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Czerwony guzik
w autobusie
Podróż przebiegała spokojnie, dopóki na przystanku nie wsiadło dwóch młodych mężczyzn. Na pierwszy rzut oka widać,
że byli to tacy, co „wszystko im wolno”. Na odległość czuć od nich było też alkohol. Zachowywali się bardzo głośno i wulgarnie.
Co drugie słowo to głośno wywrzaskiwane przekleństwa i niewybredne obelgi wobec dziewczyny, która najwidoczniej
nie spełniła oczekiwań jednego z nich. Siedzący nieopodal starszy mężczyzna nie wytrzymał i zwrócił im spokojnie uwagę,
że w autobusie są też inne kobiety, a nawet dzieci. To tylko zaogniło sytuację. Ale tym razem to on stał się celem ich ataków.
Najpierw stek wyzwisk, potem zaczęli go popychać, a w końcu okładać pięściami i kopać.
Nie reagowali na protesty innych pasażerów,
na odwrót, zaczęli się odgrażać, że zaraz się za
nich zabiorą. Kierowca autobusu, widząc sytuację, zatrzymał pojazd, otworzył drzwi i zażądał, żeby natychmiast wysiedli. Wtedy rzucili się na niego. Po paru ciosach osunął się na
podłogę. Dołożyli jeszcze parę kopniaków już
leżącemu i dopiero wtedy wyskoczyli z autobusu, nadal miotając wyzwiska i przekleństwa.
Kiedy za kilkanaście minut przyjechała wezwana policja, jedna z pasażerek ocierała krew
z twarzy kierowcy, a po sprawcach nie było już
śladu.
Powyższa historia nie była prawdziwa. W każdym razie – nie dosłownie. Niejednokrotnie
pojawiały się komentarze pasażerów o niewłaściwych, a nawet niebezpiecznych incydentach w autobusach, jak chociażby ten poniżej: „Wszystko ładnie, pięknie. Widziałem,
jak jeden z kierowców, taki wielki, słusznej
postury zwrócił uwagę dwóm młodym, to wyskoczyli do niego z łapami, ale się przeliczyli.
Wylecieli drzwiami aż miło było patrzeć.
A ludzie? No po co? Lepiej się nie odzywać, nie
wtrącać. Stwierdzam, że tutaj trzeba mieć
posturę, aby było spokojnie. Wystarczy jechać
w piątek albo sobotę wieczorem. Kanarów nie
ma, każdy chce jakoś dojechać do pracy, do
domu. A w autobusach krzyki, wrzaski, pijani,
jakieś mordobicia, przekleństwa. Raz pomogłem kierowcy i teraz szlajamy się po sądach
jako świadkowie. Dziękuję! Teraz odwracam
głowę. Jeżdżę na Borynie S-14 i diabli mnie
biorą, jak wsiada banda śmierdząca, pijana,
naćpana, wyjąca, bez biletów. Nieraz to jest
horror, co się dzieje”.
I to nie jest odosobniony komentarz jednego
z pasażerów.
Pojawia się zatem pytanie, na ile podróż autobusami jest bezpieczna, kto odpowiada za bezpieczeństwo pasażerów, czy są opracowane
procedury działania w trudnych sytuacjach
i czy są one skuteczne? Nie chodzi tu jednak
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a zapewnienie go w środku autobusu. Zapytany
o to prezes Miejskiej Komunikacji Autobusowej (byłego PKM), firmy, która obsługuje miejskie autobusy, odpowiada, że ich zadaniem
jest właściwa obsługa techniczna i zapewnie-
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nie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatrudniają wykwalifikowanych kierowców,
a nie supermenów, będących w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji. Wskazuje, że
organizatorem komunikacji jest Międzygminny Związek Komunikacyjny, który określa
wszystkie zadania i procedury w autobusach.
Zresztą, obecnie jest on również właścicielem
MKA.
MZK do tej pory nie wprowadził żadnych
procedur bezpieczeństwa. Właściwie temat
dla niego nie istniał. Więcej – nawet nie zdawał sobie sprawy, że coś takiego może być
potrzebne. Jedyna forma reakcji, dotąd obowiązująca na wyjątkowe sytuacje w autobusie,
to telefon kierowcy do dyspozytora. Ale już
pobieżne rozważenie takiego działania pokazuje, że niewiele ma ono sensu. No bo co
ma robić kierowca w razie szybko rozwijającej
się i niebezpiecznej sytuacji w autobusie?
Prowadzić pojazd i rozmawiać przez komórkę
z dyspozytorem? (kierowcy nie mają słuchawek). Jak wiadomo jest to zabronione w ruchu
drogowym i niebezpieczne. Jedną ręką kierować, a drugą trzymać telefon? Zatrzymanie
autobusu nie wszędzie jest możliwe. A wyjaśnianie sytuacji dyspozytorowi wymaga
trochę czasu. A ten z kolei musi zawiadomić
policję i jej wyjaśnić, o co chodzi. To znowu
czas. No i oczywiście czas dotarcia patrolu na
miejsce.

MZK tłumaczy, że w autobusach jest założony
monitoring i w razie naruszenia porządku może być wykorzystany do ścigania sprawców.
Tylko, że korzystanie z niego jest już poniewczasie, jak doszło do przestępstwa i strat,
a może i ofiar. Z jego wykorzystaniem też różnie bywa.
Co wobec tego można byłoby zrobić? Może
opracować procedury bezpieczeństwa? Takie,
które z góry dokładnie określą, jak w krytycznej sytuacji postępować, kto i jak powinien się
zachować. Takie jak chociażby w banku. Tam
w przypadku niebezpieczeństwa kasjerka nie
dzwoni do swego kierownika: „Panie kierowniku, przepraszam, ale tu jest napad, to co ja
mam zrobić?” Po prostu naciska odpowiedni
guzik i wszystko już się rozwija automatycznie,
a w niewiele minut właściwie służby pojawiają
się na miejscu. Podobnie w jastrzębskiej teleopiece. Wystarczy, że senior wciśnie czerwony guzik, a jej pracownicy mają ściśle określone z góry, co należy robić, żeby pomoc przyszła jak najszybciej.
Może taki guzik powinien się znajdować
w każdym autobusie? Wtedy, w razie niebezpieczeństwa, kierowca nie musiałby dzwonić
do dyspozytora, narażając pasażerów na jeszcze większe niebezpieczeństwo i tłumaczyć
mu, co się dzieje. Po prostu nacisnąłby właściwy „czerwony guzik” i kontynuowałby jazdę.

Położenie autobusu zostałoby zlokalizowane
automatycznie przez GPS (mają już takie
wbudowane) i na spotkanie z nim pośpieszyłby
najbliższy patrol, który na miejscu wyjaśniłby
sytuację. Potencjalni sprawcy zostaliby
schwytani na gorącym uczynku w środku autobusu. Podobnie, w razie potrzeby, mogłyby
być alarmowane inne służby jak straż pożarna
czy pogotowie ratunkowe. Kierowca nie jest
od rozwiązywania takich problemów.
Podróż autobusem miejskim nie może być najmniejszym ryzykiem. Pasażerowie muszą czuć
się bezpiecznie i wiedzieć, że w razie potrzeby
nastąpi automatycznie właściwa reakcja. Z kolei kierowca powinien koncentrować się na samym prowadzeniu pojazdu, a nie rozwiązywać
jakiekolwiek szczególne sytuacje wśród pasażerów. To powinny określać wprowadzone
procedury, a więc z góry ustalony szereg jasnych czynności, które prowadzą do rozwiązania problemu. Powinna być ustalona współpraca z odpowiednimi służbami, które na sygnał z autobusu natychmiast podjęłyby właściwe działania. Już kilka lat temu była dyrekcja MZK zobowiązała się do ich opracowania
i wprowadzenia. Tak się jednak nie stało.
Obecna dyrektor Związku Grażyna Kuczera
obiecała poważne zajęcie się tym tak ważnym
tematem. Czy tym razem skutecznie? Zobaczymy…
JN
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Kosić, nie kosić?
Pojawia się coraz więcej głosów, że trawa na
terenach miejskich powinna być regularnie
koszona. Wśród argumentów podnoszonych
przez osoby kontaktujące się z redakcją JasNetu przeważają te o charakterze zdrowotnym – zagrożenie ze strony alergii i kleszczy
– oraz wskazujące na kwestie bezpieczeństwa – najczęściej w przypadku trawy rosnącej przy pasach ruchu. Na drugim biegunie
mamy głosy mieszkańców, którzy protestują
przeciwko „goleniu na łyso” trawy w mieście.
Jednym słowem, kosić czy nie kosić?
„Zgodnie z przyjętą polityką miasta w zakresie działań proekologicznych wykaszanie
terenów zielonych odbywa się 4 razy w sezonie, od kwietnia do listopada, jeśli chodzi o tereny trawiaste przyległe do ciągów komunikacyjnych oraz tereny o charakterze rekreacyjnym – na przykład skwery, place zabaw,
zagospodarowane jary. Pozostałe tereny wykaszane są 2 razy w sezonie. Prace porządkowe w tym zakresie prowadzi osiem firm
zewnętrznych wyłonionych w ramach postępowań przetargowych. Każda z firm
obsługuje określony umownie obszar. Na
potrzeby utrzymania letniego i zimowego
miasto Jastrzębie-Zdrój podzielone zostało
na 15 kwartałów” – wyjaśnia Izabela Grela,
naczelnik Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy Zagranicznej.
„Z uwagi na przesunięcie okresu wegeta-
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Jastrzębskie piwo
cyjnego o około 3 tygodnie, a co za tym idzie
ograniczony wzrost darni spowodowany stosunkowo niskimi temperaturami, koszenie
rozpoczęto 10 maja. Po tym terminie tępo
prac podyktowane zostało panującymi warunkami pogodowymi. Okresowo pojawiające się intensywne opady deszczu zamieniły
trawiaste tereny w podmokłe i niestety spowolniły wykaszanie. Późniejsza poprawa warunków pogodowych, przyczyniła się z kolei
do szybszego wzrostu traw. Trwające aktualnie tak zwane pierwsze koszenie sfinalizowane zostanie do końca czerwca” – precyzuje
magistracka urzędniczka.
„Jeśli chodzi o ‘brązowe trawniki’ po skoszeniu, należy zauważyć, iż przy utrzymywaniu
terenów zielonych w formie ‘trawników łąkowych’ czy też ‘łąk kwietnych’, rośliny w związku z rzadszym koszeniem wyrastają do znacznych wysokości celem zawiązania kwiatostanu stanowiącego pożytek dla owadów. Po
skoszeniu tak wysokiej ‘trawy’ pozostaje
widoczna nieulistniona część źdźbła/łodygi,
na której zawiązywany jest kwiatostan. Po
okresie około dwóch tygodni z węzła krzewienia wyrasta ponownie część ulistniona
tworząca wizualnie ‘darń’, a następnie zawiązywana jest część, na której ponownie powstaje kwiatostan i tak do zakończenia okresu wegetacyjnego roślin” – dowiadujemy się
na koniec.

Wielka modernizacja dróg

Prezes Browaru Piotr Piekarski

Z wielkim hukiem, bo wystrzałem armatnim,
oficjalnie i uroczyście otwarto w sobotę
12 czerwca działalność Jastrzębskiego Browaru. Już od rana zaproszeni goście mogli go
zwiedzać, obejrzeć nowoczesną linię produkcyjną i zapoznać się z tajnikami produkcji
piwa. Oficjalna uroczystość rozpoczęła się
w samo południe a wzięli w niej udział przede
wszystkim udziałowcy przedsięwzięcia.
Kulminacyjnym punktem było odsłonięcie tablicy z nazwiskami honorowych udziałowców Browaru.
Prezes Browaru Piotr Piekarski wyczerpująco przedstawił historię jego powstania i perspektywy rozwoju. „Jesteśmy miłośnikami
dobrego piwa i jak się mówi, żeby takiego się
napić, nie trzeba zaraz budować browaru. Ale
my postanowiliśmy właśnie taki browar założyć i to tutaj, w Jastrzębiu. I tu właśnie wykreować nową, unikalną markę jastrzębskiego
piwa” – mówił.
Niektórym wydawało się to jak niedorzecz-

ność, bez mała szaleństwo, ale piwni zapaleńcy postawili na swoim. Z udziałów i datków
zgromadzili odpowiedni kapitał, zakupili
budynek i linię produkcyjną, opracowali odpowiednie procedury warzenia piwa, zawarli
pierwsze kontrakty i ….. nadeszła pandemia.
Pandemia opóźniła działania ale ich nie zatrzymała. Nadal wdrażali produkcję, zawierali kontrakty handlowe i to z dużymi sieciami, w domach opracowywali receptury smaków i promowali swoją markę, która zdobywa
coraz większe zainteresowanie amatorów
piwa. Jak mówi główny piwowar spółki Mieczysław Franc mają już opracowaną linię
12 rodzajów piwa kraftowego i 5 rodzajów
klasycznego, które są już dostępne nie tylko
w Jastrzębiu i okolicy ale i w innych regionach
Polski. Docelowo planują produkcję miliona
litrów rocznie. Piotr Piekarski jest w pełni
przekonany, że jastrzębskie piwo wkrótce będzie dobrą, szeroko rozpoznawalną marką,
jedną z głównych tego miasta.

4 miliony dla szpitala

„Jastrzębie-Zdrój rozpoczyna wieloletni Program Modernizacji Dróg. Już teraz wartość
robót szacowana jest na 15 milionów złotych.
A będzie jeszcze większa!” – informuje jastrzębski magistrat.
„W tym roku rozpoczynamy kolejne bardzo
ważne dla miasta inwestycje. Budujemy dla
jastrzębian lepsze, ładniejsze i wygodniejsze
ulice. Naszym celem jest poprawa jakości
transportu w mieście. Najbliższe trzy lata
będą dużym wysiłkiem, zarówno inwestycyjnym, jak i w poruszaniu się po mieście, ale
efekt jest tego wart” – podkreśla Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój.
Już w tym roku miasto ma w planach szereg
inwestycji związanych z modernizacją dróg
i chodników. Część zaplanowano także na
2022 a nawet 2023 rok. „Na początek wybraliśmy do remontów te ulice, które wymagają bezwzględnego remontu lub są kluczowe dla poprawy komunikacji w mieście. Lista
będzie na bieżąco aktualizowana” – dodaje
prezydent.
Jeżeli po przetargach pojawią się oszczędności, to lista dróg i chodników się zwiększy.
Program Modernizacji Dróg będzie też na
bieżąco weryfikowany w zależności od możliwości finansowych miasta lub konieczności
przeprowadzenia kolejnych remontów.
Program Modernizacji Dróg
2021
ź Modernizacja dróg gminnych (Nepomu-

cena, Kasztanowa od AK + od 1 Maja,
Skrzyszowska, Zdziebły, Strażacka, Pomorska, Fredry, Żyzna, Traugutta, Przemysłowa, Moniuszki, Marusarzówny)
ź Modernizacja dróg powiatowych (Pochwacie, 1 Maja od Miarki do Kasztanowej, 3 Maja, Ranoszka, Armii Krajowej
ź Remonty chodników w gminie (Dębowa,
Miarki)
ź Remonty chodników w powiecie (Podhalańska, zatoki autobusowe w ciągu
al. Piłsudskiego)
ź Remont nawierzchni ulic, w tym ul. Przemysłowa i Traugutta
ź Przebudowa ul. Długosza
ź Budowa drogi ul. Borowikowa – ukształtowanie drogi gruntowej
ź Ul. Jesionowa
ź Przebudowa ul. Torowej i Majowej
ź Przebudowa ul. Północnej
2022
ź Budowa drogi ul. Borowikowa
ź Ul. Jesionowa
ź Przebudowa ul. Torowej i Majowej
ź Modernizacja ul. Jagiełły
ź Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich (Bananowa, Jagodowa, Malinowa)
ź Przebudowa układu komunikacyjnego
oraz parkingu przy SP15 w Bziu
2023
ź Ul. Jesionowa
ź Przebudowa ul. Torowej i Majowej

Prawie 4 mln zł – to kwota, jaką jastrzębski
szpital otrzymał na inwestycje. Zdecydowana
większość tych środków, bo 2,8 mln zł, pochodzi z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad 1,1 mln zł dołożyły władze województwa, sam szpital wyasygnował na ten cel
72 tys. zł. Tym samym placówka została zaliczona do elitarnego grona zaledwie kilku śląskich szpitali, które zostały objęte wsparciem
inwestycyjnym.
„19 mln zł, które trafiło do szpitali z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozwoli
jeszcze bardziej wzmocnić placówki w trudnym czasie walki z pandemią. Troska o pacjentów to troska o rozwój infrastruktury
medycznej, dlatego konieczne są inwestycje” – podsumował marszałek Jakub Chełstowski.
„To poważne wsparcie finansowe dla szpitala,
ukierunkowane przede wszystkim na poprawę warunków pobytu pacjentów w Oddziale
Neurochirurgii. Należy podkreślić, że ten oddział świadczy usługi na najwyższym możliwym poziomie i bardzo prężnie się rozwija.
Jestem wdzięczny posłowi Grzegorzowi
Matusiakowi oraz zarządowi województwa
śląskiego, na czele którego stoi marszałek Jakub Chełstowski, za wsparcie i pomoc w realizacji naszych planów inwestycyjnych” – podkreślił Robert Rychel, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
„Pozyskane środki pieniężne są niezbędne
i bardzo ważne dla oddziału ze względu na
fakt wykonania gruntownego i kompleksowego remontu, przede wszystkim po to,
aby zwiększyć komfort pobytu pacjentów”

Fot. WSS Nr 2

– oświadczył lekarz zarządzający Tomasz
Wysokiński.
„Dzięki dofinansowaniu, oprócz poprawy
warunków pobytu pacjentów poprawi się
bezpieczeństwo i komfort pracy całego personelu medycznego” – powiedziała pielęgniarka oddziałowa Jolanta Karakuła.
„Te środki pozwolą na dalszy rozwój technologiczny szpitala, a to bezpośrednio będzie
miało wpływ na jakość usług medycznych,
czyli komfort i poziom leczenia pacjentów
– nie tylko z Jastrzębia-Zdroju, ale całego regionu” – zauważył poseł Grzegorz Matusiak.
Procedura związana z rozpoczęciem robót
budowlanych będzie wdrożona najszybciej
jak to możliwie. Jak zapewniają władze szpitala, prace zostaną zorganizowanie w taki
sposób, aby możliwie w najmniejszym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie Oddziału
Neurochirurgii.
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“Sygnalizacja z 1994 roku”
Radny Jarosław Potępa zwraca się do miasta
o zastosowanie tymczasowej sygnalizacji
świetlnej lub ręczne kierowanie ruchem
w szczególności w godzinach szczytu na
skrzyżowaniu ulicy Arki Bożka z ulicą Podhalańską.
„W związku z zaistniałą awarią na sygnalizacji, związaną z nieprawidłową pracą systemu, została podjęta decyzja o wyłączeniu
jej ze sterowania sygnałów w kolorze, jednocześnie została włączona w tryb pracy żółtej
migającej” – odpowiada „prostym i przystępnym językiem” wiceprezydent Roman Foksowicz.
„Sygnalizacja ta była wykonana w 1994 roku
i nie ma możliwości jej naprawy, uwzględniając przestarzałość technologiczną (…)
Zwrócono się do firmy wykonawczej o przedstawienie pilnie oferty na modernizację sygnalizacji wraz z przystosowaniem jej do ak-

tualnych norm, przepisów i zasad budowy
urządzeń elektroenergetycznych” – dowiadujemy się.
Na koniec wiceprezydent Foksowicz apeluje
do mieszkańców oraz kierujących pojazdami
o zachowanie szczególnej ostrożności w tym
miejscu.

Pielęgniarki mają dość?
W poniedziałek, 7 czerwca, około 40 szpitali
wzięło udział w strajku ostrzegawczym pielęgniarek i położnych protestujących przeciwko warunkom pracy i płacy.
Do akcji strajkowej przyczyniła się ustawa
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która, jak przekonują protestujący,
„nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek,
pielęgniarzy i położnych, pomimo licznych
sygnałów od członków naszej organizacji
związkowej dotyczących rażącego pogorszenia warunków pracy i płacy, trwającego

od wielu miesięcy stresu, przemęczenia i wypalenia zawodowego”.
Według doniesień medialnych tego dnia pielęgniarki na dwie godziny odeszły od łóżek
pacjentów. Z kolei w szpitalach, w których nie
można było przeprowadzić strajku, zostały
przeprowadzone akcje solidarnościowe oraz
manifestacje przed szpitalami.
A jak sytuacja wyglądała w naszym mieście?
Jak poinformowała Marcelina Kowalska,
rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
tutejsze pielęgniarki włączyły się do protestu
poprzez oflagowanie placówki i szeroko pojętą akcję informacyjną.

Miasto pogrążone w chaosie?
„Od wielu miesięcy władze naszego miasta
nie panują nad organizacją komunikacji drogowej, co w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz swobodnego poruszania się po naszym mieście”
– czytamy w interpelacji autorstwa radnego
Piotra Szeredy.
„Główne problemy zgłaszane przez naszych
mieszkańców to spóźniona inwestycja - budowa nowego wiaduktu – na alei Piłsudskiego, zamknięcie dla ruchu kołowego wiaduktów na ulicy Wiejskiej, brak komunikacji miejskiej na osiedle Złote Łany, fatalne rozwią-

zanie związane z objazdem i skrzyżowaniem
ul. Pszczyńskiej z ul. Grodzką, brak sygnalizacji świetlnej – według miejskich rajców nie
można jej już naprawić – na skrzyżowaniu
ul. Arki Bożka z ul. Podhalańską, dochodzi do
tego błędne oznakowanie objazdów oraz źle
oznakowany dojazd do osiedla Barbary i ulicy
Turystycznej” – wylicza miej-ski rajca.
„Proszę w imieniu mieszkańców o zapanowanie nad tym chaosem komunikacyjnym i zrealizowanie dogodnych, a zwłaszcza bezpiecznych rozwiązań na czas prowadzonych inwestycji” – pada na koniec.

Chciał przekupić policjantów
W piątek, 11 czerwca, około południa policjanci z jastrzębskiej „drogówki” zatrzymali
na alei Jana Pawła II kierowcę yamahy. Podczas czynności stróże prawa wyczuli od
53-latka woń alkoholu. Badanie alkomatem
wskazało dokładnie na dwa promile. Wiedząc, jakie konsekwencje czekają za to przestępstwo, mężczyzna próbował „załatwić
sprawę”. Zaproponował 10 tysięcy złotych

w zamian za odstąpienie od czynności. Funkcjonariusze poinformowali go, że taka propozycja jest przestępstwem i zatrzymali
„zapobiegliwego” 53-latka. O jego dalszym
losie zdecyduje sąd. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzą policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą jastrzębskiej komendy.

Szczuli psem. Policja szuka świadków
Policjanci z Wydziału Kryminalnego jastrzębskiej komendy poszukują mężczyzn podejrzewanych o pobicie oraz podjudzanie
psa rasy owczarek niemiecki w celu pogryzienia poszkodowanych. Jak informuje KMP
w J-strzębiu-Zdroju, do zdarzenia doszło
27 listopada 2020 roku – przed godziną
19.00 – na ulicy Wielkopolskiej w rejonie
sklepu spożywczego. Dwóch mężczyzn wraz
z psem zaatakowało trzech nastolatków.

Jeden z pokrzywdzonych został uderzony
pięścią w twarz, dwóch – pogryzionych przez
psa.
„Świadków tego zdarzenia prosimy o kontakt
z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju pod nr tel. 47 85 542 00,
Wydziałem Kryminalnym osobiście, mailowo
kryminalny@jastrzebie.ka.policja.gov.pl lub
telefonicznie – 47 85 542 80” – czytamy na
stronie KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
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Czy pasy są
dla pieszych?
Gdzie przechodzący przez jezdnię powinien bać się o swoje życie? I to do tego
stopnia, żeby w myślach gorączkowo „klepać zdrowaśki”? No cóż, może wydać się
to nieco kuriozalne, ale odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi: na przejściu
dla pieszych! Tak, właśnie tam, i nawet jeśli ktoś teraz stuka się w czoło, po lekturze
tego artykułu może szybko zmienić zdanie…
Gdyby wsłuchać się w to, co mówią o pieszych
kierowcy, niechybnie można nabawić się sporych kompleksów. Już kilka pierwszych komentarzy otwiera oczy osobom, którym wydawało się, że relacja między tymi na pasach
i dzierżącymi w dłoniach kierownicę oparta
jest na wzajemnym szacunku, poszanowaniu
i niewypowiedzianej miłości. Nic bardziej
mylnego! Dość powiedzieć, że określenie
„nieprzytomni” na pieszych jest najbardziej
delikatnym w repertuarze nie tylko jastrzębskich kierowców. Oprócz tego według tych
ostatnich piesi poruszają się po „zebrze” jak
skoczek po polu szachowym. Albo „wleką się”,
jakby byli na spacerze w Parku Zdrojowym.
W najlepszym zaś wypadku – wchodząc na
pasy, gadają przez komórkę.
To kto jest w końcu winny? Piesi, którzy niemal rzucają się pod koła samochodów czy kierowcy, na widok znaku „przejście dla pieszych” przyciskający pedał gazu do oporu?
Śledząc komentarze internautów – „chłopcem do bicia” są zazwyczaj piesi. „Ostatnio jadąc autem zaobserwowałem starego chłopa,
szedł jak przecinak, nie popatrzył nawet, czy
coś jedzie, czy nie. Potem w razie co przez
dziada kierowca ma tylko problemy, bo był na
pasach” - zagaja „życzliwie” czytelnik Jasnetu.
Kibicuje mu niejaki „Do Spandek”, który przechodzącym przez jezdnię udziela cennej rady:
„W Polsce obowiązuje przepis, którego uczy
się dzieci od przedszkola - przed wejściem na
jezdnię należy zatrzymać się i sprawdzić, czy
z prawej i lewej nie nadjeżdża pojazd. Ale co
tam! Przecież jak dojdzie do potrącenia to
winny i tak będzie kierowca!” Z kolei obrońcy
pieszych, którzy pozostają w zdecydowanej
mniejszości, powołują się nieśmiało na przykład naszych zachodnich sąsiadów, gdzie
„widok pieszego obok pasów jest naturalnym
powodem do zatrzymania się pojazdu – i to
bez wnikania w jego zamiary”. Niestety, jak
zauważa ktoś z przekąsem, „im bardziej na
wschód, tym cięższe życie pieszego”.
Od 1 czerwca 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje w ruchu drogowym.
Zmiany te są naprawdę istotne z punktu widzenia nowych praw i obowiązków uczestników ruchu. Dotyczą zarówno kierujących, jak
i pieszych. Nowe przepisy dokładnie precyzują również wzajemną relację pomiędzy
kierującym a pieszym przechodzącym przez
jezdnię.
Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zasady zawarte w nowych przepisach:
ź pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem (nie dotyczy tramwaju) już przy
wchodzeniu na przejście dla pieszych,
ź zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych
w sposób, który może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji na jezdni podczas wchodzenia i przechodzenia przez
przejście dla pieszych lub jezdnię,
ź na drogach ekspresowych i autostradach
kierujący jest zobowiązany do utrzymy-

ź

wania minimalnej odległości od poprzedzającego pojazdu obliczonej w metrach
jako połowy wartości prędkości, z jaką się
porusza (np. przy prędkości 120 km/h
musi to być co najmniej 60 m),
w obszarze zabudowanym przez całą
dobę obowiązuje ograniczenie prędkości
do 50 km/h, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej.

Wprowadzenie zmian było niezbędne ze
względu na postęp technologiczny i wszechobecne smartfony, z którymi rzadko się rozstajemy. Obecnie należy jeszcze większą
uwagę przywiązywać do tego, co dzieje się na
jezdni i chodniku, kiedy zbliżamy się do przejścia. W związku ze statystykami tragicznych
wydarzeń na przejściach dla pieszych, nowe
obowiązki zostały nałożone zarówno na
kierujących, jak i na pieszych.
A może faktycznie jest coś na rzeczy, że nonszalancja i beztroska pieszych jest bezgraniczna, no, przynajmniej zastanawiająca? Na
stronie żorskiej policji jakiś czas temu pojawiła się krótka notatka: „Blisko 30 pieszych
zostało ukaranych mandatami karnymi przez
mundurowych z Żor, którzy po raz kolejny
przeprowadzili działania pod nazwą “Kontrola drogowa – Pieszy”. Działania takie jednoznacznie świadczą o niepokojącym lekceważeniu przepisów prawa – nie tylko przez
kierowców, ale i niechronionych uczestników
ruchu drogowego. Piesi najczęściej przekraczają jezdnię w innych miejscach niż przejścia
dla pieszych lub nie stosują się do znaków
i sygnałów drogowych”. Ale po co tam od
razu Żory? Wystarczy poobserwować zakręt
przy bloku 105 na Wielkopolskiej, żeby wyrobić sobie zdanie na temat nawyków niektórych jastrzębskich pieszych. Pasów tam nie
uświadczysz, samochody wypadają „zza rogu” jak Latający Holender, a i tak jakaś matka
bohatersko pcha przed sobą wózek. Pomyśleć tylko, że znowu było o krok od tragedii…
Dla wielu to już oklepany temat. Ale czy na
pewno? Może wydaje nam się, że pasy są dla
pieszych. Że mamy prawo przechadzać się po
nich królewskim krokiem. Że to kierowca powinien zachować należytą ostrożność. Ale co
nam po tym, że mamy rację, jeśli na naszej
drodze stanie ten, który miał przykładowo
BMW, ponad trzy promile i skonfiskowane
prawo jazdy? Czy utracone zdrowie, a może
nawet śmierć kogoś bliskiego, będziemy tłumaczyć powtarzanym jak mantra sformułowaniem „bo miałem prawo”? Czy nawet milion złotych odszkodowania utwierdzi nas
w przekonaniu, że mogliśmy tamtędy przechodzić? Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli nawet nie wspomniany kierowca, to dopadnie nas pijany motorniczy, motocyklista
albo nastolatek, który dwa dni wcześniej odebrał prawo jazdy. Pasy - strefa bezpieczeństwa czy podwyższonego ryzyka? A może lepiej zapomnij o pierwszeństwie?
Damian Maj
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O wiadczył,
że chyba zwariuje…
Wracasz zmęczony z szychty, marząc tylko o jednym. Chcesz przyłożyć głowę do
poduszki i zapomnieć o całym świecie. Jest wczesny poranek, na osiedlu panuje
idealna cisza. Czujesz, jak kleją ci się powieki, twoje ciało potrzebuje snu. Wreszcie
odpływasz z błogim uśmiechem na twarzy. Nagle charakterystyczny dźwięk
przeszywa wszystkie zmysły. Jakby do pokoju wleciała kolonia szerszeni, krążąc
wokół twojej głowy. Czy to koszmarny sen? Półprzytomny zrywasz się z pościeli,
podbiegając do okna. Po chwili wszystko się wyjaśnia.
„Cholerni kosiarze!” – głośne przekleństwo
zastyga na twoich ustach. Pod blokiem widać
osoby zajmujące się osiedlowym trawnikiem.
Zamykasz okno i wracasz do łóżka. Już wiesz,
że długo nie będziesz mógł usnąć…
Niestety, kłopoty ze snem to nie jedyny zarzut
pod adresem firm zajmujących się wykaszaniem traw na osiedlach. Choć niewykluczone,
że najczęściej podnoszony w rozmowach na
ulicy. Tym samym pytanie brzmi, czy można
przejść obojętnie nad opiniami mieszkańców,
którzy przekonują, że pobudka w wykonaniu
„kosynierów” to iście diabelski pomysł?
Pewnego dnia do naszej redakcji zadzwonił
zbulwersowany mieszkaniec, oświadczając
uroczystym tonem, że chyba zwariuje. Jeśli nie
dzisiaj, to na pewno za kilka dni, ale zwariuje.
„Daj pan spokój! Włączają te swoje pożal się
Boże kosiareczki, zatruwając człowiekowi
życie. Była szósta z minutami, kiedy rozpoczęli
koncert pod moim blokiem. Okna nie zamkniesz, bo duchota jak w piekarniku, więc najlepiej zainwestować w zatyczki do uszu. A nie
łaska to zacząć pracę o dwie godziny później?
Do domku się spieszy? Ja też mam prawo do
wypoczynku!” - denerwował się mężczyzna.
Przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych
stają w obronie firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych. Zaś kwestię rozpoczęcia pracy przez koszących trawę kwitują
jednym słowem – u p a ł y! No, przynajmniej
w okresie letnim, kiedy kanikuła daje się nam
we znaki. „To też są ludzie! Chciałby pan w takiej temperaturze kosić trawę? Poza tym, nie
przesadzajmy, latem nikt nie śpi do południa.
A jeśli już, to takie osoby mają twardy sen!”
– usłyszeliśmy w jednej ze spółdzielni.
„Z pewnością takie działanie stanowi formę
zakłócania spoczynku nocnego. Jednak nie
jest to wykroczenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, zakładające, że sprawca działa z niskich pobudek społecznych. Tym samym, gdyby
ktoś chciał ścigać takie osoby, pozostaje mu
tylko droga cywilna” – wyjaśnia z kolei miejski
strażnik.
Jednak nasz rozmówca wskazuje na poważniejszy problem związany z wykaszaniem
traw. „Nie ukrywam, że najczęściej mieszkańcy zgłaszają uszkodzenia pojazdów mechanicznych, głównie chodzi o małe kamyki, które
rysują lakier. Co prawda, straty spowodowane
przez pracowników koszących trawę pokrywa
ubezpieczenie, jednak skala tego procederu
jest zauważalna” – podkreśla.
A co z uszkodzeniami ciała? Jeśli odbity rykoszetem „kamyk” trafi nas, nie daj Boże, w oko?
Na ten temat statystyki, przynajmniej w Jastrzębiu-Zdroju, milczą zupełnie. To dobrze.
A teraz przenieśmy się na jastrzębskie osiedle,
gdzie pojawiła się ekipa kosząca trawę. No
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Dlaczego parkują na chodniku?
„W imieniu mieszkańców ulicy Wrzosowej od
numeru 2 do 38 proszę o zamontowanie
dwóch znaków ‘Zakaz Parkowania’ na chodniku, który należy do miasta JastrzębieZdrój” – czytamy w interpelacji radnej Małgorzaty Filipowicz.
„Auta parkujące na chodniku utrudniają bezpieczny wyjazd spod bloków na drogę główną. Służby odbierające odpady zmieszane,
segregowane czy gabaryty mają zablokowany dojazd do placu gospodarczego. Osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz
matki z wózkami dysponują zawężoną powierzchnią do swobodnego poruszania się.
Ponadto pojazdy stojące częściowo na chodniku i drodze utrudniają bezpieczny i płynny
ruch pojazdów na drodze w obie strony, gdyż
parkujące auta zawężają pas ruchu drogowego. Policja nie może interweniować jeśli na
chodniku nie ma stosownego oznaczenia”
– argumentuje radna.
Co na to jastrzębski magistrat?
„Informuję, że przyczyną parkowania pojaz-

dów na chodniku wzdłuż ulicy jest brak wystarczającej ilości miejsc postojowych przy
blokach mieszkalnych. Wprowadzenie zakazów nie rozwiązuje problemu” – odpowiada
wiceprezydent Roman Foksowicz.
„Zgodnie z prawem o ruchu drogowym zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on
z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego
utrudnienia. Dopuszcza się zatrzymanie lub
postój na chodniku kołami jednego boku lub
przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że szerokość
chodnika pozostawionego dla pieszych jest
taka, iż nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza
niż 1,5 m, a pojazd umieszczony przednią osią
na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na
jezdni. Wprowadzanie większych ograniczeń
jest nieuzasadnione” – czytamy w stanowisku
magistratu.

Autobus pod kąpielisko?
cóż, efekty jej pracy, mówiąc delikatnie, pozostawiały wiele do życzenia. Zaś „krajobraz
po bitwie” jest najdelikatniejszym określeniem, jakie przychodziło na myśl po wysłuchaniu tej relacji.
„Jak można było dopuścić do takich zaniedbań?!” – denerwował się pewien osiedlowy
działacz, pokazując na uszkodzoną korę młodych drzewek. „Niektóre krzewy ścięto równo
z ziemią!” – załamywał ręce.
„O, proszę zobaczyć, te zabezpieczenia na
tujach pojawiły się zaledwie dwa dni temu, już
po fakcie” – mężczyzna stanął przy niepozornych iglakach – „Tego palika jeszcze wczoraj
tutaj nie było, musieli zrobić to do południa”.
I faktycznie, bezpośrednie sąsiedztwo budynku mieszkalnego, wyglądało jak wspomniany
krajobraz po bitwie. Ale największe wrażenie
robiły uszkodzenia na drzewkach, które, jak
na ironię losu, zabezpieczono zapobiegliwie
siatką. Na szczęście te dantejskie sceny rozegrały się wiele lat temu. To już niechlubna
przeszłość, do której nie ma potrzeby wracać.
Najważniejsze jest „tu i teraz”.
„Utrzymaniem letnim i zimowym zajmują się
firmy wyłonione w drodze przetargu. Jeśli
firma nie wywiązuje się z nałożonych na nią
obowiązków, można odstąpić od umowy,
natomiast postawą do tego nie może być
wyłącznie nieskoszona trawa, ponieważ
zakres zadań wykonawców jest znacznie
szerszy. Procentowo, poprzez kontrolę, oceniane jest wykonanie rzeczowe i jakościowe,
co stanowi podstawę do rozliczenia” – informował w swoim czasie Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
„Trawę koszą tak nisko przy ziemi, że prawie
wyrywają ją z korzeniami. Potem trawnik
przypomina leżące ugorem pole. Ja pamiętam
jeszcze czasy, kiedy używano wyłącznie kos.
I komu to przeszkadzało? Ale nie, przecież mamy dwudziesty pierwszy wiek, trzeba się pochwalić zdobyczami cywilizacji. Tylko, że mnie
od tych zdobyczy boli głowa!” – starsza kobieta macha zrezygnowana ręką.
Jedno jest pewne, ręczne kosiarki będą kontynuować swój niepowtarzalny koncert.
A więc do zobaczenia… usłyszenia o szóstej
rano! Może jeszcze nie teraz, ale lato już na
wyciągnięcie ręki…
Damian Maj

„Piętnaście lat temu wybudowano nowe kąpielisko dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
Od tego czasu w okresie wakacji nasi mieszkańcy mogą korzystać z tego obiektu. I przez
te piętnaście lat prezydenci miasta nie zadbali o bezpieczeństwo i wygodę ludzi korzystających z kąpieliska” – zauważa radny Piotr
Szereda w swojej interpelacji.
„Brak miejsc parkingowych powoduje, że ta
ulica staje się nieprzejezdna i niebezpieczna

dla użytkowników tej drogi” – podkreśla.
„Mieszkańcy zwracają uwagę, że jeżeli nie ma
możliwości lub brakuje pieniędzy na budowę
parkingu, to wnoszą przynajmniej o uruchomienie na okres wakacji dodatkowej linii
autobusów miejskich w godzinach otwarcia
basenu. Postawienie przystanku obok kąpieliska w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z kąpieliska” – pada na koniec.
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W Jastrzębiu-Zdroju sukcesywnie przybywa miejsc, które są obserwowane przez
oko kamery. System monitoringu wizyjnego został zmodernizowany i rozbudowany w oparciu o szerokopasmową sieć internetową. „Chcemy naszym mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo, a także ład i porządek w mieście. Dzięki monitoringowi będziemy mogli szybko i sprawnie reagować” – podkreślała już jakiś
czas temu prezydent Anna Hetman.
Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Wczasy na RODOS?
„Proszę o udzielenie informacji, czy na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój istnieje możliwość urządzenia ogrodu działkowego lub
przeznaczenie terenu i wydzierżawienie go
pod uprawy warzywno-kwiatowe” – pyta radny Tadeusz Markiewicz w swojej najnowszej
interpelacji.
„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.

Co na to jastrzębski magistrat? „W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone tereny na ogrody
działkowe – obecnie 18 ROD – jedynie w lokalizacji i zakresie już istniejących terenów
zagospodarowanych na ten cel. W sporządzonym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego nie przewidziano nowych ani też poszerzenia obecnie
istniejących terenów z przeznaczeniem na
ogrody działkowe. W zasobie gruntów gminnych brak jest obecnie terenów, które mogą
być przeznaczone na Rodzinne Ogrody Działkowe” – odpowiada Roman Foksowicz.

Strażnicy na rowerach

Fot. SM Jastrzębie-Zdrój

Zapłacą rodzice?
ustalił sprawcę tego zniszczenia. Jak się okazało, była to osoba małoletnia” – informuje
Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju.
„Sprawa została przekazana zarządcy obiektu w celu oszacowania kosztów zniszczenia. W związku z tym, iż sprawcą zniszczenia
była osoba małoletnia, ewentualnymi kosztami za wyrządzoną szkodę zostaną obciążeni jego prawni opiekunowie” – dowiadujemy się.

„Znalazł” portfel
We wtorek, 8 czerwca, po godzinie 15.00 do
policjantów zgłosił się 21-latek i poinformował, że na ulicy rozpoznał mężczyznę, który
ukradł jego portfel z dokumentami, pieniędzmi i kartą płatniczą. Jastrzębianin pamiętał,
że zgubił portfel około godziny 7.00 przy jednym ze sklepów na osiedlu Zdrój, jednak nie
zgłosił tego faktu, myśląc, że na własną rękę
poszuka swojej zguby. Niestety, osoba, która
znalazła portfel, nie miała żadnych skrupułów i zabrała go. W międzyczasie poszkodowanemu udało się przejrzeć monitoring ze

Na początek przykład z jastrzębskiego podwórka. 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.
Jednak nie wszystkim podobają się kamery,
także te zainstalowane na klatkach schodowych. „To jest takie wkraczanie w intymność.
Wchodzi jakiś mój gość, powiedzmy, jest mu
gorąco – rozbiera się czy coś. I co, tak do kamery? Nie za bardzo…” Starsza kobieta,
uczestniczka naszej sondy, uważnie dobiera
słowa. Jak się niebawem okaże, w jej przypadku granica między podglądactwem a względami bezpieczeństwa jest płynna. Niebawem
stosunek jastrzębianki do blokowych kamer
zmieni się o 180 stopni…

„Straż Miejska rozpoczyna patrolowanie miasta na rowerach” – informuje jastrzębski magistrat.
„Strażników na rowerach będzie można spotkać przede wszystkim na Żelaznym Szlaku
Rowerowym, terenach zalesionych i sołectwach. Ich zadaniem będzie eliminowanie
miejsc zanieczyszczonych oraz dbanie o bezpieczeństwo i porządek w wymienionych
miejscach. Służba pełniona przez strażników miejskich na rowerach ma charakter sezonowy i dostosowywana będzie do panujących warunków atmosferycznych” - dowiadujemy się.

Operator monitoringu miejskiego zarejestrował zdarzenie, a patrol zastał sprawcę na
gorącym uczynku. Za szkody odpowiedzą
opiekunowie małoletniego.
„W poniedziałek, 7 czerwca, w godzinach popołudniowych operator monitoringu miejskiego zarejestrował fakt zniszczenia muralu
zdobiącego scenę w Jarze Południowy – poprzez malowanie po nim czarnym sprayem.
Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej
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Kamery,
wszędzie kamery?

W Parku Zdrojowym wyrosły… palmy
„W 160-lecie uzdrowiska na placu przy fontannie ustawiono pierwsze z pięciu palm, które zagoszczą na stałe w Parku Zdrojowym”
– informuje jastrzębski magistrat.
„Pierwsze dwie palmy już mogą cieszyć nasze
oczy. Parkowe okazy liczą sobie od 3,6 do
4 metrów wysokości. Odporne są na niewielkie przymrozki, zatem będą rosły w parku od
wiosny do późnej jesieni. Sprowadzenie palm
to ukłon w stronę uzdrowiskowej tradycji.
Przed wojną ogromną popularnością cieszyła
się palma, rosnąca przed budynkiem Łazienek II. Zachowały się również pocztówki, prezentujące roślinę, która jeszcze na przełomie
lat 60. i 70. znajdowała się przed pijalnią wód”
– dowiadujemy się.

publicystyka

sklepu, na którym zarejestrowany został moment przywłaszczenia leżącego portfela.
W trakcie poszukiwań zgłaszający zauważył
odpowiadającego rysopisowi 62-latka. Natychmiast powiadomił mundurowych, którzy
zatrzymali podejrzanego.
Za przywłaszczenie portfela z dokumentami
oraz kartą bankomatową, a następnie zniszczenie ich, mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności.
62-latek decyzją prokuratora został objęty
policyjnym dozorem.

Odbijamy piłeczkę w postaci następnej interwencji. Jak powszechnie wiadomo, jastrzębski skatepark na stałe wpisał się w krajobraz
naszego miasta. Szkoda tylko, że to miejsce
regularnie „przewija się” w lokalnej kronice
policyjnej. Nie tak dawno pisaliśmy o młodych mężczyznach, którzy postanowili dać
upust swojej „wenie twórczej”, niszcząc tablicę informacyjną w jarze przy ulicy Turystycznej. Okazuje się, że wandale szybko znaleźli
godnych zastępców. Tym razem ich łupem
padła ławka.
Jak informuje Straż Miejska, do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Całe zajście zostało zarejestrowane, a jakże!, przez system
monitoringu wizyjnego miasta. „Zgłoszenie
szkody wraz z zapisem dokumentującym
trzech potencjalnych sprawców zniszczenia
zostanie przekazane do Komendy Miejskiej
Policji w Jastrzębiu-Zdroju” - informują strażnicy miejscy.
Tymczasem poglądy mieszkanki na temat
monitoringu przeszły sporą metamorfozę.
„A z drugiej strony, oczywiście, tak! Bo ludzie
często zostawiają otwarte drzwi – te od domofonu – i potem łażą różne łajzy. Mi zdarzyło się kilka razy, że ktoś nieznany pukał do
mnie. Ja pytam: ‘Kto tam?’ On mówi: ‘Swój!’”
– relacjonuje. Tyle tylko, że „ten swój” nie do
końca okazywał się, no właśnie, „swój”, a stąd
jest już krok, góra dwa, do scenariusza, o któ-

rym pisze nasza kolejna Czytelniczka. „Kiedy
komuś stanie się coś złego, żaden ‘życzliwy’
sąsiad nie chce zeznawać, bojąc się konsekwencji. Niech dalej szerzy się chuligaństwo,
bałaganiarstwo i menelstwo… Tak? O to Wam
chodzi? A kto za szkody zapłaci? Dobry duszek? Tak czy owak zapłacisz. Ty podatniku!”
– pisze „Czarna”.
To może postawmy sobie pytanie, po co
w ogóle są nam kamery? Czy teraz zamiast
staromodnego wizjera będziemy podglądać
sąsiadów za pośrednictwem blokowego monitoringu? Można i tak, ale w ten sposób nie
poczujemy się bezpieczniej. Okej, monitoring
w zasadzie sprawdza się, ale, no cóż, głównie
po fakcie. Wszystko wskazuje na to, że bez
względu, czy to judasz w drzwiach, czy oko
miejskiej kamery, nasza niechęć do kontaktów ze służbami mundurowymi pozostaje
niezmienna. A przecież chodzi o to, żeby nasza reakcja była natychmiastowa. Policja (na
jednym ze spotkań) chwaliła blokowy monitoring, bo dzięki zapisowi z kamer schwytała
(po kilku dniach) sprawców dewastacji windy.
Super! Ale może by tak pójść krok dalej? I złapać wandali na gorącym uczynku? Albo jeszcze lepiej – zapobiec dewastacji?
A może nie chodzi o żadne kamery, tylko naszą lokatorską/obywatelską mentalność? Być
może próbą odpowiedzi na to pytanie będzie
pewna klatka schodowa na osiedlu Staszica?
Sterylnie czysta, pełna kwiatów, do złudzenia
przypominająca oranżerię. I kiedy zapytać
mieszkające tam osoby o przepis na sukces
w tej materii, odpowiadają zgodnie – ludzie.
„Wcześniej, kiedy jeszcze nie było kamer,
mieliśmy popisane ściany. Ale korytarz wyglądał estetycznie od zawsze. To dzięki dwóm
paniom, które pilnują tego, żeby wszystko
było zapięte na ostatni guzik” – słyszymy od
mieszkańców.
Damian Maj
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Cieszyn

Plaża na cieszyńskim rynku

Plaża Open

Inauguracja zmagań Plaży Open w tym roku odbędzie
się w Cieszynie. To już siódmy raz, gdy cykl zawita do
tego miasta. Historia rozgrywania Plaży Open w Cieszynie sięga 2010 roku, kiedy to odbył się pierwszy
turniej cyklu. W 2014 roku w stolicy Księstwa Cieszyńskiego rozegrano pierwsze eliminacje mistrzostw
Polski siatkówce plażowej.
Wszystkich uczestników i uczestniczki cieszyńskich
zmagań poznamy po 12 lipca. Tego dnia kończą się
bowiem turniejowe rejestracje. Organizatorzy dokładają dużych starań, by rywalizacja toczyła się w międzynarodowym towarzystwie. Można więc spodziewać się kilku par z zagranicy. Liczne wykłady dla młodych ludzi, treningi z gwiazdami, a także Młoda Plaża
Open dla młodzieży z Cieszyna – to tylko część
dodatkowych atrakcji w trakcie turnieju.
„Całe główne wydarzenie – kort centralny obudowany trybunami i obsługą telewizyjną – będzie znajdował się na rynku. Chcemy też przygotować dodatkowe atrakcje na kąpielisku miejskim, które w tamtym
roku było bardzo chwalone przez uczestników. Było
to miejsce, gdzie można chwilę odpocząć, skorzystać
z kąpieliska. Chcemy stworzyć również strefę relaksu
i strefę dla dzieci” – zdradził dyrektor cyklu Marcin
Strządała.
„Planujemy rozegrać już w piątek specjalny mecz
z udziałem Jastrzębskiego Węgla oraz stworzyć kino
plenerowe przygotowane przez miasto. Sporo będzie
się działo również na wzgórzu zamkowym. Ten okres
od 16 do 18 lipca będzie w Cieszynie bardzo atrakcyjny. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Cieszyna” – dodał.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

24 lipca-6 sierpnia,
28 sierpnia-10 września
Jarosławiec z 30 zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
23-25 września
Częstochowa, Licheń, Kalisz
i inne sanktuaria
20-28 grudnia
Święta w Zakopanem
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Pszów

Omijają zakaz handlu
w niedzielę?

Odcięli desperata
od sznura

Handlowa „Solidarność” zaapelowała do premiera
Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze uszczelnienie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność” to reakcja na pogłębiający się problem
omijania ograniczeń w niedzielnym handlu przez kolejne sieci handlowe. Umożliwia to zapis w ustawie zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. Jak wskazuje Alfred Bujara, szef handlowej
„Solidarności”, feralnego zapisu o placówkach pocztowych nie było w obywatelskim projekcie ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele przygotowanym
przez „Solidarność”.
„Im dłużej rządzący będą tę sytuację tolerować, tym
gorzej. Tu chodzi już nie tylko o pracowników handlu,
ale też o powagę państwa polskiego” – wskazuje szef
handlowej „Solidarności”.

W poniedziałek, 7 czerwca, po godzinie 4.50 dyżurny
Komisariatu Policji w Pszowie odebrał zgłoszenie
o możliwej próbie samobójczej. Do zdarzenia zostali
wysłani policjanci zespołu patrolowego, którzy jako
pierwsi przybyli na miejsce. W przybudówce mieszkalnej domu jednorodzinnego zastali 41-letniego
mężczyznę, stojącego na szafce z założonym na szyi
sznurem, który był przymocowany do haka w suficie.
Stróże prawa natychmiast przystąpili do odcięcia
desperata od sznura i udzielenia mu pomocy do czasu
przyjazdu pogotowia. Przybyli na miejsce ratownicy
medyczni podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny
na konsultację do szpitala. Na szczęście dzięki szybkiej
reakcji policjantów udało się zapobiec tragedii.

ŻORY

Znalazła męża
na schodach...
Niedawno policjanci zostali wezwani na interwencję
do dzielnicy Zachód u naszych żorskich sąsiadów,
gdzie w domu jednorodzinnym, pozostającym w budowie, kobieta znalazła leżącego na schodach męża.
Jak ustalili mundurowi, 35-latka zaniepokojona brakiem kontaktu z mężem przybyła na teren budowy,
aby sprawdzić, co dzieje się z mężczyzną i kiedy weszła
do budynku, znalazła go leżącego na betonowych
schodach.
Pomimo tego, że kobieta natychmiast rozpoczęła resuscytację, a następnie, do czasu przybycia pogotowia
ratunkowego, pomagali jej policjanci, prowadzona
przez kolejne kilkadziesiąt minut reanimacja nie przyniosła rezultatu i przybyły na miejsce zdarzenia lekarz
stwierdził zgon.
W budynku, gdzie najprawdopodobniej doszło do
nieszczęśliwego wypadku, mundurowi ujawnili także
przewróconą drabinę, wykonali oględziny miejsca
zdarzenia i powiadomili dyżurującego prokuratora.
Ten z kolei zarządził sekcję zwłok.

Strumień

„Specjalista”
od katalizatorów
W minionym tygodniu policjanci z Komisariatu Policji
w Strumieniu otrzymali informację, że w Zabłociu doszło do usiłowania kradzieży katalizatora. Podczas
czynności na miejscu funkcjonariusze zauważyli przejeżdżającego obok 24-letniego mieszkańca gminy
Chybie, który był im znany z innych kradzieży. Mundurowi natychmiast ruszyli za mężczyzną i zatrzymali
go. W trakcie kontroli samochodu policjanci ujawnili
szlifierkę kątową, za pomocą której 24-latek usiłował
wcześniej dokonać kradzieży katalizatora z Dacii,
jednak został spłoszony. Sprawca trafił do policyjnego
aresztu, a kryminalni szczegółowo przeanalizowali
wszystkie zdobyte informacje. Na razie mężczyzna
usłyszał dwa zarzuty, możliwe jednak, że ma na koncie
znacznie więcej podobnych kradzieży. Pokrzywdzeni
oszacowali straty na sumę ponad 1700 zł. Stróże prawa nadal pracują nad sprawą i sprawdzają, czy zatrzymany ma związek z innymi tego typu przestępstwami.
Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pielgrzymowice

Lekcja lepienia pierogów

Region/Warszawa

"Za chwilę każą zamykać
kopalnie w JSW"
W środę, 9 czerwca, kilkutysięczna manifestacja pracowników sektora paliwowo-energetycznego przeszła ulicami Warszawy. Członkowie NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych protestowali przeciwko brakowi dialogu społecznego, brakowi
informacji na temat planu transformacji polskiej energetyki oraz łamaniu praw pracowniczych w spółkach
energetycznych.
W pewnym momencie pojawił się wątek Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
„Nie pozwolimy na to, aby Unia Europejska szykowała
nam drugi Związek Socjalistycznych Republik Niemieckich albo Francuskich (…) To nie jest przypadek
– dokończenie Nord Stream 2, przyblokowanie Baltic
Pipe, zamknięcie kopalni w Turowie. Za chwilę każą
zamykać kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej,
bo im też będą przeszkadzać przy granicy. To jest
sytuacja niedopuszczalna. Dlatego to jest ostrzeżenie
dla Komisji Europejskiej – precz z waszymi łapami
od polskiej gospodarki, od polskich pracowników,
bo żyjemy w państwie narodowym, a nie jesteśmy
kolonią państwa niemieckiego” – powiedział przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda.

Fot. UG Pawłowice

Dobra gospodyni to prawdziwy skarb, a umiejętność
pysznego gotowania to jedna z wielu umiejętności,
z jakich znane są panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Pielgrzymowicach. O ich wielkich sercach i chęci
dzielenia się wiedzą mogły się przekonać przedszkolaki z Pielgrzymowic.
W czerwcu „panie gospodynie” zaprosiły dzieci na
lepienie pierogów. Była to prawdziwa kulinarna lekcja
połączona ze świetną zabawą i sprawdzeniem swoich
umiejętności w kuchni. Dodatkowo dzieci mogły
zobaczyć skarby, jakie skrywają się w spiżarni siedziby
KGW Pielgrzymowice. Pomieszczenie pełne jest smakołyków i domowych, zdrowych wyrobów – między
innymi syropów z mniszka, mięty, bzu. Można tam
również znaleźć ketchupy z cukinii, ogóreczki, a nawet
bigosy. Gospodynie szykują, oczywiście, też pierogi,
ciasteczka świąteczne, a wszystko przygotowują z lokalnych produktów!
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Natknęli się na zwłoki…
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1
NIP: 633-000-44-70

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy
o ustanowienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju:
M-3, Śląska 95/3
Cena wywoławcza: 112 000 zł
Pow. użytkowa: 44,66 m
Wadium: 11 200 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2021 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Graniczna 1 (pokój nr 24)

Kolejne samobójstwo w naszym mieście. Do
zdarzenia doszło w czwartek, 3 czerwca,
w rejonie ulicy Gajowej w godzinach popołudniowych. Jak informuje KMP w JastrzębiuZdroju, na zwłoki wiszące na drzewie natknęli się przypadkowi przechodnie. Błyskawicz-

nie zaalarmowali stróżów prawa. Wkrótce
ustalono, że ciało należało do 59-letniego
mieszkańca Jastrzębia-Zdroju.
Przybyły na miejsce prokurator wykluczył
wstępnie udział osób trzecich w całym zdarzeniu.

Okładał żonę pięściami
Policyjny dozór, zakaz zbliżania się do żony,
zakaz kontaktowania się z nią i naruszania
jej dóbr osobistych, a także natychmiastowe
opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania. Oto środki zapobiegawcze, jakie zastosował prokurator wobec 49-letniego mieszkańca Żor.
Mężczyzna został zatrzymany w czwartek,
1 czerwca, podczas interwencji policyjnej
przeprowadzonej w mieszkaniu małżonków.

Jak ustalili śledczy, 49-latek od stycznia 2020
roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad
swoją żoną. Kiedy był pijany, wszczynał
awantury, a podczas nich wyzywał ją i groził,
że zabije. Oprawca bił rękoma po twarzy swoją żonę, wymierzał ciosy pięściami, zdarzało
się, że kopał i dusił.
Kres przemocy położyła interwencja, którą
przeprowadzili policjanci. 49-latek trafił już
do policyjnego aresztu.

Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.
Mieszkania można oglądać w dniu 25.06.2021 r.
w godzinach od 9:00 do 12:00.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni, nr rachunku:
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.
Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się
w dzień przetargu, w godzinach od 8.00 do 9.00 w Sekcji Przekształceń
Praw i Spraw Członkowskich (parter budynku GSM), z potwierdzeniem
wpłaty wadium w celu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i podpisania
stosownych oświadczeń.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami
telefonów: 728 485 853, 728 485 855.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1
NIP: 633-000-44-70

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na NAJEM lokalu mieszkalnego,
położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy:
Poznańskiej 11/45 (pow. użytk. 20,88 m²)
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2021 r. o godzinie 10:00
w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju,
ul. Graniczna 1 (pokój nr 24)
Lokal można oglądać w dniu 28.06.2021 r.
w godzinach od 9:00 do 13:00.

Mundurowi czy przebierańcy?
Zadzwoniła do nas skonsternowana Czytelniczka…
„Dzisiaj wcześnie rano stałam na przystanku
autobusowym. W pewnym momencie usłyszałam sygnał dźwiękowy. Taki, chcąc szukać
najlepszego porównania, jakim posługują się
sprzedawcy lodów. Po chwili zobaczyliśmy,
razem z innymi oczekującymi na autobus, radiowóz policyjny, a przynajmniej pojazd do

niego łudząco podobny. Jechał aleją Jana
Pawła II od szpitala w kierunku nowobogackiego Zdroju. Kiedy zrównał się z nami, ponownie włączył ten charakterystyczny klakson. Skierowałam wzrok w tamtym kierunku.
Zobaczyłam dwóch młodych, roześmianych
ludzi, chyba przypadkowo ubranych w policyjne mundury. Czy to byli mundurowi, czy
przebierańcy?” – pyta nasza rozmówczyni.

Kłopoty obywatela Ukrainy
Zgłoszenie o tym, że ulicą Mazowiecką porusza się kierowca, która prawdopodobnie jest
pijany, policjanci otrzymali około godziny
1.30. Mundurowych zaalarmował świadek,
który widział kierującego, jak wsiada do auta
i próbuje odjechać. Zgłaszający widząc niebezpieczne manewry wykonywane przez
mężczyznę niezwłocznie powiadomił policję.

Nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się
35-letni obywatel Ukrainy. Od niego samego,
jak i pasażera była wyczuwalna woń alkoholu.
Badanie alkomatem wykazało, że kierujący
miał 2,6 promila alkoholu w organizmie. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Na rondo “pod prąd”
W nocy – parę minut przed godziną 3.00
– patrol prewencji zauważył, jak kierowca samochodu mercedes, jadąc ulicą Wrocławską,
nie zastosował się na skrzyżowaniu z ulicą
11 Listopada do nakazu jazdy w lewo, po
czym wjechał na rondo „pod prąd”. Mundurowi natychmiast podjęli próbę zatrzymania,
jak się niebawem miało okazać, 29-letniej
kierującej. Wątpliwy „rajd” po mieście zakończył się na szczęście dosyć szybko.
Badanie stanu trzeźwości dało wynik pozy-

tywny – 1,3 promila alkoholu w organizmie.
Na dodatek okazało się, że jastrzębianka nie
posiada uprawnień do kierowania pojazdami,
ponadto samochód nie ma aktualnych badań
technicznych. Mercedes został odholowany
na parking strzeżony. Sporządzona ze zdarzenia dokumentacja trafił do jastrzębskich
kryminalnych, którzy po przeprowadzeniu
czynności, skierują sprawę do sądu. Za jazdę
w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Wywoławcza stawka czynszowa najmu za w/w lokal, wynosi: 10,36 zł/m².
Postąpienie w trakcie licytacji wynosić będzie: 0,50 zł/m²

Dachował i chciał „zwiać”

Wadium, w kwocie: 400,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni,
nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 13 czerwca,
około godziny 1.15 na ulicy Pszczyńskiej. Jak
ustalili policjanci, jadący Volkswagenem
22-latek w trakcie wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze
i dachował. Świadkowie z wyprzedzanego samochodu zauważyli, jak osoba kierująca osobówką wyszła z pojazdu i zaczęła uciekać.
Wszystkie patrole ruszyły na poszukiwania
uciekiniera. Parę kilometrów dalej od zdarzenia stróże prawa zatrzymali mężczyznę,
który został rozpoznany jako kierowca. Badanie alkomatem wykazało pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W trakcie legitymowania wyszło na jaw, że jastrzębianin
nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Volkswagen został odholowany na parking strzeżony, a dowód rejestracyjny zatrzy-

Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się w dniu:
29.06.2021 r., w godzinach od 8.00 do 9.00 w Sekcji Przekształceń
Praw i Spraw Członkowskich z potwierdzeniem wpłaty wadium oraz
w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu i podpisania
stosownych oświadczeń (parter budynku GSM).
Licytant, z którym po wygranym przez niego przetargu zostanie
zawarta umowa najmu w/w lokalu mieszkalnego, zobowiązany będzie
do wpłaty kaucji zabezpieczającej, w wysokości trzykrotnego miesięcznego
czynszu za ten lokal.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerami
telefonów: 728 485 853, 728 485 855.

Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

many. 22-latek za swoje czyny będzie odpowiadał przed sądem.

www.gazeta.jasnet.pl

sport

"Chcemy postawi
na swoich"

Wiedzieliśmy, że do II ligi spadnie tylko ostatni zespół. Czy gdyby zaplecze ekstraklasy
opuszczały np. cztery drużyny, to nasze przygotowania wyglądałyby inaczej?
Nie będę ukrywał, że właśnie ten aspekt pozwolił nam rozsądnie gospodarować możliwościami finansowymi i organizacyjnymi. Ponadto mieliśmy możliwość wprowadzenia kilku innych elementów celem ich przetestowania. Sprawdziliśmy także nowych zawodników. Wciąż jednak priorytetem pozostawało
utrzymanie w I lidze.
Czyli był sezon "na przetrwanie"?
Tak. Nie jest tajemnicą, że budżet naszego klubu jest budowany na różnych filarach i aktualnie - z uwagi na niezależne od nas uwarunkowania - jest bardzo napięty. Straty spowodowane przez pandemię mocno nas obciążyły.
Każdy taki deficyt należy jednak bezwzględnie uzupełnić. To wymaga racjonalnego gospodarowania środkami.
Decyzją kluczową dla utrzymania się była
zmiana trenera. Mówił pan, iż zimą Paweł
Ściebura będzie miał możliwość pełnej kontroli nad przygotowaniami. Tymczasem...
Ocena danej sytuacji i reakcja na nią musi zależeć od analizy rzeczywistości. Szukaliśmy rozwiązania, ponieważ wszyscy znaliśmy wyniki.
Początek rundy wiosennej kosztował nas wiele nerwów. Niestety, w futbolu jest tak, iż
- choć przyznaję to z ciężkim sercem - w takich
okolicznościach najłatwiejszym "impulsem"
jest zmiana szkoleniowca. Byliśmy zadowoleni
z pracy, jaką wykonał Paweł Ściebura i gdyby
drużyna wygrała choć jedno z tamtych marcowych spotkań, to być może udałoby się odbudować jej morale.
Niestety, tak się nie stało.
Tak. Wszyscy doskonale pamiętamy, iż doszło
serii pechowych porażek. Gdybyśmy wówczas
nie zareagowali, a sytuacja nie uległa zmianie,
to za kilka tygodni znaleźlibyśmy się "pod
ścianą". Dlatego też "impuls" w postaci zmiany
trenera musiał nastąpić stosunkowo szybko.
Dzięki temu Łukasz Włodarek mógł otrzymać
kilkanaście dni na poprawę sytuacji. Gdyby mu
się nie udało, wciąż jeszcze mogliśmy zareagować oddając drużynę komuś innemu. Na
szczęście jednak zespół "odpalił" i nie było takiej konieczności.
Czy latem czeka nas kolejna rewolucja kadrowa?
Szykujemy spore zmiany. Pewna część kontraktów kończy się, a ponadto chcemy zacząć
wdrażać model sprawdzania w poważnej piłce
naszych chłopaków z Akademii GKS Jastrzębie. Jako zarząd klubu mamy zamiar mocno na
to postawić. Nasi wychowankowie powinni
trafiać do pierwszego zespołu. Jastrzębie
przez lata znane było z tego, że grało "swoimi".
Chcemy do tego wrócić i, co więcej, będzie to
dla mnie osobiście priorytet! U nas rzeczywistość związana z szybkim awansem z III do I ligi
wymusiła określone ruchy kadrowe. Teraz
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Jastrzębski zbroi się na potęgę
Jastrzębski Węgiel odkrył pierwsze transferowe karty na sezon 2021/22. Klub poinformował o pozyskaniu gwiazd europejskiego
formatu - atakujących Francuza Stephena
Boyer i Czecha Jana Hadravy oraz słoweńskiego przyjmującego Tine'a Urnauta. Mają
oni zastąpić Mohameda Al Hachdadiego,
Jakuba Buckiego i Yacine'a Louatiego.
Prezes Adam Gorol zapewniał, że nowa drużyna mistrzów Polski nie będzie słabsza od
"złotej" z minionych rozgrywek. I chyba rzeczywiście tak jest - wszak klub wciąż jeszcze
czeka z ogłoszeniem najpoważniejszego "asa
w rękawie". Będzie nim nowy rozgrywający, za
sprawą którego kibice zapomną o Lukasie

Piłkarze GKS Jastrzębie utrzymali status I-ligowca na sezon 2021/22. Za nami trudne
rozgrywki, a przed nami jeszcze cięższe wyzwania, o których rozmawiamy z prezesem
klubu Dariuszem Stanaszkiem.
Czy utrzymanie się w Fortuna I Lidze na 14.
miejscu jest sukcesem?
Dariusz Stanaszek - Tak. W obecnej sytuacji
jest to spore osiągnięcie. Przypomnę, że priorytetem było pozostanie na zapleczu ekstraklasy i ten cel osiągnęliśmy. Dlatego mamy
powody do zadowolenia.

czerwiec 2021

Stephen Boyer. Fot. Jastrzębski Węgiel

Kampie. Niektórzy fani JW zapewne wiedzą,
o jakie nazwisko może tu chodzić. W każdym
razie Boyer będzie miał z kim pogawędzić.

Prezes GKS Jastrzębie Dariusz Stanaszek

musimy popracować nad stabilizacją szkolenia młodzieży i drużyny rezerw.
Nowy sezon będzie jeszcze trudniejszy. Jaki
postawi pan cel przed drużyną?
Walczyć trzeba zawsze. Na pewno nie poddamy się na starcie, choć problemów nam nie
brakuje. Musimy pamiętać, że rywalizacja na
poziomie I ligi to naprawdę poważny poziom
sportowy i organizacyjny. Mamy tu do czynienia z klubami, które z marszu mogą awansować do elity. W I lidze jako GKS Jastrzębie
walczymy albo z klubami mocno wspieranymi
przez sektor prywatny, albo z klubami miejskimi, które mają możliwość planowania swoich wydatków na okres co najmniej roku. Fakt,
że wciąż utrzymujemy się w takim gronie, jest
wielkim sukcesem.
Nie brzmi to optymistycznie.
Dla nas najważniejsze są solidne finansowe
podstawy działalności klubu. Nie mamy zamiaru zadłużać klubu za cenę nerwowych ruchów potrzebnych do utrzymania. Chcemy
ogrywać naszych chłopaków na szczeblu centralnym i niwelować straty, które spowodowała pandemia. Wdrożyliśmy plany oszczędnościowe i mamy nadzieję na lepsze czasy
w przyszłym roku. Wówczas podejmiemy decyzję, co do kolejnych kroków. Nie funkcjonujemy przecież w próżni, a przełożenie na naszą sytuację mają czynniki, na które nie mamy
najmniejszego wpływu.
Na przykład na sytuację na rynku węgla.
To prawda. W obecnej sytuacji trudno byłoby
rozmawiać z Jastrzębską Spółką Węglową
o większym wsparciu, skoro priorytetem dla
JSW jest zabezpieczenie finansowe pracowników i walka o normalne funkcjonowanie firmy.
Mam wielki szacunek do pani prezes Barbary
Piontek za to, co robi i... co chce zrobić. Natomiast naszym celem jako klubu sportowego
pozostaje przekonywanie zarządu Spółki do
dalszego wspierania jastrzębskiego futbolu.
Chcemy pokazać, że warto z nami współpracować nie tylko na niwie sportu zawodowego,
ale też rozwoju szkolenia młodzieży. Jestem
przekonany, że sytuacja w górnictwie poprawi
się i wówczas będziemy mieli możliwość podjęcia rozmów na temat rozszerzenia naszej
współpracy.
Sporo rozmawiacie także z władzami miasta.
Tu także sytuacja finansowa nie jest godna
pozazdroszczenia.
Tak, nasze miasto też ma swoje problemy. Na
pewno jednak będziemy kontynuować rozmowy z panią prezydent Anną Hetman. Liczymy
na wsparcie, ale też chcemy nadal przekonywać, że jesteśmy potrzebni naszemu miastu.
Wsparcie dla futbolu to nie tylko kwestie
finansowania z dotacji, ale też np. budowa nowych boisk dla dzieci z Akademii. Podkreślam
naszą chęć wspólnego planowania sportowej
przyszłości Jastrzębia-Zdroju. To ułatwiłoby
zadanie i nam, i Miastu.
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

Zostają! GieKSa nadal w I lidze
Za sprawą udanej końcówki sezonu piłkarze
GKS Jastrzębie nie tylko utrzymali status
I-ligowca, ale zdołali także awansować na
14. miejsce w tabeli (35 pkt.), dystansując
Stomil Olsztyn (35), Resovię (32), Zagłębie
Sosnowiec (30) i zdegradowany GKS Bełchatów (23). W ostatnich pięciu meczach podopieczni Łukasza Włodarka zdobyli 10 pkt.,
pokonując Stomil (2:0), Bełchatów (2:0) i Resovię (2:1), a także remisując z Sandecją Nowy Sącz (1:1). Tym samym w sezonie 2021/22

GieKSa czwarty rok z rzędu zagra na zapleczu
ekstraklasy.
Nowy sezon I ligi ruszy pod koniec lipca.
W tych rozgrywkach jastrzębian nie poprowadzi Włodarek, który nie posiada stosownych uprawnień (wiosną pracował za sprawą
warunkowej zgody PZPN). Nazwiska jego następcy jeszcze nie znamy. Więcej na temat zakończonego sezonu oraz planów na kolejny
- w wywiadzie z prezesem Dariuszem Stanaszkiem, który publikujemy obok.

Znamy terminarz Ligi Mistrzów
JKH GKS Jastrzębie poznał terminarz rozgrywek grupy H Ligi Mistrzów, w której mierzyć
się będzie z włoskim HC Bolzano (3.09 u siebie
i 10.09 na wyjeździe), austriackim Red Bull
Salzburg (5.09 i 12.09) oraz norweskim Frisk
Asker (5.10 i 12.10). Drużyny z Bolzano i Salzburga to przedstawiciele międzynarodowej
austriackiej ICE HL, zaś zespół z położonej
pod Oslo miejscowości Asker to mistrz Norwegii. - Chcieliśmy grać z mocnymi rywalami skomentował trener Robert Kalaber.
Tymczasem klub z Jastora uzupełnia kadrę na
nowy sezon. Do drużyny dołączył Jewgienij

Kamieniew (ostatnio KH Sanok) - urodzony
w Mińsku, ale posiadający polskie korzenie
obrońca naszej reprezentacji. Na finiszu są
także rozmowy z dwoma doświadczonymi zawodnikami z Łotwy i Białorusi.
Klub opuścił natomiast Marek Hovorka, który
zdecydował się kontynuować karierę poza
Polską. Dodajmy, że rozwiązanie kontraktu ze
Słowakiem nastąpiło za porozumieniem stron
(i bez większego żalu na Jastorze). Nadal nieustalony pozostaje z kolei status Dominika
Pasia, Kamila Wałęgi i Jana Sołysa, którzy szukają klubów w Czechach i na Słowacji.

"Wózek z Węglem" i... srebrem!
Siatkarze Akademii Talentów JW zakończyli
sezon zdobyciem dwóch wicemistrzostw Polski w kategoriach juniorów (2002 i mł.) oraz
juniorów młodszych (2004 i mł.). Srebra wywalczone w Krakowie należy uznać za spory
sukces naszej młodzieży.
Prowadzeni przez Dariusza Luksa juniorzy po
pokonaniu AZS Częstochowa (3:0), Woli
Warszawa (3:1), Metra Warszawa (3:1) i Trefla
Gdańsk (3:0) musieli w meczu o złoto uznać
wyższość Chemika Bydgoszcz (1:3). Z kolei
juniorzy młodsi w całym turnieju przegrali
jedynie z będącą w "gazie" Lechią Tomaszów
Mazowiecki (1:3 w grupie i 0:3 w finale). Ponadto podopieczni Marcina Polowczyka odprawili Wifamę Łódź (3:0), Trefl (3:0) i Wolę

"Srebrni" juniorzy Akademii Talentów JW

W-wa (3:1). Indywidualnie wyróżnieni zostali
juniorzy Filip Jarosiński (przyjmujący) i Kuba
Hawryluk (libero) oraz junior mł. Maksymilian
Granieczny (libero).

W telegraﬁcznym skrócie
*** Biegi: Piotr Lilla (czas 25 h i 24 min), Tomasz Nowicki (33:09) i Patryk Zabrzewski (33:09)
zajęli odpowiednio 1., 3. i 4. miejsce w zawodach Ultra-Trail Małopolska (172 km) w Gorcach.
*** Boks: W wieku 80 lat zmarł Ryszard Kudzin, który w latach 1972-90 był członkiem sztabu
szkoleniowego GKS Jastrzębie i asystentem Antoniego Zygmunta. *** Judo: Karina Grzywacz
(44 kg) i Oliwia Kutyła (52 kg) z KJ Koka zdobyły odpowiednio srebro i brąz Mistrzostw Polski
Juniorów w Warszawie. *** Kolarstwo górskie: Pół tysiąca pasjonatów MTB wzięło udział
w "Pressingowej Petardzie" - Pucharze Polski XCO, która odbyła się na OWN-ie. Rywalizację
w elicie wygrali G. Wojtyła (Sokół Zator) i K. Łukasik (JBG-2 CryoSpace). *** Pływanie: Natalia
Grech (KP H2O) zdobyła w Gliwicach mistrzostwo Śląska 14-latek na 50 m st. grzbietowym
(czas 33.17 s). *** Siatkówka: Minisiatkarskie ekipy z naszego miasta zdobyły w Mikołowie trzy
mistrzostwa Śląska wśród dziewcząt U13 (JKS SMS Jastrzębie), chłopców U13 (Akademia
Talentów JW) i chłopców U12 (JKS SMS). *** Siatkówka plażowa: Jastrzębianin Bartosz Łosiak
wywalczył wraz z Piotrem Kantorem (Sosnowiec) awans na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
*** Tenis stołowy: JKTS Jastrzębie zakończył Mistrzostwa Polski Juniorów w Ustrzykach z trzema brązami - dwoma indywidualnymi Anny Kubiak oraz drużynowym Kubiak i Laury Kałużny.
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“Miasto wychodzi
z KORONY”
O tym, że ruch jest ważny i podnosi jakość
naszego życia nie trzeba nikogo przekonywać. O tym, jak ważne dla naszego samopoczucia jest życie towarzyskie i społeczne można się przekonać po rosnącej
popularności portali społecznościowych
i po profilach użytkowników. Choć popularne serwisy społecznościowe w większości są użytkowane przez osoby młode,
to jednak nie brakuje w nich osób starszych, które wykazują się ogromną aktywnością. Plac rekreacji ruchowej to połączenie dwóch płaszczyzn – coś dla ciała,
czyli ćwiczenia fizyczne pomagające
utrzymać ciało w dobrej kondycji i coś dla
ducha, czyli realny portal społecznościowy.
Plac rekreacji ruchowej to miejsce,
w którym osoby młode oraz seniorzy

będą mogły ćwiczyć i jednocześnie
nawiązywać nowe znajomości.
To również miejsce, do którego będzie
można przyjść grupą osób i poćwiczyć
razem pod okiem instruktora fitness.
Koronawirus spowodował, że nasza naturalna aktywność bardzo mocno została
ograniczona. To ograniczenie dotknęło
nas wszystkich bez względu na wiek. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej podjąć aktywność fizyczną na przykład realizując ćwiczenie rekreacyjne. Proponujemy, aby w okresie letnim rozpocząć
zajęcia na wolnym powietrzu na placach
rekreacyjnych.
Organizator SM „JAS-MOS”
wraz z „Kopalnią Formy” zapraszają
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju

do ćwiczeń ruchowych na
placach rekreacyjnych pod
okiem instruktorów.
Ćwiczenia są dedykowane dla wszystkich chętnych osób, które mają chęć

w sposób zorganizowany ćwiczyć na świeżym powietrzu. Instruktorzy podczas grupowych zajęć poprowadzą rozgrzewkę,
ćwiczenia rozciągające oraz poprowadzą
zajęcia z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się na placu rekreacyjnym.

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
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną (gaz, prąd, woda),
pow. 750 m kw. Gmina Mińsk
Mazowiecki. Tel. 510 319 329
Od 1 lipca wynajmę M-3.
Mieszkanie na parterze w wysokim
budynku na ulicy Zielonej.
Kaucja 1500 zł, odstępne 700 zł
+ czynsz i media wg rachunku.
Tel. 510 145 082
Sprzedam nowo wybudowany
piękny domek w spokojnej
dzielnicy, 10 minut od centrum
Jastrzębia. Dom piętrowy
o powierzchni 120 m2, w stanie
deweloperskim w cenie 470 000.
Tel. 515 286 915

BINIOSZEK-TYNKI
Oferujemy profesjonalne
wykonanie tynków gipsowych
oraz cementowo-wapiennych
metodą maszynową.
Wycena inwestycji gratis.
Możliwość obejrzenia naszych
realizacji na miejscu obecnie
wykonywanej budowy.
Zapraszamy do kontaktu.
792 793 450
Wynajmę lokal o pow. 50 m kw.
na al. Piłsudskiego, koło dawnego
“Supersamu” (parter).
Tel. 791 524 880, 510 833 078
Gołkowice – działka 25 ar,
budowlana pod usługi, droga
dojazdowa media w pobliżu, cena
do negocjacji. Tel. 502 027 073

Wynajmę M-1 w centrum miasta,
częściowo umeblowane, w dobrym
stanie. Odstępne 750 zł, kaucja
1500 zł, plus media i czynsz.
Tel. 515 147 500

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Sprzedam działkę rekreacyjną S.O.
“Zacisze”. Powierzchnia: 364 m kw.
Altana murowana, drzewa
owocowe, krzewy ozdobne.
Cena: 34 000 zł. Tel. 729 209 510
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdroju. Interesują
mnie okolice Moszczenicy,
Cieszyńska lub Zdrój.
Tel. 724 918 905
Sprzedam działkę inwestycyjną
o pow. 2264 m kw. wraz
z projektem stacji paliw. Blisko
centrum miasta. Droga woj. 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 kawalerkę na
ul. Turystycznej 59.
Tel. 723 699 541

PRACA
Praca na dachach na terenie
Jastrzębia-Zdroju. Tel. 669 847 268
Szukam osób chętnych do pracy
przy sprzedaży truskawek. Praca
od poniedziałku do soboty.
Tel. 505 180 624
Przyjmę do pracy kelnera i osobę
do sprzątania. Praca głównie
w weekendy w domu przyjęć.
Restauracja Maxima.
Tel. 509 372 314, 32 47 30 113
Szukam pracownika do prac
ogrodowych oraz porządkowych.
Mile widziany emeryt.
Tel. 606 982 615

FOTO DRUK
Wykonujemy zdjęcia do wszystkich
typów dokumentów, pakiet zawiera
wydruk i wersję elektroniczną.
Zdjęcia natychmiastowe drukujemy
do formatu 20×30.
Na zamówienie realizujemy wydruki
na płótnie, drewnie, piance
i innych powierzchniach.

Jastrzębie-Zdrój, ul Warszawska 1
511 650 670
fotodrukjastrzebie@gmail.com

Zatrudnię dekarza
z doświadczeniem oraz
pomocnika dekarza tu nie
wymagam doświadczenia praca
stała na umowę o pracę dodatkowe
ubezpieczenie praca na terenie
powiatu wodzisławskiego.
Kontakt: 698848058
zazu16@wp.pl

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

Praca dla kierowcy z kat. B. Warunki
płacy i pracy do uzgodnienia.
Tel. 607 912 692

Specjalista ginekolog-położnik
cytolog
lek. med. Tomasz Dembnicki
Gabinet ginekologiczny,
diagnostyka USG, USG 3D/4D,
cytologia, badania prenatalne.
Rejestracja telefoniczna.
Jastrzębie-Zdrój, ul. Podmiejska 9A
602 744 961
Dom Przyjęć “Agata” zatrudni do
pracy kelnerkę do obsługi imprez
okolicznościowych. Mile widziane
studentki oraz uczennice szkół
średnich. Tel. 32 47 35 397
Praca na dachach w okolicach
Jastrzębia Zdroju. Informacje pod
telefonem. Tel. 669 163 855
Zatrudnię dorywczo do pielęgnacji
ogrodu. Tel. 502 212 858
Poszukuję Pani do pomocy
w prowadzeniu domu Jastrzębie
Bzie. Tel. 502 631 960

INNE
Reno captur 2019 r. 8000 km,
1 ręka, jak nowy, model szary met.
Wersja limitet. Tel. 694 790 207
Wyciąg budowlany, słup drewniany,
skrzynkę elektryczną budowlaną.
Tel. 669 822 731
Mebelki dziecięce sosna-róż. Szafa,
biurko, regał, szafka nocna, łóżko
z materacem, półka wisząca,
2 x wąska szafka zamykana, krzesło
obrotowe do biurka.
Tel. 507 387 247
Sprzedam domek dla kota, nowy,
piętrowy, z zadaszeniem,
drewniany. Zdjęcia prześlę
zainteresowanym na telefon.
Tel. 660 713 648
Sprzedam 2 fotele uszak 700 zł.
Kolor szary, stan bardzo dobry bez
zabrudzeń. Odbiór osobisty.
Tel. 32 74 15 153
Cztery opony letnie: 2 Michelin,
2 Continental 185/65/15 w dobrym
stanie po wymianie auta. 100 zł za
komplet. Tel. 662 156 752

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 zapas.
Książeczka gwarancyjna, pełna
dokumentacja. Tel. 791 576 969

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.
Mszana, ul. Wesoła 60
513 040 385, 509 433 208
Sprzedam kabinę prysznicową,
nową. Tel. 795 388 639
Sprzedam ceowniki, więcej info.
pod nr telefonu Tel. 608 663 785
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

O wiadczenie Zarządu JSW
Zarząd JSW: Będą podwyżki dla Załogi od 1 lipca 2021 nawet przy sprzeciwie reprezentatywnych organizacji związkowych.
Zarząd JSW SA odnosząc się do opublikowanego w mediach
stanowiska trzech Reprezentatywnych Organizacji Związkowych (ROZ) (z 65 związków zawodowych działających w JSW)
o odrzuceniu zapowiedzianych przez zarząd JSW podwyżek
dla pracowników od 1 lipca 2021 r. podkreśla, że jest to wyraz
braku dbałości o realną poprawę warunków płacowych Załogi
JSW przez organizacje reprezentatywne. To brak zrozumienia
i poparcia, że dla zachowania miejsc pracy i płacy najważniejsza
jest kondycja całej Grupy i tworzony wokół niej klimat.
Opinii ROZ nie podzielają inne pozostałe organizacje związkowe, działające w JSW. Podczas kolejnego spotkania online
(07.06.2021), na które tradycyjnie już zostały zaproszone
wszystkie 65 związków zawodowych JSW, większość przedstawicieli strony społecznej przychyliło się do proponowanych
przez Zarząd rozwiązań. Strona społeczna otrzymała informacje i dokładne wyliczenia dotyczące kondycji finansowej
Spółki, jej zobowiązań i obecnych możliwości.
W związku z tym Zarząd Spółki kategorycznie i negatywnie
ocenia postawę grupy kilku osób wnioskujących uprzednio
o 4%, aktualnie o 6% podwyżki i dodatkowe wynagrodzenia
uzupełniające. Osoby te z premedytacją swoimi działaniami
narażają 22 tysiące pracowników JSW na utratę pracy poprzez
doprowadzanie Spółki do upadłości w wyniku stawiania nierealnych, niemożliwych do spełnienia żądań i dążenia do sporu.

Eskalacja roszczeń wydaje się być podyktowana jedynie chęcią
wzbudzenia niepokoju wśród ciężko i uczciwie pracującej
Załogi.
Celem nadrzędnym Zarządu JSW jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy 22 000 Załodze na długie lata, odbudowa
funduszu stabilizacyjnego, zabezpieczenie pieniędzy na spłaty
wcześniejszych kredytów - także tych zaciągniętych w ramach
wparcia w czasach koronakryzysu m.in. z Polskiego Funduszu
Rozwoju - a także na bieżące inwestycje.
Zarząd dbając o swoich pracowników udzielił gwarancji zatrudnienia na 10 lat i od 1 lipca podniesie wynagrodzenia
o 3,4%. – Niezależnie od sprzeciwu reprezentatywnych organizacji
związkowych i odrzucenia przez nich zasłużonych podwyżek dla
całej Załogi pragnę Państwa poinformować, że zapowiadane od
1 lipca podwyżki będą pracownikom JSW wypłacane. Taka jest
decyzja Zarządu – zaznacza Barbara Piontek, prezes JSW.
– Dbanie o pracowników, ich byt, płacę i bezpieczeństwo pracy
zwłaszcza w trudnych, covidowych czasach to nasz priorytet. Dziś
pracownicy to dla nas inwestycja, a tą zrealizujemy na miarę aktualnych możliwości finansowych Spółki – dodaje.
Nikt z odpowiedzialnych pracowników JSW nie opowie i nie
opowiada się dziś się za rozwiązaniem, które w wyniku jednorazowej wypłaty spowoduje upadłość Spółki, a przez to 22 tys.

pracowników oraz ich rodzin straci pracę tylko dlatego, że tych
kilka osób wykorzystuje swoje funkcje i prowadzi „krucjatę”.
Wystarczy nieznaczny wzrost cen węgli, by natychmiast pojawiły się nowe żądania, przy czym osoby, które je formułują zdają się w tej samej chwili nie pamiętać o zaciągniętych wcześniej
przez Spółkę kredytach, realizowanych inwestycjach, sytuacji
pandemii, czy konieczności odbudowania jakichkolwiek rezerw dla pracowników.
Takie zachowanie jest etycznie naganne, szczególnie teraz, gdy
gospodarka jest po trudnym czasie pandemii. Czasie, w którym
wielu Polaków doświadczyło ryzyka utraty pracy, zrezygnowało z premii, godziło się na obniżki wynagrodzeń, aby przetrwać
i móc zachować pracę w przyszłości. Ta roszczeniowa postawa
jest także nieetyczna wobec Polski i Państwa Polskiego, które
ratując firmy oraz miejsca pracy udzielało pożyczek uruchamiając „tarcze”. Z takiej „tarczy pomocowej” skorzystała także
JSW. Postawa, której celem jest skazanie Spółki na upadek jest
w ocenie Zarządu niemoralna i godna potępienia.
Zarząd JSW jest otwarty na dialog społeczny i prowadzi go
z najwyższą starannością. Nierealne roszczenia ww. grupy,
brak odpowiedzialności, wzbudzanie niepokojów, a także jawne dążenie do konfliktu i zaspokajania własnych, partykularnych interesów kosztem Załogi takim dialogiem - w ocenie Zarządu - nie jest.

JSW odrabia straty
- Obserwujemy wyraźne zwiększenie zapotrzebowania na produkty Grupy Kapitałowej JSW (GK JSW). Po wielomiesięcznym zastoju gospodarka zaczyna wracać na
dobre tory, a to bardzo dobry sygnał dla naszej Spółki – zaznacza Barbara Piontek, prezes zarządu JSW SA, komentując wyniki Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki
Węglowej (GK JSW) za I kwartał tego roku.
Sprzedaż koksu w I kwartale 2021 r. realizowana była przez
Grupę Kapitałową JSW zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych
osiągnęły wartość 917,6 mln zł. Znacznie wyższa była
produkcja koksu i wyniosła ponad 0,9 mln ton. To więcej
o 12,5 proc. w porównaniu do tego samego kwartału minionego roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych
do odbiorców zewnętrznych w analizowanym okresie sięgnęły
974,3 mln zł i były wyższe o 29,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

bowanie na produkty naszej grupy, a co za tym idzie wielkość
przychodów - podkreśla prezes JSW SA.
Wolumen produkcji węgla w pierwszym kwartale tego roku
został zrealizowany na poziomie ok. 3,4 mln ton i był niższy
o około 16,6 proc. w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Łączne przychody Grupy Kapitałowej JSW SA ze sprzedaży
były wyższe o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału
i osiągnęły wartość niemal 2 mld zł.

Korzystny wpływ na przychody Grupy miała średnia cena
koksu, która wyniosła 885,60 zł za tonę, a więc była wyższa
o 5,7 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku.
Dużo niższa - bo aż o 15,4 proc. była średnia cena węgla do celów metalurgicznych, która w omawianym okresie uzyskała
wartość 413,08 zł za tonę.

- Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym
2020 roku. Na bieżąco analizujemy wpływ pandemii koronawirusa na sytuację rynkową i wszelkie sygnały płynące od naszych kontrahentów, mające bezpośredni wpływ na zapotrze-

Wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w omawianym okresie wyniosły 536,4 mln zł (w ujęciu gotówkowym)
i były wyższe o 10,1 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego.

W pierwszym kwartale tego roku pandemia COVID-19 w dalszym ciągu wywierała znaczący wpływ na światową gospodarkę oraz sytuację w kraju. Oddziaływanie koronawirusa przeniosło się również na działalność Grupy Kapitałowej JSW SA
i osiągane przez nią wyniki. GK JSW zamknęła pierwszy kwartał 2021 roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości
179,2 mln zł netto. Natomiast wskaźnik EBITDA bez zdarzeń
jednorazowych w omawianym okresie wyniósł 112,6 mln zł.
***
Grupa Kapitałowa JSW SA jest największym producentem
wysokiej jakości węgla metalurgicznego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Działalność Grupy prowadzona jest w dwóch sektorach: węglowym i koksowym. Grupa
jest aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw węgiel koksowy
– koks – stal, koncentrując się na wydobyciu i przeróbce węgla
oraz sprzedaży produktów Grupy – węgla, koksu oraz produktów węglopochodnych, w tym gazu koksowniczego, smoły,
benzolu, siarczanu amonu oraz siarki płynnej.

Szczepienia w JSW
W sobotnie przedpołudnie, 12 czerwca br., we wszystkich zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbyła się akcja szczepień przeciwko Covid-19. Pierwszą dawkę
szczepionki mogli przyjąć zarejestrowani wcześniej pracownicy spółki oraz ich bliscy.
W punktach szczepień na terenie zakładów spółki pojawiły się
1202 osoby. Wcześniej wszyscy chętni musieli zarejestrować
się poprzez Portal Pracownika JSW, a każdy otrzymał indywidualne powiadomienie SMS z dokładną godziną i miejscem
szczepienia.
Podczas szczepień stosowano preparat Comirnaty mRNA

produkcji firm Pfizer i BioNTech. Jego zastosowanie wymaga
podania drugiej dawki, więc zaszczepieni pracownic będą
mogli ją przyjąć już 10 lipca.
Akcja szczepień w JSW SA to rezultat rozszerzenia programu
szczepionkowego na zakłady pracy. Została zorganizowana

zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, które opracowało Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie
z nimi, pracodawca miał za zadanie m.in. nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym, zebranie listy zatrudnionych
pracowników chętnych do szczepienia oraz pokrycie kosztów
organizacyjnych.

