znajdują się lokalizacje, gdzie
nie dotrze pogotowie lub policja? Co z bezpieczeństwem rowerzystów korzystających
z Żelaznego Szlaku Rowerowego?
„Rozpatrując nasz odcinek Żelaznego Szlaku
Rowerowego, zaczynając od strony Zebrzydowic w kierunku Godowa, karetka pogotowia ratunkowego lub policja ma możliwość
wjazdu na szlak od następujących ulic: Konduktorskiej, Żwirowej, Czyża, Kołłątaja,
Wyzwolenia, Torowej, Przemysłowej, Biadoszek, Chlebowej, Ruptawskiej, Ranoszka,
Komuny Paryskiej, Szotkowickiej. Z wymienionych ulic można dotrzeć w każde miejsce
jastrzębskiego odcinka szlaku. Szerokość
ścieżki wynosi 2,5 m, a zatem pojazdy pogo-

publicystyka

kowych lub na terenach zrekultywowanych
po szkodach górniczych” – sugeruje miejski
rajca.
„Bardzo duża liczba mieszkańców zainteresowana jest użytkowaniem działek. Obecnie
podaż na objęcie w użytkowanie działki
w istniejących ogrodach jest niewystarczająca. W powyższej sprawie mieszkańcy oczekują na podjęcie działań” – czytamy w uzasadnieniu.

Takie obrazki nie są rzadkością w jastrzębskim krajobrazie. Wściekli jastrzębianie,
których mijamy na chodniku, spotykamy w miejskich autobusach czy na spacerze
z psem, mówią wiele o przemianach, jakie zaszły w naszym społeczeństwie. Czy
zawsze tak było? Czy dopiero teraz przekraczamy wszelkie dopuszczalne granice?
Wbrew pozorom to pytanie nie ma w sobie nic z prowokacji. Raczej bliżej mu do
stwierdzenia faktu. Smutnej konstatacji, że coś się z nami porobiło. Że przekroczyliśmy jakąś niewidzialną granicę. Przeszliśmy mityczny Rubikon.
„Czasem nie mam ochoty wracać do domu, bo
boję się tego, co mogę zastać na klatce. Jak nie
zakapturzone nieroby z piwskami na parapecie, to wiecznie ulotki porozwalane pod
skrzynkami. O popisanym wszystkim, co nadaje się do popisania, nie wspominając.
Wstyd mi przed rodziną i znajomymi, że
mieszkam w takim chlewie. Nie mogę doczekać się dnia, kiedy się stąd wyprowadzę”. Ten
komentarz naszego Czytelnika pojawia się
jako pierwszy. Nie bez przyczyny. Okazuje się
bowiem, że jest reprezentatywny dla większości wpisów, jakie ukazały się pod zdjęciami
jednej z klatek schodowych. A ta jak ulał pasuje do zacytowanego powyżej opisu. Mówiąc wprost: nikt przy zdrowych zmysłach
nie zgodziłby się zamieszkać w uwiecznionym przez obiektyw aparatu bloku. A przecież mieszkamy w takich – nierzadko jeszcze
gorszych – miejscach.
„Widać po klatkach, kto w Jastrzębiu-Zdroju
mieszka. Część to hołota, która nie potrafi się
zachować. Co tu wymagać? Większość to górnicy, którzy kulturą nie grzeszą. I dzieci tak
też wychowane” – pisze niejaki „MakrY”.
W sukurs Czytelnikowi idą pozostali – oni
także nie mają najlepszego zdania o swoich
sąsiadach. Ktoś mówi o „pijanym panu, który
ma problem z otwarciem drzwi do bloku, więc
zaczyna kopać, szarpać i… w końcu wyłamuje
zawiasy”. Ktoś wskazuje na dyrektora szkoły
na emeryturze wysypującego zawartość popielniczki przez balkon na jednym z jastrzębskich osiedli. Ktoś inny zastanawia się, jak
nazwać tych, którzy dewastują klatki schodowe – króliczoki, syfiarze, brudasy?
Kolejny obrazek z jastrzębskiego podwórka.
I kolejna interwencja Straży Miejskiej. Tym
razem czujne oko monitoringu „wyłapało”
dwóch entuzjastów sportów walki, którzy dali próbkę swoich umiejętności. „20 minut po
północy operator zauważył w kamerze monitoringu miejskiego dwóch mężczyzn, którzy
urządzili sobie spacer środkiem ulicy Małopolskiej. Po chwili jeden z nich postanowił pochwalić się swoimi umiejętnościami bokserskimi, obierając na przeciwnika tablicę rozkładu jazdy oraz wiatą przystankową. Do popisów dołączył kolega i wspólnie próbowali
„pokonać” skrzynkę zasilającą. Dzięki szybkiej reakcji strażników miejskich, mężczyźni
nie zdołali zniszczyć mienia. Przeprowadzone czynności służbowe wykazały, że obaj byli
pod wpływem alkoholu. Tym razem skończyło się na mandacie karnym w maksymalnej
wysokości” - informowała Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju.
Co się z nami dzieje? To pytanie powraca za
każdym razem, kiedy lokalne media donoszą
o kolejnym dramatycznym zdarzeniu. Kilku
wyrostków pobiło mężczyznę w autobusie.
I to tylko dlatego, że ośmielił się zwrócić im
uwagę. Gdzie indziej dwóch kierowców-osiłków skatowało kierującego skuterem 16-lat-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

ka. Znowu ktoś inny zorganizował wieczór
kawalerski, którego główną atrakcją było
(zamiast wyskakującej z tortu półnagiej piękności) zdewastowanie przez przyszłego pana
młodego lokalu. Na tym nie koniec. Bo ta
agresja przenosi się także do wirtualnego
świata. „Uzbrojeni” w anonimowość internauci prześcigają się w pomysłach na obrażanie swoich domniemanych wrogów. Piętrowe wulgaryzmy przyjmują coraz bardziej wyrafinowaną formę. A poziom nienawiści rośnie z każdym kolejnym wpisem.
Ale ta smutna prawidłowość, zapisana w kolejnych „wersach” kroniki policyjnej, dotyczy
także płci pięknej. Pokazuje dobitnie, że kobiety stają się z roku na rok silniejsze, a słabi
mężczyźni szukają ujścia dla swoich frustracji
poza domem? Jedno nie ulega wątpliwości:
płeć piękna – także tutaj, na jastrzębskim
podwórku – zaczyna przejmować najgorsze
męskie wzorce zachowań. Taki obrazek rodzajowy. Młoda dziewczyna wygraża na całe
osiedle: „Ja temu ch… wi jeszcze pokażę!”
Wszystko wskazuje na to, że pokłóciła się ze
swoim chłopakiem. A swój żal postanowiła
zakomunikować całemu światu. „Co on sobie
myśli?! Że może traktować mnie jak sz…tę?!”
– pyta przechodzących przechodniów. Niegdyś łagodzące zwyczaje, teraz kobiety emanują agresją, ich słownictwo roi się od wulgaryzmów, a przystanki autobusowe okupują
niewiasty z „fajką” w ustach. Nowy trend?
Nowa moda? Nowy styl? No cóż, powie jeden
z drugim, czasy się zmieniają. To prawda. Ale
coraz częściej wielu z nas nie potrafi za tymi
zmianami nadążyć. Smutne. I zarazem prawdziwe.
Co się z nami dzieje? To pytanie pada już po
raz trzeci. I po raz trzeci pozostanie bez odpowiedzi. Głównie z tego powodu, że jego adresatem jesteśmy my wszyscy. Bez wyjątku. My,
którzy palimy na przystankach, „rzucamy
mięsem” w miejscach publicznych, grozimy
światu zaciśnięta pięścią… Jest z nam z tym
lepiej? I chociaż Jastrzębie-Zdrój nie jest tu
wyjątkiem, to pytanie kierujemy właśnie do
jastrzębian. Bo to ich los leży nam na sercu…
Damian Maj
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Piszczał, skomlał, godzinami
stał na balkonie

Oboje czerpali korzyści
z prostytucji
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Czeka nas bezrobocie,
ubóstwo i odpływ ludności?

„Kryminalni” z Rybnika zatrzymali 39-letnią kobietę i jej
44-letniego partnera, zajmujących się czerpaniem korzyści
majątkowej z prostytucji. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego od sierpnia 2019 roku udostępniali wynajmowane przez
siebie mieszkania kobietom, które świadczyły usługi seksualne. Jedno z mieszkań znajdowało się na terenie Rybnika.
W wynajmowanych prywatnych lokalach usługi seksualne
świadczyły kobiety, które odpowiadały na ogłoszenia zamieszczone w internecie. Zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
WODZISŁAW ŚLĄSKI

O niewłaściwym traktowaniu psa przez właściciela policjanci z Żor dowiedzieli się podczas jednej z interwencji domowych. Jak ustalili, 40-latek miał zaniedbywać zwierzę, utrzymywać je w brudzie, nie wyprowadzać regularnie na spacery, a nawet traktować w taki sposób, że czworonóg piszczał, skomlał i godzinami stał na balkonie, gdy na zewnątrz
panowały niskie temperatury.
Stróże prawa nawiązali kontakt z rybnicką Fundacją Pet Patrol i zapukali do drzwi właściciela. W mieszkaniu był także
pies, który już na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie bardzo wylęknionego i zaniedbanego. Suka leżała skulona na
kanapie, a kiedy wstała, okazało się, że ma problem z utrzymanie równowagi. Nie była w stanie też prawidłowo poruszać się ze względu na nieprzycięte pazury.
Właściciel nie potrafił znaleźć książeczki zdrowia psa
i przedstawić zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Twierdził, że zwierzę znajduje się pod kontrolą lekarza weterynarii, jednak nie chce jeść, dlatego jest osłabione
i chude. Dobrowolnie wydał czworonoga policjantom, którzy podjęli decyzję o jego interwencyjnym odebraniu.
Przedstawiciele Fundacji Pet Patrol Rybnik przejęli psa
i przetransportowali na badania do przychodni weterynaryjnej. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt mundurowi zawiadomią teraz Prezydenta Miasta Żory o interwencyjnym
odebraniu czworonoga, a także wszczną dochodzenie
w związku z podejrzeniem znęcania się nad psem przez właściciela.
ŻORY

Jastrzębianka okradziona
w markecie
Do tego zdarzenia doszło przed południem w popularnym
markecie na terenie sąsiednich Żor. 77-letnia emerytka z Jastrzębia-Zdroju wzięła wózek, włożyła do niego torebkę
i ruszyła między półki sklepowe. Choć przez cały czas pilnowała swojej własności, to w pewnym momencie, na dziale
warzywnym, na chwilę odwróciła wzrok i gdy sprawdzała
daty ważności produktów, została okradziona. Złodziej
w mgnieniu oka sięgnął po torebkę, w której oprócz portfela
znajdowały się dokumenty i telefon należące do jastrzębianki.

Chciał się pozbyć starych
opon i wiader

Policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach otrzymali informację o porzuconych śmieciach w postaci worków z zawartością odpadów komunalnych, starych opon, wiader oraz
pozostałości po basenie ogrodowym. Jak się szybko okazało, zgłoszenie nie było primaaprilisowym żartem. Podjęto
natychmiastowe działania, mające na celu ustalenie okoliczności oraz danych sprawcy zdarzenia. W toku przeprowadzonych czynności wyjaśniających policjanci ustalili personalia mężczyzny, który po usłyszeniu zarzutów, przyznał się
do popełnionego czynu. O karze dla 23-latka zadecyduje
sąd, do którego skierowano już wniosek o ukaranie. Wodzisławscy policjanci przypominają, że za nieprawidłowe pozbywanie się odpadów przez właścicieli nieruchomości grożą grzywny nawet do 5000 zł.
ŻORY

12-latek doznał poważnych
obrażeń

REGION

Sprzedaż węgla i szkoda
na 28 milionów

Stowarzyszenie
Aktywny Senior

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali
trzech byłych pracowników spółki Węglokoks Kraj, w tym
byłego wiceprezesa zarządu oraz dwóch byłych prokurentów. Czynności miały miejsce na terenie województwa śląskiego. Po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
gdzie przedstawiono im zarzuty działania na szkodę spółki.

tel. 535 997 170

1 czerwca
Teatr w Gliwicach
Mikołaj Gogol: „Ożenek”
12-25 czerwca,
24 lipca-6 sierpnia,
28 sierpnia-10 września
Jarosławiec z 30 zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem

Anna Hetman, szefowa Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w Polsce i prezydent Jastrzębia-Zdroju, wskazała, że prace
nad umową społeczną dla górnictwa trwały kilka miesięcy
i od początku brali w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedsiębiorstw górniczych
oraz związków zawodowych.
„Stowarzyszenie jako reprezentant gmin górniczych zostało
doproszone do rozmów nad umową dopiero w lutym 2021
roku, gdy w znacznym stopniu dokument ten był już przygotowany. Podczas kilku spotkań postulaty zgłaszane przez
przedstawicieli samorządów nie były brane pod uwagę.
W tej sytuacji trudno mówić o poważnym potraktowaniu
mieszkańców gmin górniczych” – podkreśla Anna Hetman.
Jak zauważa portal nettg.pl, z perspektywy gmin górniczych
chyba najistotniejszy jest III rozdział dokumentu, który niebawem ma zostać podpisany. To w nim jest właśnie mowa
o powołaniu specjalnego Funduszu Transformacji Śląska.
Prezydent Hetman dodaje, że za przygotowanie ustawy powołującej wspomniany fundusz ma odpowiadać strona społeczna, którą w tym dokumencie stanowią związki zawodowe. W jej opinii mogą rodzić się obawy o jednostronne
spojrzenie na zagadnienie.
„W końcowym rachunku to samorządy górnicze zostaną
z problemem transformacji regionu, a nie związki zawodowe. Transformacja to nie tylko zamknięcie kopalni i zabezpieczenie socjalne dla górników, a przede wszystkim zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, przyciągnięcie
nowych inwestycji zapewniających rozwój, przeorganizowanie dotychczasowego systemu społecznego, przekształcenie gospodarcze regionu. To ostatecznie samorządy poniosą konsekwencje, które niesie transformacja, takie jak
bezrobocie, odpływ ludności i ubożenie społeczeństwa”
– ocenia szefowa SGGP.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 18 maja, przed godziną
16.00 na żorskim odcinku „wiślanki”. Dwóch chłopców, prowadząc hulajnogi, przechodziło przez przejście dla pieszych.
Gdy 25-letnia rybniczanka zatrzymała swój pojazd, by ustąpić im pierwszeństwa, 38-latek jadący fordem pasem obok,
wjechał na przejście i potrącił 12-latka.
Dziecko doznało poważnych obrażeń i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostało przetransportowane do szpitala. Drugiemu z chłopców nic się nie stało. Badanie alkomatem wykazało, że sprawca wypadku był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy i teraz wyjaśniają
szczegółowe okoliczności wypadku. Za jego spowodowanie
mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani nie dopełnili
ciążących obowiązków oraz przekroczyli udzielone im
uprawnienia – jako osoby zarządzające spółką, w związku
z zawarciem trzech umów na sprzedaż węgla (miału węglowego), wskutek czego w majątku spółki wyrządzono szkodę
w wielkich rozmiarach, bo w wysokości ponad 28 mln zł.
Wszystko wskazuje na to, że umowy zostały zawarte na niekorzystnych dla spółki warunkach na okres trzech lat.
Prokuratura zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe
środki zapobiegawcze. To pierwsza realizacja w tej sprawie.
Postępowanie ma charakter rozwojowy, niewykluczone są
kolejne zatrzymania.
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Brygady GSM
W zasadzie każdy materiał dotyczący GSM
rozpoczynam od słowa PANDEMIA. Po takim
wstępie można by się położyć i czekać na trzęsienie ziemi lub inne klęski żywiołowe. Jednak
życie toczy się dalej i trzeba mierzyć się z rzeczywistością.
Taką właśnie „rzeczywistością” jest praca Brygad Konserwacyjno-Remontowych w GSM.
Od samego początku pracownicy brygad ani
na jeden dzień nie zaprzestali prac remontowych na naszych zasobach mieszkaniowych.
Na początku był strach, duże zmiany w organizacji pracy niepewność co będzie dalej. Przecież nasi pracownicy pracują w systemie akordowym. Czyli zarobią jeśli wykonają swoją
pracę w określonym przedziale czasowym.
Tu trzeba pamiętać, że to nie są roboty, automaty czy inne wynalazki biotechnologii tylko
zwykli ludzie, mający czasem swój wiek, swoje
choroby, ojcowie dzieci i nawet wielokrotnie
ludzie będący jedynymi żywicielami rodzin. Ta
potworna choroba niektórych z nich nie ominęła. Z trwogą w oczach czasem dowiadywałem się o kolejnym przypadku zarażeniem
Covid-19. Baliśmy się, że może być to ognisko
Koronawirusa. Naszym szczęściem jednak
stało się tak, że były to pojedyncze przypadki
i żaden z naszych pracowników nie cierpiał
nadmiernie. Po okresie choroby wszyscy wrócili do wykonywania swoich zadań i to nas
wszystkich cieszyło i cieszy. Oby nas ta choroba mijała jak najdalej.

Tu chciałbym im w tym miejscu podziękować
za zaangażowanie, za przestrzeganie zasad
pracy i za wytrwałość mimo grożących następstw choroby.
To wszystko jest efektem właściwej organizacji pracy za którą odpowiadają majstrowie
Jakub Zagórski (brygada ogólnobudowlana),
Marcin Motyka (brygada instalatorska), Łukasz Cieślik (brygada elektryczna). Im tez
trzeba podziękować za to, że potrafili odnaleźć się w naszej pandemicznej rzeczywistości
i umiejętnie dostosowali się do określonych
wymagań związanych z przestrzeganiem zasad higieny.
Plany remontowe GSM dzięki ich pracy są realizowane w zasadzie zgodnie z harmonogramem, co widzą mieszkańcy budynków na
których te remonty są wykonywane. Oczywiście zdarzają się pewne opóźnienia, ale to
wynika z walki z chorobą. Bo jak można wykonać wszystko w czasie kiedy połowa ekipy
choruje na przestrzeni 3 miesięcy. Teraz trwa
nadrabianie niewielkich zaległości, ale efekty
ich pracy są widoczne.
Zobrazuję je kilkoma zdjęciami, które pokazują początek pracy, jej trwanie i efekt końcowy.
Niech zdjęcia mówią same za siebie. Efekty są
widoczne.
Dariusz Janicki
Kierownik działu GZM

www.gazeta.jasnet.pl

„Baba za kółkiem”?
Czy korzystanie z komunikacji miejskiej jest
bezpieczne? 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.
Irex: „Oczywiście, że jest bezpieczne, wystarczy zastosować się do obowiązujących obostrzeń. Od około trzech lat poruszam się po
mieście tylko i wyłącznie komunikacją miejską. Ładne, czyste autobusy, uprzejmi kierowcy... że o Paniach „kierowniczkach” nie
wspomnę, bo pięknie się prezentują... Sorry,
może to szowinizm, ale kobieta za kierownicą
autobusu powoduje, że czuję się bezpiecznie”.

Miron: „Niestety, nie jest bezpiecznie! Dziś
kierowca buc najpierw przytrzaskuje mi rękę
drzwiami i odjeżdża, potem macha mi we
wstecznym lusterku, by pokazać, że to on tu
rządzi (…) Ale to jeszcze nic! Kierowca nie
dostosował prędkości, co zakończyło się
gwałtownym hamowaniem na skrzyżowaniu
na Mszanej. Wszyscy pasażerowie pospadali
z krzeseł!”
LG: „Większość Pań prowadzi autobusy lepiej
od Panów. Fakt, na początku było kiepsko, ale
obecnie wolę za kółkiem widzieć Panie”.
To Sem Ja: „Kiedyś jeździłem dużo autobusami. I gdy zaczęły jeździć baby, to trzeba było
mocno się trzymać. Ale nie można pisać prawdy o 'babie za kółkiem', bo to niepoprawne
politycznie...”

Woda lała się z sufitu
Do pierwszego ze zdarzeń doszło w czwartek, 13 maja, wieczorem na ulicy Wielkopolskiej.
„Zgłoszenie o zalewanym mieszkaniu na dziesiątym piętrze budynku wielorodzinnego
– woda leje się z sufitu. W trakcie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, że woda
kapie z sufitu w kuchni. Przybyli na miejsce
pracownicy Pogotowia Awaryjnego otworzyli właz na dach, który zamknięty był na
kłódkę. Działania zastępu polegały na wejściu na dach i skontrolowaniu rury spustowej
oraz udrożnieniu jej – zalegające liście” – informuje KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju.
Do drugiego – na ulicy Poznańskiej.
„W trakcie przeprowadzonego rozpoznania

stwierdzono, że w mieszkaniu zgłaszającej
w budynku wielorodzinnym, 11-kondygnacyjnym w szachcie (kanał w konstrukcji budynku – przyp. aut.) instalacyjnym pomiędzy
kuchnią a łazienką doszło do przecieku z dachu spowodowanego gwałtownymi opadami
deszczu. W mieszkaniach znajdujących się
w pionie przyległym do szachtu ujawniono
uszkodzenia sufitów i ścian wskutek działania wody. Na dachu budynku stwierdzono
brak odpływu wody deszczowej w wyniku
zatkania bądź uszkodzenia rury. Podjęto próbę udrożnienia spiralą – brak możliwości.
Z zagłębienia dachu wybrano wodę ręcznie,
minimalizując zalewanie mieszkań w pionie.
Opady deszczu ustały” – czytamy w „strażackim” meldunku.

3 promile i dzieci
We wtorek, 4 maja, około godziny 12.00
policjanci z Jastrzębia-Zdroju otrzymali informację, że w jednym z mieszkań nietrzeźwa
kobieta opiekuje się dziećmi. Mundurowi natychmiast pojechali pod wskazany adres. Zastali tam 32-latkę, od której wyczuwalna była
woń alkoholu. Kobieta nie mogła ustać na nogach. Młodszy syn znajdował się w łóżeczku,
zaś 3-latkiem zaopiekowała się sąsiadka, któ-

ra zauważyła, że dziecko biega po klatce schodowej. Badanie alkomatem wykazało, że
matka miała w organizmie ponad 3 promile
alkoholu. Chłopczykom na szczęście nic się nie
stało. Cali i zdrowi trafili pod opiekę ojca
i dziadka. Śledczy ustalą teraz, czy kobieta
swoim zachowaniem naraziła synów na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jeżeli tak - w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.

Sterroryzował sąsiada bronią… hukową
Do tego zdarzenia doszło w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie w jednym z bloków pijany mężczyzna
zaatakował swojego 58-letniego sąsiada.
Uderzył go w głowę i szyję, a następnie groził,
przykładając do czoła broń - jak się później
okazało, hukową. Agresor, kiedy usłyszał, że
świadek dzwoni na policję, uciekł. Zaalarmowani policjanci przyjechali na miejsce i zatrzymali napastnika. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszał zarzuty gróźb oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Prokurator
objął 39-latka policyjnym dozorem Zatrzymanemu grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia
wolności.
Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

Kradną katalizatory
W ostatnim czasie uaktywnili się złodzieje,
których celem są samochody parkujące na
ulicach Jastrzębia-Zdroju. Jak ustalili policjanci, działają nie tylko pod osłoną nocy, ale
i w godzinach popołudniowych, kradnąc
układy wydechowe. Ponieważ sprawcy działają pod presją czasu, nie rozkręcają konkretnej części, tylko odcinają potrzebny im fragment układu wydechowego przy pomocy
szlifierki.
Kilka dni temu na parkingu KWK Borynia
dwóch mężczyzn próbowało za pomocą szli-

fierki ukraść katalizator z jednego z zaparkowanych tam pojazdów. Zostali spłoszeni przez świadka. Jeden z podejrzanych
ubrany był w spodnie czarno-pomarańczowe.
Miał jasne włosy spięte w kucyk. Drugi miał
czarną czapkę z daszkiem, czarną bluzę
i spodnie jeansowe. Mężczyźni byli w wieku
około 30 lat.
I jeszcze na koniec, w każdym z przypadków,
gdy został skradziony katalizator, właściciele
pojazdów po uruchomieniu samochodu
usłyszeli bardzo głośną pracę silnika.
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„Siatk wka jest dla
nas numerem jeden”
Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla
(AT JW) to mocne zaplecze drużyny siatkarskich mistrzów Polski. W jej ramach funkcjonuje Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
"Jastrzębski Węgiel" (ZSMS JW), którego
dyrektorem jest Andrzej Pawłowski. Jak się
okazuje, akademia i szkoła chcą szeroko
otworzyć siatkarskie wrota dla młodzieży
z Jastrzębia-Zdroju i okolic.
W styczniu o AT JW zrobiło się bardzo głośno. Mieliśmy okazję przekonać się, iż profesjonalny klub sportowy musi dysponować
również takim zapleczem.
Andrzej Pawłowski - To były wyjątkowe dni
dla naszej akademii. Przyznam, że spodziewaliśmy się takich ruchów ze strony klubu, choć
pozytywnie zaskoczyła nas ich skala. Nie tylko
bowiem nasi zawodnicy mieli możliwość zaprezentowania się w PlusLidze, ale na dodatek
zespół seniorów został poprowadzony do
boju przez trenera-koordynatora AT Dariusza
Luksa. Oczywistym jest, iż z tego powodu
czujemy dumę i zadowolenie. Tytuł MVP dla
Michała Gierżota był ukoronowaniem naszego wkładu w sukces.
Zapewne niejeden rodzic zamarzył o tym,
aby również jego syn stał się kiedyś współtwórcą mistrzostwa Polski. Załóżmy, że pojawiło się w jego głowie pytanie o warunki, jakie chłopiec musiałby spełnić, aby rozpocząć
przygodę z siatkówką w AT JW.
Gdybym rozmawiał z rodzicem naszego “potencjalnego” ucznia, to położyłbym nacisk na
niespotykaną - poza szkołami mistrzostwa
sportowego (SMS) - możliwość organizacji
stacjonarnych zajęć sportowych w “dobie pandemii”. Przypomnę, że o ile lekcje z konieczności prowadzone były zdalnie, o tyle w przypadku klubów uczestniczących w rozgrywkach
ligowych (a nasza Akademia Talentów jest taką instytucją) treningi i mecze w znacznej
większości przypadków odbywały się bez
przeszkód. Ponadto naszym atutem - w zestawieniu z innymi SMS-ami - jest dostępność
obiektów sportowych. Dysponujemy własną
halą w Szerokiej, gdzie dwa boiska są do naszego wyłącznego użytku. Gdy inne dzieci siedziały przed komputerami, nasi wychowankowie mogli trenować.
Uczniowie ZSMS JW też siedzieli przed komputerami. Wszystkie lekcje odbywały się
zdalnie.
To prawda. Jednak my możemy pozwolić sobie
na takie rozplanowanie zajęć, aby terminy lekcji przedmiotów nie-sportowych podporządkowane były cyklom treningowym. Chcieliśmy
maksymalnie naszą halę przy ul. Reja. Nasi nauczyciele potrafią dopasować się do rozgrywek ligowych, a plan lekcji w roku szkolnym
2020/21 był kilka razy modyfikowany. Taka
elastyczność w obecnej sytuacji to kapitalna
sprawa. Uzupełnię, że nie oznacza to obniżenia poziomu nauczania pozostałych przedmiotów.
Cieszę się, że sam pan podjął ten temat.
Pod tym względem nie różnimy się od każdej
innej szkoły podstawowej, ponieważ wszystkie placówki tego typu muszą zrealizować
określony program Ministerstwa Edukacji.
Siatkówka jest u nas numerem jeden, jednak
zdajemy sobie sprawę z tego, że młody człowiek może na pewnym etapie swojego życia
zechcieć obrać inną drogę. Dlatego nie ma możliwości zaniedbania zajęć z innego przedmiotu. Wręcz przeciwnie - nasze klasy składają się
z maksymalnie 20 uczniów, więc każdy z nich
ma możliwość udziału w dodatkowych zajęciach z różnych dziedzin, ale także do specjal-

Dyrektor ZSMS JW Andrzej Pawłowski

nych konsultacji z nauczycielami lub psychologiem sportu.
Jednak to lekcja chemii ma dostosować się
do treningu, a nie odwrotnie.
Tak, ale to akurat ogromna zaleta naszej szkoły. Wciąż pokutuje nieaktualny (moim zdaniem) slogan, jakoby nauka przedmiotów
w szkołach sportowych pozostawiała wiele do
życzenia. Tymczasem u nas zdawalność matur
jest na poziomie 100%, a średnią wyników mamy powyżej 50%.
Jako AT JW chcecie szeroko otworzyć się na
młodzież z naszego miasta i okolic. Na czym
ma polegać to “otwarcie”?
ZSMS “Jastrzębski Węgiel“ to liceum i szkoła
podstawowa, przy czym tu prowadzimy naukę
w klasach od VI do VIII. W ramach klas VI, VII
i VIII chcemy bazować na chłopcach z Jastrzębia-Zdroju oraz sąsiednich powiatów i w ten
sposób otworzyć im szlak do siatkarskiej przygody w liceum. Na etapie podstawówki nie
przekreślamy nikogo, nawet jeśli nie miał żadnych związków z siatkówką.
Co oznacza, że “nie przekreślacie nikogo”?
Głównym czynnikiem przyciągającym uczniów do naszej szkoły jest fakt, że jest to placówka Jastrzębskiego Węgla. Natomiast sama siatkówka jest dyscypliną wymagającą
przede wszystkim ciężkiej pracy nad sobą.
Dlatego zaproszenie kierujemy także do
adeptów innych dyscyplin, których ogólny
rozwój fizyczny może stać się świetną bazą do
zajęć siatkarskich. Przykładem może być tu jeden z uczniów, który dotychczas pływał w KS
Nautilus, a niedawno dołączył do nas i bardzo
dobrze sobie radzi.
Dlaczego chcecie postawić na “ludzi stąd”?
Zapraszamy do nas wszystkich uczniów z całej
Polski. Natomiast jesteśmy chcemy przede
wszystkim szukać “diamentów” w naszym
mieście. Nie byłoby u nas szkolenia młodzieży
na najwyższym poziomie, gdyby nie Jastrzębska Spółka Węglowa, której pracownicy wywodzą się z Jastrzębia-Zdroju oraz sąsiednich
miejscowości. Dzięki nam ich synowie mogą w
ciągu trzech lat sami przekonać się, czy chcą
związać swoją przyszłość z siatkówką. Poza
tym naszą bursę przeznaczamy przede
wszystkim dla licealistów. Dlatego w klasach
szkoły podstawowej chcemy bazować na
chłopcach z regionu, którzy będą mieszkać u
siebie. To dla usportowionych jastrzębian
szansa, aby przygotować sobie grunt pod
kontynuowanie nauki w naszym siatkarskim
liceum, gdzie poziom sportowy jest już na najwyższym krajowym poziomie.
Jak zostać waszym uczniem?
Dwa najbliższe terminy testów sprawnościowych do naszej szkoły to 29.05 i 12.06. Aby
wziąć udział w naborze, należy zapisać się na
jeden z dwóch wspomnianych terminów pod
nr tel. 505 080 830 lub osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Kusocińskiego 47).
Pełna treść wywiadu: www.sport.jasnet.pl.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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U Włodarka ziarnko do ziarnka
Od pożegnania z trenerem Pawłem Ścieburą
minął ponad miesiąc, ale obecnie chyba nikt
nie ma wątpliwości, iż powierzenie funkcji
szkoleniowca GKS Jastrzębie Łukaszowi Włodarkowi było dobrą decyzją. Ekipa z Harcerskiej wyraźnie odżyła po tej zmianie, odnosząc
cenne domowe zwycięstwa z Odrą Opole (3:0)
i Stomilem Olsztyn (2:0; w końcu z kibicami na
trybunach!), a także remisując w Łodzi z faworyzowanym ŁKS-em (1:1). Dzięki temu na
cztery kolejki przed końcem sezonu GieKSa
ma 8 pkt. przewagi nad kreską.
Pod wodzą Włodarka (notabene - rodowitego
jastrzębianina) nasi piłkarze zaczęli grać odważniej z przodu, a zarazem przestali tracić
kuriozalne gole. Co więcej, w ostatnim miesiącu snajperskim nosem popisał się Daniel Rumin, który zdobywał bramki czterech majowych spotkaniach. W Łodzi Rumin nie strzelił

Fot. Jan Kalinowski

karnego w 85. minucie, a mimo to w doliczonym czasie gry podszedł do kolejnej "jedenastki" i tym razem trafił w samo okno.
Teraz przed GieKSą (28 pkt.) cztery ostatnie
mecze, w tym trzy o przysłowiowe "sześć punktów" z Zagłębiem Sosnowiec (23 pkt.), GKS
Bełchatów (20 pkt.) i Resovią (28 pkt.).

Jastrzębski szykuje nową ekipę
Drużynę siatkarskich mistrzów Polski czekają
spore zmiany kadrowe. Wprawdzie trenerem
Jastrzębskiego Węgla pozostanie Andrea
Gardini, jednak w nowym sezonie wśród jego
podopiecznych zabraknie aż siedmiu złotych
medalistów z 2021 r.
Jako rewolucję należy określić odejście Lukasa Kampy. Niemiecki rozgrywający zmienia
środowisko na gdańskie, a to oznacza, że w naszym zespole zobaczymy nowego kreatora
gry. Oficjalnie nie wiemy jeszcze, kto nim będzie, jednak mówi się o hicie transferowym
z innego klubu PlusLigi. Obok Kampy JW

opuszczają także: Jakub Bucki, Yacine Louati,
Mohamed Al Hachdadi, Michał Szalacha
i Grzegorz Kosok. Z tego grona najbardziej żal
odejścia bohatera finałów Buckiego, który będzie występował w Resovii. Wspomnianą siódemkę uzupełnia młody Michał Gierżot, który
zostanie wypożyczony do innego klubu celem
zdobywania doświadczenia.
Obecnie trzon JW stanowią: Jakub Popiwczak, Jurij Gladyr, Łukasz Wiśniewski i Tomasz
Fornal. Nazwiska ich nowych kolegów poznamy niebawem. Klub zapewnia, że nowy zespół
nie będzie słabszy od mistrzowskiego.

Kierunek wschodni na Jastorze?
Mistrzowska drużyna trenera Roberta Kalabera ulegnie dość poważnym zmianom. Zdobywców potrójnej korony opuścił triumfator
punktacji kanadyjskiej Zackary Phillips, którego skusiła Unia Oświęcim. Ponadto z Jastorem żegna się aż pięciu wychowanków, którzy
chcą rozwinąć skrzydła w innych klubach.
Jakub Michałowski i Kamil Wróbel już przeszli
do GKS Tychy, a z kolei Dominik Paś, Kamil
Wałęga i Jan Sołtys liczą na zainteresowanie
ze strony zagranicznych drużyn. Z Leśną pożegnał się też Czech Jirzi Klimiczek.
Zarząd JKH GKS wraz z dyrektorem sporto-

wym Leszkiem Laszkiewiczem rozpoczął uzupełnianie składu przed debiutem w Lidze
Mistrzów, gdzie naszymi rywalami będą HC
Bolzano (Włochy), Red Bull Salzburg (Austria)
i Frisk Asker (Norwegia). Już wiemy iż na Jastor trafi 23-letni rosyjski napastnik Rusłan
Baszyrow, który w minionym sezonie był jednym z odkryć w barwach Zagłębia Sosnowiec.
Dość powiedzieć że zajął on 3. miejsce w punktacji kanadyjskiej fazy zasadniczej, choć występował w przedostatniej drużynie PHL.
Wróble ćwierkają o dalszych wzmocnieniach
ze Wschodu...

Mistrz obserwował ich z góry...
Hala Widowiskowo-Sportowa znów żyła boksem. 15 maja odbyła się tu 6. edycja Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Wijasa, za sprawą którego jastrzębskie
pięściarstwo przetrwało najtrudniejsze czasy.
W Memoriale obejrzeliśmy 18 pojedynków
w kategoriach młodzików, kadetów, juniorów
i seniorów. Trzy z nich skończyły się przed czasem, natomiast pozostałe trwały od pierwszego do ostatniego gongu. Reprezentanci BKS
Jastrzębie stoczyli dwie przegrane walki. Wiktoria Iwanowicz mimo wielkiego hartu ducha
(walczyła do końca z rozbitym nosem) prze-

W akcji J. Kozieł / Fot. Andrzej Klocek

grała z Patrycją Cieślik (Nowa Huta), zaś
Jakub Kozieł musiał uznać wyższość Borysa
Moskowskiego (Śląsk Wrocław).

W telegraﬁcznym skrócie
*** Judo: Judyta Góra (57 kg) z KJ Koka zdobyła złoty medal Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w Bielsku-Białej. Srebro dołożyła Anna Kutyła (48 kg), a brąz - Yann Bujak (66 kg).
*** Lekkoatletyka: Trzy tuziny jastrzębian skorzystały z poluzowania obostrzeń i wzięły udział w
Żorskim Biegu Ogniowym (5 km). Najlepiej z naszych pobiegł Ireneusz Zieliński (czas 19:58).
*** Piłka nożna: Benevento Calcio Kamila Glika na kolejkę przed końcem sezonu spadło
z Serie A. Jastrzębianina wiąże z tym klubem kontrakt do 2023 r. *** Piłka nożna: Po zwycięstwach z LKS Krzyżanowice (5:4) i Pł. Połomia (1:0) Granica Ruptawa awansowała na
pozycję wicelidera rybnicko-raciborskiej okręgówki. *** Siatkówka: Juniorzy młodsi (2004-05)
Akademii Talentów JW zajęli 2. miejsce w półfinałach Mistrzostw Polski w Poznaniu i awansowali do finałów. *** Tenis stołowy: JKTS Jastrzębie (Anna Kubiak, Laura Kałużny, Weronika Tomczak, Nadia Kloczkowska) zdobył Drużynowe Mistrzostwo Śląska Juniorek pokonując w Hali
Omega kolejno KTS Gliwice (3:1) i Skarbek Tarnowskie Góry (3:1).
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„Trudna i długa droga do sukcesu”
Powoli oswajamy się z myślą, że JKH GKS Jastrzębie jest mistrzem Polski. Wydaje się, że dopiero z czasem uświadomimy sobie, jakim sportowym
cudem jest ten sukces. Na pewno jednak tego złota nie byłoby bez architekta drużyny - trenera Roberta Kalabera.
Co czuje człowiek, który osiągnął wszystko?
Robert Kalaber - Spokój w duszy, będący zadośćuczynieniem za tę ciężką pracę, którą wykonywaliśmy nie tylko w tym sezonie, ale też
przez ostatnie cztery lata. Szliśmy ku sukcesowi od samego “dołu”, przygotowując na ten moment naszych młodych zawodników. Wierzyliśmy jednak, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Dlatego odczuwam teraz duży spokój.

wychowankowie grają już czwarty rok w ekstralidze i odpowiednio dojrzeli do walki o najwyższe cele. Ponadto mieliśmy możliwość
pozyskania dobrych zawodników zagranicznych, którzy potrafili zrobić różnicę na lodzie.
Proszę sobie przypomnieć, iż od początku mówiliśmy o tym, że chcemy wystąpić w finale. Dodam, iż z żadnej strony nie czuliśmy ciśnienia na
wynik, ale takie właśnie były nasze marzenia.

W jaki sposób świętował pan potrójną koronę? Można zrobić to dwojako - puścić wodze
radości, albo też w zadumie przemyśleć to,
czego udało się dokonać.
U mnie zdecydowanie dominowała ta druga
opcja. Oczywiście odczuwam ogromną radość,
ale nie jestem wielkim imprezowiczem. Rzecz
jasna po meczu pojawił się jakiś drobny alkohol.
Nie będę ukrywał, że posiedzieliśmy troszkę
z chłopakami, ale wszystko na spokojnie. Natomiast moje podstawowe świętowanie to przemyślenia i mentalne powroty do tego, co działo
się na tej bardzo trudnej drodze do sukcesu. To
nie było takie proste, jak dziś może się wydawać.

W fazie play-off JKH GKS wygrał 12 z 14 spotkań. W wielu przypadkach było tak, że nasz
zespół potrafił natychmiast odpowiedzieć na
utratę bramki. Jak udało się wykształcić tę
mentalność zwycięzców?
Krok po kroku. Na początku sezonu powiedziałem drużynie, że chcę zakończyć fazę zasadniczą na co najmniej drugim miejscu. Kilku chłopaków spojrzało na mnie z niedowierzaniem,
a jeden z podstawowych zawodników stwierdził nawet, że przecież nie mamy składu na
wicelidera. Odpowiedziałem, że ta lokata jest
w naszym zasięgu. I rzeczywiście, małymi krokami szliśmy nieustannie do przodu. Stawaliśmy się coraz pewniejsi siebie. Poznawaliśmy się
wzajemnie i zgrywaliśmy. W rezultacie zawodnicy bardziej wierzyli w swoje umiejętności.
Efekt był taki, że w play-off wychodziliśmy na
lód myśląc tylko o tym, aby wygrać! Tym samym
przestało mieć znaczenie to, kto pierwszy
zdobędzie gola.

Tym bardziej, że jest to sukces w dużej mierze
niespodziewany…
Nie zgodzę się z tym. Jeszcze przed inauguracją
rozgrywek my - jako sztab szkoleniowy - przekonywaliśmy zarząd naszego klubu, że w ramach tego sezonu pojawia się naprawdę
ogromna szansa na historyczny wynik. Nasi

Jest pan znany z tego, że jeśli trzeba, to potrafi

zrugać swoich podopiecznych. Tymczasem
mam wrażenie, że w tych play-offach raczej
tonował pan nastroje.
Ma pan rację. Jeśli zawodnicy robią to, czego od
nich oczekuję, to nie ma powodu mieć do nich
pretensji i odwoływać się do podnoszenia
głosu. Jeśli grają według moich wskazówek, ale
im nie wychodzi, to potrafię to zrozumieć.
Jeżeli jednak drużyna nie wykonuje założonych
planów, to rzeczywiście trzeba krzyknąć. Natomiast w tegorocznych play-offach w wielu
przypadkach nie było takiej potrzeby. Zespół
robił to, co do niego należało. Drużyna po prostu musi wykonywać polecenia szkoleniowca,
bo… od tego właśnie jest trener! To ja jestem
odpowiedzialny za to, jak chłopcy prezentują
się na lodzie. Cieszę się, że w finałach wszyscy
byli odpowiednio zaangażowani w walkę i najwyraźniej uwierzyli, że nasze wymagania na
tafli i w szatni są “po coś” i mają określony cel,
jakim jest końcowy sukces.
Po ostatnim meczu mimo obecności oddziałów policji uczyniliście sympatyczny gest
względem zgromadzonych pod Jastorem kibiców, prezentując im trofeum.
Trzeba podziękować policji, że pozwoliła nam
na tę chwilę wspólnego świętowania. Przypomnę, że pełne trybuny naszego lodowiska
były jednym z głównych celów, o których mówiłem przed sezonem. Niestety, nie mieliśmy
możliwości, aby go osiągnąć. Proszę mi wierzyć, że ogromnie brakowało nam kibiców.

Trener JKH GKS Robert Kalaber / Fot. Magdalena Kowolik

Świętowanie zdobycia mistrzostwa Polski przy
pustych krzesełkach było... dziwne. Odnosiłem
wrażenie, że nie wywalczyliśmy złota, a jedynie
awansowaliśmy do kolejnej rundy play-off...
Będzie pan z nami jeszcze co najmniej trzy
lata. Podpisał pan kontrakt do 2024 r.
To prawda. Zawarłem tę umowę, ponieważ
tutaj wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Ja
tu po prostu dobrze się czuję! Miasto stawia na
sport, w tym także na hokej. Zawsze mogę
liczyć na MOSiR z dyrektor Zofią Florek oraz
kierownikiem lodowiska Tomaszem Czułytem.
Zarząd naszego klubu obdarza mnie pełnym
zaufaniem i mam tu świetnych współpracowników. Z dyrektorem sportowym Leszkiem Laszkiewiczem oraz moim kolegą Rafałem Bernackim nadajemy na tych samych falach. Mamy
zbudowane jądro drużyny i działamy jak jedna
wielka rodzina. Trzeba jednak wiedzieć, że nie
zawsze było tak kolorowo, jak obecnie. Dlatego
chcę także wyrazić specjalne podziękowania
dla naszych zawodników. Ten sukces rodził się
w bólach. Myślę, że teraz wielu chłopaków
przekonało się, że ta trudna droga miała sens.
Pełna treść wywiadu: www.sport.jasnet.pl.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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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
Wynajmę lokal o pow. 50 m kw.
na al. Piłsudskiego, koło dawnego
“Supersamu” (parter).
Tel. 791 524 880, 510 833 078
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu Zdroju. Interesują
mnie okolice Moszczenicy,
Cieszyńska lub Zdrój.
Tel. 724 918 905

SPROWADZASZ SAMOCHÓD?
ZAŁATWIMY WSZYSTKO!
Załatwiamy akcyzę celno-skarbową,
VAT, tłumaczenia, rejestrację auta
osobom prywatnym oraz komisom.
Terminowość, rzetelność,
wiele lat doświadczenia.
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 37A

kontakt tel., również w sob., i niedz.
mjmarchlik@wp.pl 517 772 046
Sprzedam działkę inwestycyjną
o powierzchni 2264 m kw.
wraz z projektem stacji paliw.
Blisko centrum miasta. Droga
wojewódzka Nr 937 JastrzębieCieszyn. Cena przystępna.
Tel. 604 575 329

Sprzedam piękną działkę
w Bieszczadach, Brzozowiec,
obok Czaszyna. Teren położony
w dolinie pomiędzy górami
porośniętymi lasami i łąkami na
pograniczu Bieszczadów i Beskidu
Niskiego. Możliwość budowy
domku rekreacyj. Tel. 608 252 191

FITNESS WORLD ZA 1 ZŁ
Ruszyła przedsprzedaż karnetów
Fitness World!
Pierwsze 3 miesiące za 1 zł/m-c.
Promocję można zakupić na stronie
www. tnessworld-polska.pl
do 28.05.2021 r.
Kontakt:

oliwia.razniewska@pl tnessworld.com

DO ZOBACZENIA W KLUBIE

Mam do sprzedania mieszkanie M4
(56m2) na ul. Szkolnej (22-40).
Mieszkanie jest do całkowitego
remontu (wymienione okna oraz
drzwi wejściowe). Cena 190 000 zł.
Tel. 793 197 822
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
Sprzedam M-4. Oś. Bogoczowiec,
pow. 60,5m2, typ szwedzki, wysoki
parter, po remoncie. Trzy pokoje,
kuchnia z oknem, łazienka, osobna
ubikacja, balkon i komórka
w piwnicy. Cena 210 tys.
Tel. 697 582 801

PRACA
Praca na dachach na terenie
Jastrzębia-Zdroju. Tel. 669 847 268
Firma MAJSTER ZR zatrudni
instalatorów, budowlańców
w systemie zaciskowym.
Z doświadczeniem lub do
przyuczenia, praca na terenie
Śląska. Tel. 510 168 237
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

Wznawiamy zabiegi!
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

STIHL / STIGA Strumień – zatrudni
sprzedawcę. Sprzedaż sprzętu
ogrodniczego, spalinowego
używanego w budownictwie,
rolnictwie czy leśnictwie. Sprzedaż
oraz dobór części i akcesoriów.
Autoryzowany punkt sprzedaży
oraz serwis, zatrudni na stanowisko
obsługa klienta. Praca w pełnym
wymiarze godzin, umowa o prace.
3000 + premia. Tel: 508 113 131
biuro@moto-tech.pl

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097

NZOZ VITAMED-P
Gabinet Stomatologiczny
Jolanta Wiśniewska-Hołówko

Szukam pracownika do prac
ogrodowych oraz porządk. Mile
widziany emeryt. Tel. 606 982 615

ZNIŻKI NA KARTĘ SENIORA!

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. Wrocławska 20
324 709 720, 324 761 248
Zatrudnimy stolarza, praca przy
składaniu i montażu mebli na
wymiar. Wymagane doświadczenie.
Tel. 502 890 999
Zatrudnimy do pracy na
stanowisko kasjer-sprzedawca.
Tel. 668 847 857, 32 47 10 085
Przyjmę do pracy kelnera i osobę
do sprzątania. Praca głównie
w weekendy w domu przyjęć.
Restauracja Maxima.
Tel. 509 372 314, 607 169 140

INNE
Chevrolet Cruze, 1,8 (142KM),
sprowadzony z Włoch w 2018r
(pierwszy właściciel w PL)
z fabryczną instalacją gazową,
zadbany. Dodatkowo komplet
opon zimowych plus koło
zapasowe (poza zestawem
naprawczym). Książeczka
gwarancyjna, pełna dokumentacja.
Tel. 791 576 969
Reno captur 2019 r. 8000 km,
1 ręka, jak nowy, model szary met.
Wersja limited. Tel. 694 790 207

CARTE BLANCHE
Usługi wykończeniowe,
gładzie, malowanie, kafelkowanie.
su ty podwieszane, napinane,
panele podłogowe i ścienne,
montaż drzwi i parapetów,
meble na wymiar,
REMONTUJ Z NAMI!
Jastrzębie-Zdrój
515 828 624
Ławeczka i ciężarki 142 kg.
Kontakt: renata200617@wp.pl

Sprzedam 2 fotele uszak 700 zł.
Kolor szary, stan bardzo dobry bez
zabrudzeń. Odbiór osobisty.
Tel. 32 74 15 153

Marzena Wojewodzic
SALON FRYZJERSKI L’OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
(nad sklepem Bytom)
32 47 00 559, 600 290 801
Rozkładany stół i 6 krzeseł. Stan
bardzo dobry bez plam itp. Odbiór
osobisty. Tel. 32 74 15 153
Odsprzedam turnus rehabilitacyjny
dla jednej osoby we
Władysławowie, Hotel Messa.
W terminie 20.06-27.06.2021 r.
Wpłaciłam zaliczkę 1050 zł, zależy
mi na odzyskaniu zaliczki mogę
spuścić 200 zł z zaliczki.
Tel. 789 032 030
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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Pamiętamy. Rocznica katastrofy
w Ruchu Zoﬁ wka
5 maja mija trzecia rocznica katastrofy w Ruchu Zofiówka, w wyniku silnego wstrząsu zginęło wtedy pięciu górników.
Dziś uczczono pamięć ofiar tragedii. W cechowni kopalni przed tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia kwiaty
złożyli członkowie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przedstawiciele związków zawodowych oraz kopalni.
Trwająca przez kilkanaście dni akcja, w której brało udział dwa
i pół tysiąca osób, uważana jest za jedną z najtrudniejszych
w historii polskiego górnictwa.
- Rejon w którym doszło do katastrofy jest wyizolowany i po tym, co
się stało wszyscy czujemy ogromny respekt przed „matką naturą”
– mówił Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka,
dziękując za pamięć o tragicznie zmarłych pracownikach.

Po wstrząsie chodnik zamienił się w jedno wielkie rumowisko,
a jego wysokość ograniczyła się zaledwie do jednego metra.
Oprócz potężnych zniszczeń wywołanych wstrząsem, akcję ratowniczą utrudniała wysoka temperatura, brak tlenu, metan
oraz zalewisko wody. 900 metrów pod ziemią zostało uwięzionych siedmiu górników. Dwóch udało się uratować, pięciu zginęło.

Dialog społeczny – nowa jako

w JSW

5 maja 2021 r. z inicjatywy prezes JSW S.A. Barbary Piontek, odbyło się pierwsze w tak szerokim, składzie spotkanie Zarządu JSW S.A. ze wszystkim organizacjami
związkowymi działającymi w Spółce. Jest ich 65. Takie nowe spotkania, z pełną reprezentacją pracowników JSW S.A., będą się odbywać raz w miesiącu online, co zostało
przyjęte z entuzjazmem i poparciem strony społecznej. Termin kolejnego wydarzenia strony ustaliły na 7 czerwca 2021 r.
Tematami spotkania z stroną społeczną były:
ź
ź

ź
ź

Informacja o 10 letnim okresie gwarancji zatrudnienia dla
wszystkich pracowników JSW S.A.
Omówienie przesłanego przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe Porozumienia z roku 2020 i jego następstw dla kondycji Spółki
Wdrożenie Uchwałą Zarządu wzrostu stawek płac zasadniczych o 3,4% od 1 lipca 2021 r.
Propozycja realizacji stałych rozwiązań w zakresie polityki

płacowej w kolejnych latach działalności Spółki – racjonalizacja procesu biorąca pod uwagę kondycję finansową
Spółki.
Zarząd JSW S.A. wspólnie i każdy z członków Zarządu osobno,
ponownie wyrazili gotowość do dialogu społecznego i podkreślili jego rolę. Uruchomiony został także specjalny adres e-mail,
a prezesi zadeklarowali wyznaczenie w swoich terminarzach
stałych tzw. „dni otwartych drzwi” dla strony społecznej
i wszystkich pracowników Spółki.

JSW S.A. włącza się w międzynarodową kampanię społeczną

„Dwie godziny dla Rodziny” – dla chętnych!
W sobotę, 15 maja 2021 r. obchodzony jest na świecie Międzynarodowy Dzień Rodzin. To okazja, aby
szczególnie pomyśleć o swoich najbliższych i poświęcić im czas. Zarząd JSW podjął uchwałę o dwóch godzinach
wolnych od pracy dla wszystkich chętnych pracowników JSW S.A. w ramach akcji „Dwie godziny dla Rodziny”.
– Zależy nam na tworzeniu kultury pracy wspierającej pracowników i ich rodziny w budowaniu dobrych i trwałych więzi. Praca zawodowa nie powinna negatywnie wpływać na rodzinę. Przeciwnie
– powinna służyć rodzinie nie tylko w sferze ekonomicznej. Dlatego
przyłączamy się do międzynarodowej akcji „Dwie godziny dla Rodziny” – powiedziała Barbara Piontek, prezes JSW S.A.

Możliwość odebrania dwóch godzin, czyli skrócenia sobie czasu
pracy jednego dnia zyskali wszyscy pracownicy JSW S.A., którzy
wezmą udział w akcji. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki, w porozumieniu z przełożonymi Załoga może odbierać te godziny (jako
wolne i płatne) na zasadzie dobrowolności aż do 30 czerwca 2021
roku. Szczegóły akcji: www.2godzinydlarodziny.pl

Wspieramy przyszłych Mistrz w Polski
- Jastrzębska Spółka Węglowa wspiera sport i inwestuje w ten sposób w zawodową przyszłość młodzieży. W Akademii Talentów wspólnie trenujemy kolejne pokolenia
mistrzów Polski w siatkówce – mówił Jarosław Jędrysek, zastępca prezesa Zarządu JSW S.A. ds. ekonomicznych, podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel 13 maja 2021 r. – Nasze wsparcie doskonale wpisuje się w działalność Spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – dodał.
Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla jest w Polsce miejscem, z którego wywodzi się wielu czołowych zawodników
grających w najlepszych siatkarskich klubach. To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju młodzież może profesjonalnie trenować i rozwijać swoją pasję, jaką jest siatkówka – łącząc edukację ze
sportem. W tym sezonie w Akademii trenowało ponad stu młodych zawodników,
- Ta baza do wychowywania młodych siatkarzy i ich edukacji
sprawia, że ta setka dzieci i młodzieży ma wielkie szczęście.
Cieszymy się, że tak liczna grupa młodych ludzi może kształcić

się i trenować w tak wspaniałych warunkach stworzonych
przez Klub i JSW – zaznaczył Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych. - Ta inwestycja jest szczególnie ważna, bo
wspiera rozwój młodzieży – powiedział – zaskoczony rozmachem projektu.
– Bardzo dziękuję zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej za
to, że możemy realizować taki projekt. To jest wielka satysfakcja dla nas wszystkich - powiedział Adam Goroli, Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel. - Jestem dumny, że możemy pracować dla takiej marki, jak JSW i coraz wyżej stawiać sobie po-

przeczkę w realizacji projektu dla utalentowanej młodzieży –
dodał.
***
Projekt młodzieżowej siatkówki pod nazwą Akademia
Talentów Jastrzębskiego Węgla realizowany jest od sezonu
2012/2013. Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla
powstała w oparciu o wspólną wizję Jastrzębskiej Spółki
Węglowej oraz klubu Jastrzębski Węgiel, zakładającą
nowatorską działalność na rzecz rozwoju sportu w regionie.

