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W te dni sierpniowe
Z relacji Grzegorza Stawskiego
W dniu 28.08.1980 r. pracowałem
na nocną zmianę w KWK „Manifest
Lipcowy” (obecnie „Zofiówka”,
przyp. red.) w Jastrzębiu. Kiedy
przyjechałem do pracy przewozem
górniczym, to na przystanku i przed
bramą kopalni zauważyłem jakąś
niecodzienną sytuację, gdyż ludzie
stali grupkami i dyskutowali – nie
szli od razu, jak zazwyczaj, prosto do
szatni. W owym tygodniu miałem
dyżur przy szybie podczas zjazdu
górników pod ziemię, gdyż pracowałem w dozorze jako nadgórnik
(miałem wtedy 25 lat). Ponieważ
nikt nie przyszedł na zjazd, to poszedłem do cechowni i tam usłyszałem
wrzaski i krzyki oraz głośne rozmowy wśród ludzi z załogi. Dotyczyły
one podjęcia strajku, dowiedziałem
się też, że ujawniła się jakaś grupa
ludzi, która namawiała i agitowała
za strajkiem. W tej grupie byli ludzie
o wysokim autorytecie zawodowym, jak przodowi, kombajniści
oraz ludzie bardzo sprawni zawodowo, których na kopalni zwano „szpanerami”. Wtedy też pojawił się dyr.
Władysław Duda, który zachowywał się jak oszołom, gdyż wrzeszczał i klął na załogę – podgrzewał
tym tylko nastroje strajkowe. Zażądał też, aby cały dozór udał się na
odprawę. Zaś w tym czasie kotłowało się na cechowni, powstał tam też
taki dziwny KS (Komitet Strajkowy,
przyp. red.).
Naradę dozoru mieliśmy w sztygarowni – cechowni oddziałów wydobywczych, a nie jak normalnie w sali
odpraw dozoru. Podczas tej narady
dyr. Duda wydzierał się i wyzywał
nas. W pewnym momencie wstałem
i zapytałem Dudę, czy wie, co się
dzieje, czy zdaje sobie sprawę z tego,
że swoim zachowaniem tylko pogarsza sytuację. Powiedziałem mu, że
nie ma świadomości tego, co dzieje
się na kopalni i że nasze miejsce, jako dozoru, jest przy swojej załodze.
W końcu, to my odpowiadamy podczas codziennej pracy za bezpieczeństwo tych ludzi, to my nimi kierujemy w czasie pracy i to do nas oni
będą mieli ewentualne pretensje,
jeżeli dziać się im będzie coś złego.
Oświadczyłem też, że idę do swoich
ludzi i na znak protestu i solidaryzowania się ze strajkującą załogą odwróciłem hełm górniczy daszkiem
do tyłu. Wypowiedziałem mu posłuszeństwo i chciałem wyjść z narady,
lecz dyr. Świderski złapał mnie za ramię i powiedział mi, abym zaczekał
jeszcze z tym. W tym momencie dyr.
Duda zaczął krzyczeć na mnie, zaś
dyr. Świderski oświadczył mu stanowczo mówiąc: „Władek! On ma
rację!” Świderski stwierdził także, iż
trzeba wystawić delegację dozoru
do powstałego KS, w której oprócz
mnie znalazł się także Gienek Hetmaniak i Longer.

problemu i na koniec wypracowana
koncepcja wchodziła w zapis porozumienia. Na mocy porozumienia
powstała Komisja Mieszana z przewodniczącym Lejczakiem i wiceprzewodniczącym Sienkiewiczem.

Fot. J. Żak/Archiwum MOK

W tym czasie na zewnątrz narady
w cechowni zorganizowano już nagłośnienie i zaczął przemawiać jakiś
nieznany nam człowiek – jak się później okazało był to Stefan Pałka.
Zaczął on integrować ludzi, mówił
o ważnych sprawach dla załogi, na
przykład o tym, jak jesteśmy traktowani przez dyrekcję, o tym, jaka
jest sytuacja gospodarcza w kraju.
Utrwalał tym decyzję o strajku
i wziął przywództwo w swoje ręce.
Wtedy też dotarła na cechownię,
gdzie zebrała się załoga, nasza trzyosobowa grupka. S. Pałka stwierdził,
że jest delegacja dozoru i że jesteśmy z nimi, zaś załoga ryknęła z zadowolenia. Zaczęliśmy też przedstawiać się publicznie. Był to czas, kiedy
faktycznie zaczął tworzyć się KS
w KWK „Manifest Lipcowy”, w skład
którego wszedł S. Pałka – przewodniczący, nasza trzyosobowa delegacja dozoru oraz delegaci poszczególnych oddziałów. Do rana 29.08 nie
było żadnych obrad KS. Rano
29.08.1980 r. pojawili się na kopalni
przedstawiciele ze Zjednoczenia
Górniczego i z Ministerstwa Górnictwa. Rozmowy z nimi prowadził
S. Pałka posiłkując się nami – przedstawicielami dozoru w KS. Zerwano
je jeszcze tego samego ranka z powodu braku kompetencji i pełnomocnictw przedstawicieli lokalnych
władz.
Gdy rozpoczęły się spory o kompetencje KS i kiedy przybyła już delegacja z KS KWK „Borynia”, to wtedy
Tadeusz Jedynak zabrał głos. Zaproponował, że skoro funkcje i kompetencje KS KWK „Manifest Lipcowy”
są tylko zakładowe, to trzeba utworzyć strukturę ponadzakładową
– tak powstał MKS Jastrzębie (Międzyzakładowy Komitet Strajkowy,
przyp. red.). Jednakże z czasem, im

więcej zakładów wysuwało akces do
naszego MKS, tym bardziej rósł on
liczebnie, ale równocześnie zmniejszała się grupa ludzi z Zofiówki, którzy przechodzili do KS KWK „Manifest Lipcowy”.
Przydzielono mi funkcję rzecznika
prasowego (miałem nawet stosowną plakietkę) i opiekę nad dziennikarzami, którzy przybywali na teren
strajkującej kopalni, gdyż wywiadów udzielano wewnątrz kopalni.
Ze względu na to, iż baliśmy się sabotażu z ich strony oraz że miały
miejsce sytuacji, podczas których
próbowali oni robić ludziom „wodę z
mózgu”, zamknęliśmy ich w odosobnionym pomieszczeniu Stacji Ratowniczej i więcej nie rozmawiali
bezpośrednio z załogą.
Zaczęło się w tym czasie
(30.08.1980 r.) spisywanie postulatów strajkowych. W postulatach
znalazł się też warunek, po spełnieniu którego przystąpimy do rozmów. Traktował on o tym, że władze
wyemitują w ogólnopolskim wydaniu DTV (Dziennika Telewizyjnego,
przyp. red.) wiadomość, że górnicy
też przystąpili do strajku i popierają
postulaty z Gdańska. Puszczono
więc to w DTV, ale, jak się później
okazało, tylko u nas w regionie, gdyż
po transmisji sprawdzaliśmy telefonicznie w innych częściach Polski,
czy taka wiadomość dotarła do nich.
Również 30.08.1980 r. doszły nas
słuchy, iż po podpisaniu porozumień
szczecińskich jedzie do nas delegacja rządowa z A. Kopciem na czele
(Aleksander Kopeć, wiceprezes Rady Ministrów i minister przemysłu
maszynowego w 1980 r., przyp.
red.). Gdy dotarła pod KWK „Manifest Lipcowy”, w trakcie przeprowadzania członków tej delegacji ko-

rytarzem ograniczonym z obydwu
stron szpalerem załogi, nastąpiły
nieoczekiwanie owacje – nie dla
strony rządowej, lecz dla nas MKS-u.
Była to swoista akceptacja rozwiązania zaistniałego problemu poprzez negocjacje. Wieczorem tego
samego dnia rozpoczęły się rozmowy negocjacyjne z Komisją Rządową.
W dniu 2.09.1980 r. ze względu na
propozycję Żabińskiego, (Andrzej
Żabiński, z-ca członka BP KC PZPR,
przyp. red.), aby przyjąć szczecińską
koncepcję organizowania związków
zawodowych, zrobiliśmy większą
przerwę w czasie negocjacji. Udaliśmy się na wewnętrzną dyskusję
członków MKS do sztygarowni,
dotyczyła ona koncepcji tworzenia
związków – wybór między szczecińską a gdańską. Stwierdziłem, że skoro nie znaliśmy ani jednej, ani drugiej
koncepcji, zaś Żabiński namawia nas
do koncepcji szczecińskiej, to nie
powinniśmy je przyjąć. Poza tym
wcześniej publicznie popieraliśmy
koncepcję gdańską. Sienkiewicz
(przewodniczący MKS, przyp. red.)
to podchwycił, ale to nie on był tego
pomysłodawcą. Wtedy wróciliśmy
do stołu obrad i zakomunikowaliśmy, że przyjmujemy koncepcję
związkową wypracowaną w Gdańsku. Żabiński wtedy odpowiedział
tylko: „Szkoda!”
Podczas negocjacji nikt nie wywierał na nas żadnej presji, oprócz takich rozmów toczonych „przez stół”.
Negocjacje przebiegały według poniższego schematu: najpierw podawaliśmy nurtujący nas problem do
rozwiązania, potem ustalaliśmy to,
co strony rozumieją pod danym pojęciem – definicją, a następnie proponowaliśmy możliwe rozwiązania

Bardzo dużo czasu zabrało przepisywanie porozumienia. Tekst porozumienia przepisywano nie mniej
niż 3 razy, a niektóre strony tekstu
nawet po 7 razy. Byłem wtedy wydelegowany z MKS do pilnowania
przepisywanego porozumienia, natomiast z drugiej strony delegatem
był Puszczewicz – sekretarz ds. węgla w KW PZPR w Katowicach. Tekst
porozumienia przepisywała sekretarka głównego inżyniera. Puszczewicz dyktował tekst, a ja nie pozwalałem na jakiekolwiek zmiany
w ostatecznej formie tekstu, na
przykład wynegocjowano zwrot
„wolne soboty i niedziele”, a Puszczewicz chciał wkręcić do przepisywanego tekstu zwrot „soboty wolne
i niedziele”. Więc wymyśliłem, by
tego Puszczewicza dwaj ratownicy
zamknęli w toalecie. Natomiast ze
strony rządowej dalsze przepisywanie tekstu nadzorował bezproblemowo jakiś profesor (Jerzy Nawrocki). Po przepisaniu obydwie strony
przeczytały gotowy tekst – czy jest
zgodność tekstu z wcześniejszym
ustaleniami i zatwierdziły to. Puszczewicza natomiast wypuszczono
z toalety na sam akt podpisania tekstu porozumienia.
Reakcja ludzi na podpisanie porozumienia była burzliwa – byli po prostu
szczęśliwi.
Rano 3.09.1980 r. w dniu podpisania
porozumienia atmosfera się tak rozluźniła, iż udzieliła się Komisji Rządowej atmosfera bratania się z nami,
MKS-em (delegacja rządowa zaczęła ściągać z siebie marynarki, podwijać mankiety, jedli wspólnie z nami
kromki chleba z salcesonem i pasztetem itp.). Był taki moment, kiedy
dyskutowaliśmy o wolnych sobotach i niedzielach, na co Kopeć przystał, zaś Żabiński mu odchrząknął:
„Ty nie masz prawa!” – na co Kopeć
stwierdził, że to on jest tu przewodniczącym i to jego decyzja, jakby
uświadomił sobie, że coś może zrobić pozytywnego. Na koniec podpisania porozumień odśpiewano
hymn Polski i Międzynarodówkę
(hymn komunistyczny, przyp. red.)
i to tak, jakby była ona jedną ze
zwrotek hymnu państwowego. Ludzie czekali na kserokopie porozumień, między innymi dziennikarze
ogólnopolskich i regionalnych mediów. Po tym wszyscy się rozeszli
i postanowiliśmy, że następnego
dnia idziemy do pracy.
JN
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Najwięcej szczepień w Jastrzębiu!

Zamiast boiska parkingi

7 137 osób zaszczepiło się przeciw Covid-19
w ramach zorganizowanej przez wojewodę
śląskiego Jarosława Wieczorka akcji #SzczepimySię w parafiach, która odbyła się w niedzielę, 15 sierpnia.
Dzięki temu wydarzeniu mieszkańcy mogli
zaszczepić się przy swoich kościołach w prawie każdej ze 167 gmin naszego województwa. Wszystko odbywało się w prosty sposób,
bez wcześniejszych zapisów czy rejestracji.
„Bardzo dziękuję biskupom, proboszczom,
samorządowcom, strażakom z OSP, zespołom szczepiennym oraz wszystkim pozostałym osobom, które wspomogły akcję. To dzięki naszym wspólnym działaniom udało się
zorganizować tak duże przedsięwzięcie i uzyskać taki wynik. Pamiętajmy, że tylko dzięki
szczepieniom możemy uniknąć najgorszych
skutków pandemii koronawirusa, dlatego
chcemy być z punktami szczepień jak najbliżej mieszkańców regionu i cieszy nas każda
kolejna zaszczepiona osoba” – podkreślał
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Ulica Wielkopolska to prawdziwy labirynt
bez wyjścia. Kierowca, który nieopatrznie zapuści się w te niebezpieczne rejony, pozostanie tu na zawsze. Zastawione „niechcący” koperty, parkowanie „na trzeciego”, stojący nie
wiadomo od kiedy samochód dostawczy.
Tymczasem pojawiło się „światełko w tunelu”.
„Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Wielkopolskiej mają do dyspozycji boisko
wielofunkcyjne poliuretanowe. Natomiast
w miejscu starego, dawno temu wyłączonego
z użytkowania boiska powstanie pierwszy
z dwóch zaprojektowanych parkingów. Na
20 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki
– hydrofugi, nazywanej kostką ekologiczną,
ponieważ obok podstawowej funkcji tworzenia nośnej powierzchni brukowej, umożliwia
odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do podłoża poprzez szerokie spoiny zarośnięte trawą lub wypełnione grysem. Parking zostanie oświetlony poprzez zabudowę 3 sztuk lamp. Umowny termin zakończenia prac mija 28 września. Koszt robót to
170 619,37 zł zgodnie z przetargiem” – informuje Izabela Grela, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej.
„Prace przy drugim z planowanych parkingów zostaną rozpoczęte po rozstrzygnięciu
przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót,
prawdopodobnie we wrześniu. Będzie on
miał również 20 miejsc postojowych, w tym
dwa dla osób niepełnosprawnych i zostanie

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki

W akcji wzięło udział prawie 150 kościołów
z terenu województwa śląskiego. Poszczególne punkty szczepień zorganizowane były
przy współpracy z duchowieństwem i samorządami, a niektóre, jak na przykład ten
w Czerwionce-Leszczynach, Kaniowie czy
Lublińcu, również przy wsparciu strażaków
z OSP.
Najwięcej mieszkańców, bo aż 169, zaszczepiło się w ramach akcji w Jastrzębiu-Zdroju,
a ponad 150 osób przyjęło szczepionkę przy
kościołach w Bieruniu i Rudzie Śląskiej.

Policjanci w galerii
Jastrzębscy policjanci nieustannie wspierają
służby sanitarne w prowadzonych kontrolach, a także sami inicjują kontrole miejsc,
w których może dochodzić do łamania przepisów sanitarnych. Dotyczy to szczególnie
środków komunikacji publicznej, galerii handlowych czy sklepów wielkopowierzchniowych.
„Osoby, które będą lekceważyć obowiązujące
prawo, będą musiały liczyć się z konsekwencjami. Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epidemii koronawirusa oraz kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych
zasad interweniują i będą niezmiennie interweniować wówczas, gdy stwierdzą, że dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mogącego skutkować gwałtownym ponownym

wykonany także z kostki – hydrofugi oraz
oświetlony 3 lampami” – dowiadujemy się.
„Oba parkingi powstają przy Wielkopolskiej,
ponieważ właśnie w tej lokalizacji znajduje
się najwięcej bloków wielomieszkaniowych,
a tamtejsi mieszkańcy wielokrotnie sugerowali, że brakuje tu miejsc postojowych” – wyjaśnia miejska urzędniczka.
Czas płynie, a kolejne inwestycje czekają, nie
tylko na Wielkopolskiej…
Komisja Gospodarki Komunalnej wnioskuje
o zabezpieczenie środków w budżecie miasta
na 2022 rok z przeznaczeniem na: remont
chodnika między ulicami Turystyczną i Zieloną, wykonanie koncepcji budowy parkingu
na boisku przy ulicy Granicznej, doprowadzenie do stanu pierwotnego ulicy Truskawkowej, Bananowej, Malinowej i Jagodowej po
wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowę
drogi ulicy Strażackiej i Stodoły w rejonie
Ogrodu Działkowego „Irys”. Czy trzeba coś
więcej dodawać?

Niszczą rowery
Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

rozprzestrzenieniem się choroby” – czytamy
na stronie KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
Tylko w poprzednią dobę na terenie Jastrzębia-Zdroju mundurowi ujawnili 51 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak sklepy czy galerie.

Chwalą Żelazny Szlak
Jastrzębie-Zdrój w tegorocznej, dwunastej
edycji konkursu „Marka – Śląskie” zostało docenione dwukrotnie. Decyzją kapituły konkursowej w kategorii Turystyka i Rekreacja
nominowany został Żelazny Szlak Rowerowy, zaś w kategorii Sport – Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS Jastrzębie.
„Żelazny” konkuruje między innymi z Nitowaną Wieżą Ciśnień w Będzinie-Grodźcu,
Zamkiem Piastowskim w Raciborzu, Mariną
Gliwice czy Rodzinnym Parkiem Rozrywki
„Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim.
„Marka – Śląskie” to prestiżowa nagroda i podziękowanie za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska. Nagrody przyznawane
są w trzynastu kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, dziedzictwo kulturowe regionu,

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa,
zdrowie, organizacje pozarządowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, media i osobowość roku.
Wyniki konkursu poznamy 4 września 2021
roku podczas XXVII Gali Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

„Nie maleje zainteresowanie miejskimi rowerami” – informują miejscy urzędnicy.
W ciągu niespełna 2 miesięcy jastrzębianie
pokonali na nich ponad 67 tysięcy kilometrów. To dystans 1,5 razy większy niż obwód
Ziemi. Nasze rowery przejeżdżają dziennie
średnio ponad 1200 kilometrów. Zostały wypożyczone już ponad 24 tysiące razy. To 462
wypożyczenia dziennie. Rowery w tym roku
wyjeździły już 10557 godzin.
„Niestety wraz z popularnością rowerów rośnie także liczba zniszczeń” – dowiadujemy się
w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym.
„Stąd apel o to, aby wszelkie usterki zgłaszać
w Biurze Obsługi Klienta pod numerem
telefonu 88 77 66 833 lub mailowo na adres:
bok@jastrzebie.bike. Usterkę można też
zgłosić za pomocą aplikacji mobilnej Roovee”
– dowiadujemy się.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

System JASkółka wystartował 19 czerwca.
Rowery będą dostępne do końca listopada.
Do dyspozycji mieszkańców są 84 pojazdy
ulokowane w 26 stacjach. Wszystkie szczegóły dotyczące systemu rowerów miejskich
znajdują się na stronie rower.jastrzebie.pl.

Szybciej W10
„Remont drogi przy ulicy Wodzisławskiej na
finiszu” – informuje Międzygminny Związek
Komunikacyjny.
– „W związku z tym od 2 sierpnia skrócony
został czas przejazdu autobusów linii W10.
Nastąpi także zmiana czasowa w przypadku
kursów wyjeżdżających z przystanków:
‘Dworzec Arki Bożka’ i ‘Rybnik Śródmieście
3 Maja’ (dni robocze, soboty i niedziele)”.
Fot. MZK Jastrzębie-Zdrój

Odkrycie na środku drogi
Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Ranoszka i Armii Krajowej. Już na pierwszym etapie
prac wykonawca natknął się na kostkę granitową wykorzystaną przed wojną do budowy
dróg.
„Pod warstwą asfaltu odkryliśmy wspomnianą kostkę. Z naszych informacji wynika, że
w Jastrzębiu właśnie z niej budowano drogi
przed wojną. Najprawdopodobniej znajduje
się w wielu jeszcze innych miejscach. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się zabezpieczyć kostkę z uwagi na jej wartość historyczną. Wykorzystamy ją w innym miejscu, ekspo-
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nując jej walory, o czym z pewnością poinformujemy mieszkańców” – mówi Jarosław Piechaczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji.
W związku z tym znaleziskiem, wykonawca
będzie dwukrotnie korytował drogę. W pierwszej kolejności zbierze kostkę, a następnie wyżłobi ślad drogi pod właściwą podbudowę.
Zakończenie budowy ronda zaplanowane jest
na koniec maja 2022 roku. Przebudowa skrzyżowania będzie odbywała się etapami, by droga prowadząca z Mszany do Gołkowic pozostała przejezdna.

Barbórka we wrześniu?
Zarząd Związku Zawodowego „Kadra” KWK
„Pniówek” zaprasza na Biesiadę Barbórkową
w dniu, bynajmniej to nie pomyłka, 25 września w Hali Zbornej KWK „Pniówek”. „Tym razem nieco szybciej pod hasłem ‘Wyprzedzić
Lockdown!’ Chcemy zdążyć przed czwartą,
piątą i szóstą falą ‘pandemii’. Zapisy w biurze
ZZ ‘Kadra’ – koszt uczestnictwa 50 zł/osoby.
Zabierzcie swoje partnerki/partnerów lub
przyjdźcie solo. Tym razem jak zwykle barmani i szereg innych atrakcji. A wcześniej uroczy-

ste rozdanie odznaczeń i wyróżnień związkowych – czytamy na stonie ZZ „Kadra”.
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Chciała wysadzić blok?!
Pięć zastępów straży pożarnej, dwa policyjne
patrole, zespół pogotowia ratunkowego… Do
tego darzenia doszło we wtorek, 17 sierpnia,
wieczorem w budynku wielorodzinnym przy
ulicy Marusarzówny. Jak relacjonował zgłaszający, kobieta, która wynajmuje od niego
mieszkanie, jest prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Zauważył także,
że w rozmowie z nią padło słowo „piecyk gazowy”, sugerując, jakoby 29-latka chciała popełnić samobójstwo, a nawet wysadzić cały

blok. Na miejscu policjanci ustalili, iż niedoszła samobójczyni znajdowała się pod
wpływem, jak się szybko okazało, środków
zabronionych, była również pijana. Kobieta
negowała chęć targnięcia się na życie.
Mundurowi znaleźli w mieszkaniu dwa woreczki ze sproszkowaną substancją. Badanie
potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy, że były to środki narkotyczne. Ostatecznie 29-latka została przewieziona na
komendę.

Ucieczka po prześcieradle
„Zgłaszający widzi, jak młoda dziewczyna
chce za pomocą związanego prześcieradła
wydostać się z mieszkania na trzecim piętrze”
– tak zaczyna się zdarzenie, do jakiego doszło
w piątek, 13 sierpnia, około godziny 18.00 na
jednym z jastrzębskich osiedli. Na miejsce zadysponowano policyjny patrol i dwa zastępy
straży pożarnej. „Po przybyciu zastępów

stwierdzono, że policjanci przez zamknięte
drzwi rozmawiają z nastolatką. Dziewczyna
nie chciała sobie zrobić krzywdy. Mieszkanie
otworzono kluczami matki, przybyłej po czasie na miejsce zdarzenia” – informuje KM PSP
w Jastrzębiu-Zdroju.
Jak przyznała kobieta, aktualnie ma „małe”
problemy wychowawcze z córką.

14-latek niemal wjechał
w kobietę z wózkiem
W czwartek, 19 sierpnia, około godziny 19.00
policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli motorowerzystę, który na widok radiowozu przyspieszył. Kierujący i pasażer
cały czas oglądali się za siebie. Mundurowi
podjęli próbę zatrzymania jednośladu, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Niestety, motorowerzysta nie zwolnił i rozpoczął
ucieczkę przed stróżami prawa. W jej trakcie
popełnił wiele wykroczeń. Stworzył także
zagrożenie dla innych uczestników ruchu,
w tym pieszych, gdy jechał po chodniku, oraz
rowerzystów, którzy zmuszeni byli zjeżdżać
z drogi rowerowej do rowu.
14-latek ignorował polecenia wydawane
przez interweniujących policjantów i uciekał
w stronę Gołkowic. Na ulicy Szotkowickiej
funkcjonariusze podjęli kolejną próbę wyprzedzenia motorowerzysty, jednak ten skutecznie zajeżdżał im drogę, jadąc „zygzakiem”

od krawędzi do krawędzi. W pewnym momencie kierujący niemal wjechał w kobietę
prowadzącą wózek z dzieckiem. Do pościgu
włączył się funkcjonariusz straży pożarnej,
który widząc uciekającego motorowerzystę
oraz radiowóz policyjny, zatrzymał pojazd
w poprzek drogi, zmuszając drogowego pirata do zatrzymania.
Nastolatek nie potrafił wytłumaczyć policjantom, dlaczego przed nimi uciekał. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że motorower jest
nieprzerejestrowany, bez aktualnego ubezpieczenia OC, bez aktualnych badań technicznych pojazdu, a kierujący nie posiada
uprawnień do kierowania nim. Pojazd został
odholowany, zaś 14-latek oraz pasażer oddani pod opiekę rodziców.
O zdarzeniu zostanie poinformowany sąd rodzinny, który zadecyduje o dalszym losie młodego człowieka.

Znowu szczury?

Napadł z maczetą
Do ataku doszło w czerwcu tego roku. Około godziny 9.00 na ulicy Wielkopolskiej
sprawca napadł na młodego mężczyznę, raniąc go ma-czetą. 22-latek doznał wielu ran
ciętych ucha.
Oprócz tego 29-latek dopuścił się kradzieży
dwóch samochodów osobowych. Pierwszy
ukradł w marcu z ulicy Zielonej. Fiata punto
otworzył kluczykiem, który wcześniej zabrał
właścicielowi. Drugie auto padło jego łupem
w kwietniu. I w tym przypadku działał podob-
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nie – odjechał z ul. Kusocińskiego passatem,
do którego wszedł po wcześniejszej kradzieży kluczyków. Mężczyzna podrobił również umowę kupna tego samochodu.
Czasochłonne ustalenia jastrzębskich kryminalnych przyniosły rezultat. Policjanci
ostatecznie wpadli na trop mężczyzny i ustalili jego tożsamość. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju tymczasowo aresztował 29-latka
na trzy miesiące. Zatrzymanemu grozi do 12
lat więzienia.

Nasz Czytelnik bił swego czasu na alarm.
Na osiedlu Chrobrego – w bloku przy ulicy
Marusarzówny – pojawiły się szczury. Konkretnie dwa.
„Jeden zagnieździł się w prowizorycznej szafce na buty, którą lokator postawił przed wejściem do mieszkania. Swoją drogą, to niezbyt
mądry pomysł. Drugi, wielki i tłusty, próbował
sforsować drzwi do piwnicy. Na szczęście nieskutecznie, bo są naprawdę solidnie. Oba gryzonie zginęły śmiercią tragiczną z rąk mieszkańców” - relacjonował naszemu redakcyjnemu koledze.

Tymczasem docierają do nas głosy, że sytuacja powtórzyła się…
Zdaniem mieszkańców osiedla Chrobrego,
ale także innych dzielnic, to dopiero początek
masowego exodusu szczurów do budynków
mieszkalnych. „Przecież nasze pojemniki na
odpady pełnią funkcję darmowej stołówki dla
tych wszystkożernych gryzoni. Proponuję,
żebyśmy dalej zabijali okienka do piwnic
i przepędzali dzikie koty w imię robienia pozornych porządków. Jak tak dalej pójdzie, to
będziemy mieli spory kłopot na głowie” – prognozują niektórzy Czytelnicy.

Zostawili yorka w aucie…
W niedzielę, 15 sierpnia, około godziny 17.00
oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o pozostawionym w samochodzie psie, którego stan
i zachowanie miały wskazywać na to, że jest
wycieńczony. Interweniujący policjanci potwierdzili ten fakt.
W ponad 30-stopniowym upale, na parkingu
przed centrum handlowym zastali pozostawionego wewnątrz yorka, który „ledwie dyszał”. Na szczęście w samochodzie była uchylona lekko szyba, dzięki czemu jeden z mundurowych zdołał ją otworzyć i wyciągnąć

osłabionego psa. Kiedy policjanci napoili
i schłodzili czworonoga, przyjrzeli się jego
obroży i dostrzegli, że jest na niej zapisany numer do właściciela. Natychmiast skontaktowali się z nim i nakazali powrót do samochodu.
Małżeństwo z Jastrzębia-Zdroju tłumaczyło,
że pies został w samochodzie tylko na chwilę,
gdyż właściciele poszli zamówić w tym czasie
gofry. Jak się okazało po przejrzeniu monitoringu, było to 20 minut, które wystarczyły,
aby pojazd się nagrzał, a zwierzę znalazło
w stanie wycieńczenia.

Uratowała koleżankę
Zgłoszenie brzmiało dosyć alarmująco. Samotnie mieszkająca koleżanka, lat 56, nie pojawiła się dzisiaj w pracy. Wcześniej, jak relacjonowała zgłaszająca, kobieta skarżyła się
na kłopoty z sercem. Na miejsce zdarzenia,
jedno z jastrzębskich osiedli, zadysponowano
policyjny patrol i zastęp straży pożarnej.
„Podjęto decyzję o wejściu do mieszkania
przez drzwi balkonowe. Przez okno było

widać, że w pokoju w fotelu siedzi kobieta
z oznakami życia, jednak nie reaguje na nawoływania ratowników. Natychmiast wezwano zespół pogotowia ratunkowego” – informuje KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju.
Jak dowiedzieliśmy się w KMP w JastrzębiuZdroju, był to najprawdopodobniej… udar.
56-latka została przewieziona do szpitala.

Mieszkania w… fekaliach
„Jakiś czas temu w jednym z lokali wrzucone
resztki jedzenia utkwiły w przewodzie kanalizacyjnym, zapychając go. Odpady tak mocno
zablokowały kanalizację, że jedynym wyjściem było usunięcie odcinka instalacji. Fekalia z mieszkań położonych powyżej, nie mogąc spłynąć, znalazły ujście w jednym z mieszkań, wylewając się przez sedes. W efekcie zalaniu uległy trzy mieszkania, a rozmiar szkód
był ogromny” – mogliśmy przeczytać w biuletynie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”.
Przy tej okazji władze spółdzielni przypomi-

nają, jakich przedmiotów nie można wrzucać
do kanalizacji: ręczniki papierowe i chusteczki nawilżające, tampony, podpaski, pampersy,
waciki kosmetyczne i patyczki do uszu, leki,
odpadki kuchenne, tłuszcze i oleje, żwirek,
nici dentystyczne, włosy, papierosy lub filtry
papierosowe, części materiałów budowlanych, torebki foliowe, wreszcie… prezerwatywy. „Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki i wpływa na
ostateczną cenę odbioru ścieków” - dowiadujemy się.
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Nowy dach bez wymiany
każdego roku pokazując im, jak trwała i ekologiczna jest nasza technologia, gwarantując
przy tym brak jakichkolwiek przecieków.”

Ostatnio pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie i chyba każdy jest już świadomy zmian klimatycznych, które są coraz bardziej uciążliwe.
Bo albo upał nie do wytrzymania albo gwałtowne, ulewne deszcze. Coraz trudniej wytrzymać to nawet w zamkniętych pomieszczeniach. Szczególnie odczuwają to użytkownicy
pomieszczeń bezpośrednio pod dachem. Muszą znosić coraz wyższe temperatury, a szczęśliwi posiadacze klimatyzacji ponosić coraz
wyższe rachunki za energię elektryczną. Około 40 procent wymiany ciepła w budynkach
odbywa się przez dach. Najbardziej odczuwalne jest to w budynkach krytych blachą lub
papą. W intensywnym słońcu papa może się
nagrzać nawet do 90 stopni!

Od zeszłego roku firma wprowadziła nowe
rozwiązanie - powłokę refleksyjną, HYDRONYLON® QLR ONE, która nie tylko odbija
promienie słoneczne, ale sprawia, że dach
nagrzewa się o prawie 50% mniej. Prowadzi to
do istotnego obniżenia temperatury w pomieszczeniach pod dachem. Technologia
„Zimne dachy”, stosowana już od lat w m.in.
USA, pomaga obniżyć temperaturę do tej
panującej na zewnątrz. Korzyści z tego są niezaprzeczalne:
• Znaczne wydłużenie żywotności podłoża
• Zmniejszenie degradującego wpływu
słońca, temperatury i deszczu
• Zmniejszenie temp. pomieszczeń pod
dachem nawet o 10oC
• Mniejsze rachunki za klimatyzację.

Z innym problemem mierzą się właściciele
budynków krytych dachem gorszej jakości lub
starszych. Po prostu przeciekają. Nie są w stanie chronić przed coraz bardziej gwałtownymi
opadami. A to już poważne zagrożenie dla
użytkowników i ich dobytku. I co w takiej
sytuacji? Można, a nawet trzeba wymienić
dach lub przynajmniej go naprawić i zakonserwować. A to duży problem i niemałe
koszty. Nie każdy może sobie na to pozwolić.
Dobrym rozwiązaniem może być membrana
HYDRONYLON® firmy Proof-Tech.
Proof-Tech to polska firma z Gliwic, lider w renowacji dachów przy pomocy autorskich
membran, nakładanych na dachy o każdym
kształcie i powierzchni. Firma ta wprowadziła
na rynek materiał, który nadaje się na różne
podłoża i nie wymaga ich wcześniejszego zrywania. Jest to świetna alternatywa dla tych,
którzy nie chcą ponosić dużych kosztów związanych z wymianą dachu, chcą zaoszczędzić
czas i pieniądze, a przy okazji cieszyć się
szczelnym dachem przez długie lata.
Od ponad 12 lat firma pokrywa dachy membraną HYDRONYLON® na terenie całej Pol-

Ponadto, powłoka HYDRONYLON® QLR
ONE stosowana pod panele fotowoltaiczne
zwiększy ich wydajność nawet o 60%, ponieważ czerpią one energię nie tylko z promieni
bezpośrednich, ale też z tych odbijających od
powłoki, co w przypadku dachów papowych
lub blaszanych nie jest możliwe.

ski, a także Czech i Wielkiej Brytanii. Ma za
sobą ponad milion metrów kwadratowych
uszczelnionych dachów. „Jesteśmy nie tylko
firmą produkcyjną, ale też rzetelnym partnerem w wykonywaniu prac” – mówi prezes zarządu, Adam Korycki. „Dla naszych klientów

Klub Sportowy Nautilus ogłasza nabór dzieci
w wieku od 7 lat na zajęcia pływania w płetwach.
Nabór prowadzony będzie przez cały miesiąc
wrzesień na basenie "Laguna" ul. Warszawska.
Więcej informacji pod numerem 533 522 550

Wszystkich którzy chcą przeżyć z nami wspaniałą
przygodę bardzo serdecznie zapraszamy !!!

ważne jest to, aby zagwarantować im nawet
20 lat spokoju bez przeciekającego dachu.
Pierwsza nasza renowacja została wykonana
ponad 12 lat temu w gliwickiej spółdzielni
mieszkaniowej Donata, na 11 piętrze! Odwiedzamy ją z zainteresowanymi partnerami,

Wszystkie produkty powstające w firmowym
zakładzie produkcyjnym w Gliwicach są nowoczesne, ekologiczne i posiadają pełną dokumentację oraz atesty. Masz stary dach? Rozważasz jego zmianę lub renowację? Zaczyna
przeciekać? Masz dość wysokich temperatur
w pomieszczeniach? Obawiasz się coraz większych problemów pogodowych? Chcesz
zakonserwować, uszczelnić lub naprawić swój
dach? Firma Proof-Tech zachęca do bezpośredniego kontaktu.
Tel. 662 431 070
www.proof-tech.com

6

sierpień 2021

informacje

Jak w dawnym kurorcie

Poczuć się jak przedwojenny kuracjusz, który
przybył do uzdrowiska w poszukiwaniu odpoczynku i dobrej zabawy? Dlaczego nie?
Wprawdzie jastrzębski kurort pokrył już kurz
historii, ale istnieją przecież sposoby, aby
przywołać czasy jego dawnej świetności.
V Piknik w Kurorcie – Śląska Perła Niepodległej Polski – był właśnie taką idealną okazją.
Okazją, żeby przenieść się w czasie i przypomnieć sobie złote lata uzdrowiska. Jednym
słowem, w niedzielę, 22 sierpnia, w Parku
Zdrojowym mogliśmy przenieść się w czasie
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że organizatorzy, czyli Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, stanęli na przysłowiowej
wysokości zadania. Na dobry początek, widowisko muzyczno-teatralne „Powróćmy jak za
dawnych lat, czyli polskie piosenki międzywojenne”. W trakcie trwania imprezy przewidziano liczne atrakcje dla uczestników. Lista
jest naprawdę imponująca, bo to między innymi przejażdżki automobilami, aktorzy w strojach z epoki, bicykliści, konkursy z nagrodami,

uzdrowiskowe makiety fotograficzne, bliskie
spotkanie z „Kurierem Zdrojowym”, wreszcie
– fryzjer-golibroda.
W latach przedwojennych do Jastrzębia
przybywali ludzie chcący podratować zdrowie, ale też rzucić się w wir szalonej zabawy,
wziąć udział w zawodach pływackich czy konnych albo… zagrać w ruletkę. Na tych ostatnich w Domu Zdrojowym czekało „Kasyno
Zdrojowe”.
I jeszcze na koniec słowo o wspomnianych
już cyklistach, którzy okazali się prawdziwym
„czarnym koniem” niedzielnego pikniku.
Zręczność i bez mała ułańska fantazja gości
z Łodzi – choć mowa o rowerach, a nie konnym zaprzęgu – szybko przypadły do gustu
licznie zgromadzonym widzom. Miłośnicy
oryginalnych „jednośladów” nie tylko zaprezentowali zabytkowy sprzęt, ale również
udostępnili go uczestnikom zabawy, a nawet
zorganizowali wyścigi. No cóż, przyglądając
się kształtom rowerów, bez trudu odgadniecie, drodzy Czytelnicy, kto wygrał wczorajsze zawody.
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Kłopoty rowerzystów w Zdroju
Od 2017 roku na ulicy 1 Maja dla rowerzystów został wydzielony specjalny kontrapas.
Po rozbudowie w 2020 roku kończy się on na
parkingu przy ulicy Słonecznej.
„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”
– apelują magistraccy urzędnicy.
„Z uwagi na szeroki tor ruchu autobusów
zjeżdżających z Ronda Zdrojowego w ulicę
1 Maja, nie można było doprowadzić kontrapasa do samego ronda. Kończy się on na parkingu przy ulicy Słonecznej” – dodają.
Kolejne rozwiązania rowerowe zostały
wprowadzone na ulicach Dworcowej i Cieszyńskiej na Osiedlu Tuwima. Na tych drogach wprowadzono kontraruch rowerowy

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

– możliwość jazdy rowerem „pod prąd” na
jednokierunkowych odcinkach ulic, ale bez
wyznaczonego pasa ruchu dla rowerów. Na
ulicy Dworcowej jest teraz udostępniony
wygodny skrót dla rowerzystów jadących
z centrum na osiedla Przyjaźń i Bogoczowiec.
W przypadku ulicy Cieszyńskiej na osiedlu
Tuwima zalegalizowano i tak odbywający się
tutaj dwukierunkowy ruch rowerów.

Problem z uniwersytetem?
„Uniwersytet Trzeciego Wieku stał się sposobem na życie. Można się tutaj nie tylko
uczyć, ale też oddać bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność i satysfakcję” – zauważa radny Piotr Szereda.
„Obecnie ta instytucja mieści się w budynku
Spółki Brackiej. Jest wyposażona w dwie sale
wykładowe oraz inne pomieszczenia służące
słuchaczom oraz umożliwiające prowadzenie
spraw administracyjnych. W ostatnim okresie grono słuchaczy otrzymuje sprzeczne
wiadomości co do lokalizacji ich uniwersytetu” – czytamy w interpelacji.
„Czy jest planowana zmiana lokalizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście? Jeżeli tak, to kiedy i gdzie?” – dopytuje
miejski rajca.
„Dostrzegam zapotrzebowanie społeczne

związane z jego funkcjonowaniem. Miasto
wspiera i ceni działalność Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a także prowadzi politykę
ukierunkowaną na aktywizację osób starszych, co wyraża się między innymi poprzez
utworzenie ‘Klubu Seniora’ z szeroką ofertą
zajęć czy przystąpienie do Programu Ogólnopolska Karta Seniora, mającego na celu
wspomaganie seniorów w różnych dziedzinach, a także zachęcanie ich do aktywności”
– wylicza prezydent Anna Hetman.
„Odnosząc się do lokalizacji jednostki, informuję, że nie została podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie. Należy podkreślić, iż
w przypadku konieczności przeniesienia siedziby, miasto zapewni dla uniwersytetu lokalizację odpowiednią do jego potrzeb” – pada
na koniec.

“Prezenty” dla przychodni

Zajmują cenne miejsca parkingowe

„1620 litrów płynu do dezynfekcji trafiło do
jastrzębskich przychodni. Środki rozdysponowała Straż Miejska” – informuje jastrzębski magistrat.
8100 fartuchów medycznych, 1150 gogli
ochronnych, 13 800 półmasek filtrujących
FFP2, 350 przyłbic ochronnych, 115 300 rękawiczek nitrylowych oraz 324 pięciolitrowych płynów do dezynfekcji rąk, powierzchni
i urządzeń… Te środki ochronne trafiły do
20 jastrzębskich POZ-ów.
Materiały z Rządowej Agencji Rezerw Strate-

„Kolejne dwa wraki usunięte” – cieszą się w jastrzębskim magistracie. Tym razem wydana
przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej dyspozycja usunięcia dotyczyła samochodów
marki Ford Focus porzuconych w obrębie pasa drogowego ulicy Cichej. Wprawdzie pojazdy nie zajmowały tak cennych w naszym mieście miejsc parkingowych, usytuowanych
bezpośrednio przy budynkach mieszkalnych,
jednak ich stan techniczny uzasadniał podjęcie decyzji o wykonaniu czynności holowania
w trybie art. 50 A ustawy Prawo o ruchu dro-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

gicznych rozdysponował do przychodni Wydział Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

gowym. Straż Miejska usunęła pojazdy w miniony czwartek.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach

OGŁASZA KONKURS
na prowadzenielokalnego pisma
„Racje Gminne”

1 września - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
2 września - RACIBÓRZ i RYBNIK
3 września - RUDA ŚLĄSKA i KATOWICE
16 września - CIESZYN I BIELSKO BIAŁA

Zapisy i informacje:

tel. 693 788 813
784 608 847

Oferty z napisanymi tekstami oraz podaniem ceny
za opracowanie do wydania pojedynczego numeru pisma
należy złożyć do 28 października br.
Wszystkie warunki przystąpienia do konkursu na stronie
www.kultura.pawlowice.pl

www.gazeta.jasnet.pl

publicystyka

Co najpierw?
Jastrzębie ma być turystycznym miastem. Już
nie tylko atrakcyjnym dla samych mieszkańców,
ale też dla przyjezdnych z bliska i z daleka. Tak
jest zapisane w strategii miasta. I już te zamierzenia są realizowane. Powstał Żelazny Szlak
Rowerowy, który cieszy się coraz większym powodzeniem, a miasto ma apetyt na tytuł rowerowej stolicy Polski. Został przeprowadzony
I etap rewitalizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Najbardziej ma profitować jednak
dzielnica Zdrój. Trwają prace w okolicach Parku
Zdrojowego, dobiega końca budowa Sali Koncertowej, która ma być muzycznym szlagierem
regionu, rozpoczęły się prace przy budowie Instytutu Dziedzictwa i Dialogu na obszarze byłej
kopalni Moszczenica. Wszystko wygląda bardzo obiecująco, ale... pojawiły się problemy. I to
nie całkiem nowe.
No bo jak korzystać z tych wszystkich atrakcji,
kiedy nie wiadomo, jak się tam dostać. Te ambitne
plany są jeszcze w powijakach i mieszkańcy cieszą się z nich, ale wytykają, że już teraz trudno zaparkować w pobliżu. A co będzie jak będą zrealizowane?
„Bardzo się cieszę, że nasze miasto się rozwija.
Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe to szkoda gadać. Chodzę z dzieckiem zaraz naprzeciwko do
ośrodka rehabilitacyjnego i widzę, że niektórzy
ze szkoły muzycznej parkują pod ośrodkiem,
a potem Ci rodzice od dzieci niepełnosprawnych
nie mają gdzie stawać. Niech ktoś pomyśli o tych
rodzicach, jak również o uczniach szkoły i zrobi
większe parkingi” – pisze jedna z czytelniczek.
„Wszystko pięknie, musi jednak być małe 'ale',
gdzie zaparkują miłośnicy muzyki, których ta sala
koncertowa ma przyciągnąć, jak to zostało ładnie
określone z 'szerokiego regionu'. Niestety, wychodzi na jaw typowy dla Jastrzębia brak perspektywicznego spojrzenia na miasto. Począwszy od prezydentów i odpowiedzialnych za to
pracowników urzędu. Odbierając dziecko ze
szkoły muzycznej już jest problem z parkowaniem, a planujemy koncerty (…) Problem parkowania dotyczy wszystkich obiektów użyteczności publicznej w mieście: kino, hala, lodowisko,
OWN, basen w Zdroju... a za chwilę sala koncertowa... URZĘDNICY MYŚLEĆ to nie boli”
– wtóruje inny czytelnik
Dotąd część samochodów mogła parkować na
„dzikim” parkingu, a właściwie wertepie między
Parkiem Zdrojowym a ulicą Witczaka, bo jaki był,
to był, ale był, ale ostatnio go zlikwidowano, ponieważ zaczęto budowę Placu Zdrojowego.
I słusznie, ale od razu pojawiły się trudności z parkowaniem. Wywołuje to liczne protesty i krytyczne uwagi. A co na to Urząd Miasta?
„Teren parkingu, do którego tak przyzwyczajeni
są jastrzębianie, de facto jest częścią parku i nigdy ani historycznie, ani w planach architektonicznych nie był przeznaczony do pełnienia takiej
funkcji. Naturalne stało się, że wraz z kompleksową modernizacją Parku Zdrojowego, chcemy
go uporządkować i przywrócić mu dawny blask.
Stąd też plan budowy placu zdrojowego – miejsca
przyjaznego mieszkańcom i funkcjonalnego.
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powstały nowe miejsca postojowe w miejscu
dawnego śladu ulicy Witczaka. Biegnie on od
obecnej ulicy Witczaka aż po Dom Zdrojowy.
Można zatem parkować samochody na terenie
zacienionym. Obok nowych budynków TBS-u
powstało dodatkowych 50 miejsc postojowych.
Ponadto w dzielnicy Zdrój znajdują się już miejskie parkingi oraz lokalizacje, w których możliwa
jest budowa kolejnych miejsc postojowych (w rejonie dworca autobusowego przy ul. Broniewskiego oraz w ciągu ulicy 1 Maja). W tych miejscach zostanie stworzone więcej miejsc postojowych” – zapewnia rzecznik Urzędu Miasta Izabela Grela
Jak sytuacja wygląda, można było zaobserwować
podczas letnich imprez organizowanych w Parku.
Widać, że MOK trafiał w gusty mieszkańców, bo
pojawiali się licznie, chociaż jeszcze o tłumach
trudno mówić. Natomiast już teraz zaparkować
auto graniczyło wręcz z cudem i pojawiały się
lokalne korki. Parkowano, gdzie się da, na każdym
wolnym skrawku, przy blokach, na chodnikach,
na terenach zielonych. Na krótkim starym śladzie
ulicy Witczaka szybko zabrakło miejsca. Samochody blokowały się wzajemnie. W Zdroju zawsze nie było dość miejsc parkingowych, nawet
w dni powszednie, do tego z mocno wadliwym
systemem parkometrów. A co dopiero przy masowych imprezach czy po otwarciu atrakcyjnych
obiektów. Mieszkańcy bloków TBS nie uważają,
że mają dość miejsc parkingowych, nawet przy
tych 50-ciu. Ilość miejsc parkingowych na ulicy
1 Maja może być nawet zmniejszona, przy planach zamiany jej części na deptak. Przemarsz
z parkingu przy dworcu autobusowym przy ulicy
Broniewskiego, do góry ulicą Kościuszki to na
pewno nie jest lekki spacer, szczególnie dla osób
starszych.
Oczywiście, że miejsca parkingowe to bolączka
każdego miasta, Jastrzębia też. Dlatego może
warto plany układać i realizować kompleksowo
i według właściwej kolejności? Może warto rozważyć najpierw budowę parkingów, zanim zacznie się oddawać obiekty użyteczności publicznej,
które mogą być licznie odwiedzane? Szczególnie,
jak się likwiduje dotychczasowe, nawet te „dzikie”. Żadna komercyjna galeria handlowa nie
otworzy się bez miejsc parkingowych. Oczywiście, że można potem być z nich dumnym i dopisywać je do swoich zasług, nie zwracając uwagi na
uciążliwości, które też one wywołują, dla korzystających z nich, jak i okolicznych mieszkańców.

Budowa placu zdrojowego nie sprawiła jednak,
że w Zdroju jest mniej miejsc parkingowych.

A może poszukać innych rozwiązań, stosowanych z powodzeniem gdzie indziej? Może na
przykład wykorzystać parkingi dalej położone,
jak ten przy ulicy Broniewskiego, czy te przy Hali
Widowiskowo-Sportowej, przy JSW, czy przy
marketach na osiedlu VI, czy inne nowo budowane w dalszych miejscach, ale zapewniając
skuteczne połączenie autobusowe z nimi? Nie co
godzinę, ale wahadłowe, w razie potrzeby nawet
co 10 minut. Takie systemy są już stosowane
w rozwiniętych miastach i nazywają się P+R
– Park&Ride, czyli parkuj i jedź. Z pewnością nie
są to proste sprawy i wymagają wiele rozważań.
Może są też inne rozwiązania, nad którymi warto
się pochylić. Ale jak to zauważył czytelnik, właściwe myślenie zawsze się opłaca.

Inwestycja jest już realizowana, a w międzyczasie

JN

Nie podlega wątpliwości, że ta przestrzeń publiczna wymagała od dawna kompleksowego
zagospodarowania. W ślad za projektem budowlanym miasto otrzymało zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

sierpień 2021

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Al. Piłsudskiego 27
tel. 324717924, 4731012
sekretariat@mok.jastrzebie.pl
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl

TAI-CHI,
STUDIUM RYSUNKU I GRAFIKI,
ZDROWY KRĘGOSŁUP,
SALSATION,
FIZJOAKTIVITI AEROBIK
KLUB KAKTUS
ul. Katowicka 24
tel. 324712353
klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl

TANIEC TOWARZYSKI
dla dzieci, dorosłych, grupy turniejowe,

TANIEC WSPÓŁCZESNY
Z ELEMENTAMI AKROBATYKI,
NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE,
ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE,
LADIES LATINO, ZUMBA,
MODELARNIA, GRY BITEWNE, AEROBIK,
UKULELE - GITARA HAWAJSKA

KLUB METRONOM
ul. Opolska paw.722
tel. 324711765
klubmetronom@mok.jastrzebie.pl

KLUB 55+,
WARSZTATY WOKALNE,
PRÓBY
ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
DOM ZDROJOWY
ul. Witczaka 5
tel. 324763151, 602591447
domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl,

ZESPÓŁ CAILINS taniec irlandzki ,
PRACOWNIA PLASTYCZNA,
NAUKA GRY NA GITARZE,
ZŁOTA GĘŚ grupa teatralna
Al. Piłsudskiego 27, Jastrzębie-Zdrój
tel. 324717924, 324731012. fax 324718980
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
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Rowerzy ci kontra kierowcy?
„W godzinach rannych na szlaku rowerowym zaczęli pojawiać się pierwsi rowerzyści. Pogoda ładna, temperatura znośna. Miłośnicy jednośladów w większości odpowiednio ubrani i w kaskach. Sądzę, że później będzie ich na szlaku zdecydowanie więcej. Jednak zauważyłem pewną niepokojącą rzecz. Przed
skrzyżowaniem ulicy Przemysłowej i Majowej stoi znak ‘Uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu – rowery’. W momencie mojego pobytu na Żelaznym
Szlaku widziałem trzy samochody, które nawet nie zwalniając, na pełnym gazie, przejechały przez skrzyżowanie. Nie chcę krakać, ale tam może dojść
kiedyś do tragedii”.
Tak zaczyna się relacja naszego Czytelnika,
który wprowadził nas w wakacyjny, jednocześnie ciężki i wielowątkowy temat. No cóż,
można streścić go krótkim: „Rowerzyści kontra kierowcy”, choć wydaje się, że nie oddaje
w pełni dramatu, jaki rozgrywa się na jastrzębskich drogach. Dość powiedzieć, że autor
maila, który cytujemy na początku, obwiniał
rowerzystów o całe zło świata. Szczególnie na
sercu leżała mu pewna kwestia…
Zresztą, posłuchajcie sami: „Interesuje mnie
sytuacja, kiedy wzdłuż tej czy innej drogi w Jastrzębiu-Zdroju biegnie piękna ścieżka dedykowana rowerzystom, natomiast miłośnicy
jednośladów, jakby ignorując ten oczywisty
fakt, poruszają się bezpośrednio ulicą, narażając siebie i innych uczestników ruchu drogowego na poważne kłopoty. Czy w takich szczególnych okolicznościach można ukarać rowerzystę mandatem lub przynajmniej upomnieć, aby
poruszał się ścieżką dla rowerów? Czy zdarzyło się to już w praktyce jastrzębskiej “drogówki”? A jeśli tak, czy są to nagminne przypadki?”
Postanowiliśmy pójść tropem tych wątpliwości, wysyłając pytania do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Oto, co usłyszeliśmy: „Rowerzysta na podstawie art. 33
pkt 1 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowych jest
obowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one
wyznaczone dla kierunku, w którym się poru-

sza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem
korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest
obowiązany zachować szczególną ostrożność
i ustępować miejsca pieszym. W przypadku,
gdy taka droga jest, a rowerzysta nie korzysta
z niej, popełnia wykroczenie, za które może
zostać ukarany mandatem karnym”.
„W rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych znajdują się znaki pionowe i
poziome dotyczące rowerzystów. Znaki ‘C-13’
i ‘C-13a’ określają początek i koniec drogi dla
rowerów. Natomiast znaki ‘C-16’, ‘C-16a’ oraz
‘P-23’ znajdują się na drodze dla pieszych i rowerów i to one określają, którą stroną mogą
poruszać się rowerzyści. Znaki poziome,
umieszczone na drodze dla rowerów, informują nas, w jakim kierunku rowerzysta może się
ta drogą poruszać. Droga taka może być dwukierunkowa, ale są także drogi jednokierunkowe. W takich przypadkach rowerzysta jadąc
w kierunku przeciwnym, niż wskazuje znak poziomy P-23 umieszczony na ścieżce rowerowej, obowiązany jest do korzystania z jezdni,
tak jak inni użytkownicy dróg” – dowiadujemy
się od stróżów prawa.
„Niekorzystanie z drogi dla rowerów zdarza się
rowerzystom, jednakże nie jest to nagminne
i w każdej takiej sytuacji policjanci ruchu drogowego informują kierującego rowerem o obowiązujących przepisach” – pada na koniec.
To teraz zajrzyjmy do jastrzębskiej kroniki poli-

cyjnej, bo okazuje się, że czasem największym
wrogiem miłośnika jednośladów jest, a jakże,
drodzy Czytelnicy, drugi rowerzysta. „Na ulicy
1 Maja doszło do zderzenia dwóch rowerzystów. Zdarzenie miało miejsce na kontrapasie
rowerowym, którym kierujący poruszali się
w przeciwnych kierunkach. Jak wstępnie ustalili policjanci, dwóch rowerzystów zderzyło się
w trakcie jazdy. 58-latek nie był świadomy, iż
znajduje się na kontrapasie rowerowym,
myślał, że korzysta z drogi dla rowerów, gdzie
ruch odbywa się w tym samym kierunku, co
ruch pojazdów. Tymczasem rowerzysta korzystał z kontrapasa rowerowego – tutaj ruch
rowerzystów dozwolony jest tylko w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazdów. W efekcie
zdarzenia 69-latek ze złamanym nosem oraz
kością żuchwy trafił do szpitala” – poinformowała KMP w Jastrzębiu-Zdroju.
Czasami takim zagrożeniem jest… pies… „Mundurowi ustalili, że 14-latek jadąc ulicą w kierunku ulicy Libowiec, zauważył, jak z bocznej drogi
wybiegł pies, który zaczął ujadać oraz gryźć go
po nogach. Chłopiec z obawy przed dalszymi
atakami zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadący samochód. Badanie alkomatem
wykazało, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Przybyłe na miejsce pogotowie ratunkowe
przebadało rowerzystę. W związku z ogólnymi
potłuczeniami ciała 14-latek został zabrany do
szpitala na dalsze badania” – dowiadujemy się.

A jeszcze innym razem prawdopodobnie wiek
i brawura. „Tego samego dnia po godzinie
17.00 dyżurny jastrzębskiej komendy został
powiadomiony o potrąceniu rowerzysty na
ulicy Ranoszka. Policjanci, którzy udali się na
miejsce, ustalili, że 10-letni rowerzysta wyjechał zza pojazdów na przejście dla pieszych,
gdzie został potrącony przez kierującego
Volkswagenem. 10-latek z obrażeniami ciała
został przewieziony do szpitala. Kierujący
osobówką był trzeźwy” – czytamy.
Na koniec, za sprawą jednej z naszych publikacji, przenieśmy się ponownie na Żelazny
Szlak Rowerowy. „My jako mieszkańcy dojeżdżający i dochodzący pieszo do swoich posesji spotykamy się z wyzwiskami, upomnieniami i szykanowaniem ze strony rowerzystów”
– tak zaczynała się petycja dotycząca zmiany
przebiegu trasy Żelaznego Szlaku Rowerowego. Mieszkańcy, podpisani pod pismem (w sumie 40 osób – przyp. aut.), chcieli, aby szlak był
kontynuowany na dawnym torowisku, pomijając ulicę Torową - na odcinku około 200 m.
Rowerzyści jeżdżą całą szerokością ulicy Torowej, zajeżdżają drogę, poruszają się bardzo
szybko, wieczorami rowery są nieoświetlone,
słyszy się wulgarne słownictwo, co wskazywałoby (przynajmniej w części przypadków
– przyp. aut.) na spożycie alkoholu – tak prezentowała się lista grzechów miłośników
jednośladów według autorów petycji.
Petycja kończyła się znamiennie: „Jesteśmy
zmuszeni interweniować aż do skutku, również na wyższych szczeblach i w innych instytucjach, którym życie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju nie jest obojętne”.
Damian Maj

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie dowolnej działalności gospodarczej
L.p. Lokalizacja lokalu
użytkowego

Powierzchnia użytkowa
(pomieszczenia)

1.

ul. Kaszubska 13

26,17 m²

2.

ul. Katowicka 24

10,70 m²

3.

ul. Katowicka 24

40,13 m²

4.

ul. Katowicka 24

94,93 m²

5.

ul. Katowicka 24

11,58 m²

6.

ul. Graniczna 1

7.
8.

Powierzchnia części
wspólnej

Łączna powierzchnia

Stawka netto

Wadium

26,17 m² (parter)

13,21 zł/m²

350,00 zł

4,70 m²

15,40 m² (parter)

18,50 zł/m²

300,00 zł

17,63 m²

57,76 m² (parter)

13,50 zł/m²

800,00 zł

94,93m² (parter)

16,95 zł/m²

1600,00 zł

14,33 m² (parter)

18,05 zł/m²

260,00 zł

46,10 m²

46,10 m² (parter)

12,35 zł/m²

570,00 zł

ul. Graniczna 1

59,60 m²

59,60 m² wiata (parter)

6,00 zł/m²

360,00 zł

ul. Graniczna 1

4,79 m²

7,10m² (parter)

9,20zł/m²

70,00 zł

2,75m²

2,31m²

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto: Bank Spółdzielczy nr 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001, złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się
z „Regulaminem przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych i garaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy terenu” i ramowym wzorem projektu umowy najmu oraz
przedłożenie dowodu wpłaty wadium w dniu przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.09.2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie GSM Jastrzębie-Zdrój , ul. Graniczna 1 - pokój nr 24.
Przetarg prowadzony będzie w formie ustnej licytacji - wysokość postąpienia wynosi 0,50 zł/m². Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać w dniu 02.09.2021 roku
w godz. od 11.00 do 12.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Bliższych informacji dotyczących w/w lokali udziela Dział Finansowo-Księgowy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 14, tel: 728-485-847). Informacje o przetargach i lokalach użytkowych do wynajęcia znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.gsmjastrzebie.pl.
Zarząd GSM

www.gazeta.jasnet.pl
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"Nie chcemy pompowa balonika"
JKH GKS Jastrzębie zadebiutuje niebawem w Hokejowej Lidze Mistrzów (CHL) oraz rozpocznie rywalizację na krajowej arenie, gdzie postara się obronić potrójną koronę.
Latem drużyna prowadzona przez Roberta Kalabera została przebudowana. Odeszło z niej kilku wychowanków, którzy postanowili spróbować swoich sił w innych zespołach.
Klub z Jastora nie pozostał bierny i - szykując się na CHL - wzmocnił kadrę zaciągiem ze Wschodu. Dość powiedzieć, że w ekipie mamy aktualnie... sześciu Łotyszy!
Czy nasi hokeiści są gotowi na Ligę Mistrzów i zaciekłą walkę w Polskiej Hokej Lidze? O to zapytaliśmy prezesa Kazimierza Szynala.
Jak panu prezesowi minęły wakacje?
Kazimierz Szynal - To jak zawsze miły okres.
Mam za sobą wprawdzie krótki, ale bardzo fajny urlop w Chorwacji.
A już sądziłem, że na Łotwie. Towarzysze radzieccy swego czasu bardzo lubili Jurmałę...
Nie, tym razem wybrałem się na południe. Na
Łotwie jeszcze nie byłem, choć zapewne kiedyś nadarzy się okazją do wizyty w tym kraju.
Ale - rzecz jasna - zdaję sobie sprawę, z czego
wynika pańskie pytanie.
Zanim jednak przejdziemy do kwestii personalnych, chciałbym zapytać o Hokejową Ligę
Mistrzów. Czy JKH GKS jest gotowy do godnego reprezentowania Polski w tych elitarnych rozgrywkach?
Myślę, że tak. Zbudowaliśmy drużynę na miarę naszych możliwości finansowych. Przypomnę, że po odejściach niektórych zawodników mogło się wydawać, iż nowy zespół będzie słabszy od tego, który zdobył potrójną koronę. Tymczasem, paradoksalnie, obecna drużyna potencjalnie może być nawet silniejsza
niż ta z ubiegłego roku. Natomiast jeśli chodzi
o wyniki, jakie możemy osiągnąć w CHL, to...
trudno je przewidzieć. Trafiliśmy do mocnej
grupy, gdzie naszymi rywalami są klasowe ekipy. Red Bull Salzburg wysoko pokonał ostatnio
mistrza Słowacji, a to świadczy o sile Austriaków. O punkty będzie bardzo trudno, a każda
zdobycz stanie się nie tylko historycznym sukcesem naszego klubu, ale całego polskiego hokeja.
A jaki wynik pan uzna za "godny"? Można
przecież przegrać trzy mecze jedną bramką
i być dumnym z chłopaków.
Ambitna postawa i jakakolwiek zdobycz punktowa będzie naszym sukcesem.
Naszą drużynę czekają dwa długie wyjazdy.
JKH GKS jest już gotowy na te podróże?
Pod kątem logistycznym jesteśmy w pełni zabezpieczeni. We wrześniu jedziemy w ramach
jednego wyjazdu do Włoch i Austrii. Mamy zapewnione po dwa noclegi w Bolzano i Salzburgu. Z kolei do Norwegii lecimy samolotem rejsowym z Katowic. W Skandynawii drużyna
również zaliczy dwie noce. Jestem przekonany, iż na tyle dobrze zaplanowaliśmy nasze
działania, że zawodnicy nie będą mieli kłopotów z odpowiednim przygotowaniem się do
meczów. Będzie czas i na podróż, i na odpoczynek, i na rozjazd.
Panuje opinia, że udział w Lidze Mistrzów to
"żyła złota". Tymczasem ta ocena dotyczy
piłki nożnej. W hokeju czy siatkówce do tego
interesu raczej się dokłada.
Tak, to prawda. Poza futbolem w europejskich
pucharach nie ma "kokosów". Byłoby bardzo
dobrze, gdyby udało nam się wyjść "na zero".
Jednak nie możemy w tym przypadku spoglądać tylko na rachunek finansowy, ponieważ
każdy sukces kosztuje. Zdobycie mistrzostwa
i Pucharu Polski także nie obeszło się bez kosztów dla naszego klubu. "Swoje" należy włożyć
w Ligę Mistrzów. Zbudowaliśmy drużynę
o określonym potencjale, utrzymując zarazem
dyscyplinę finansową. Nie chcemy "pompować balonika", ale - jak śpiewają kibice - mamy
nadzieję grać na całego i walczyć do upadłego... o najwyższe cele. Będziemy starali się
godnie zaprezentować w Europie, ale mamy
swoje ograniczenia budżetowe. Zachowanie
w takiej sytuacji równowagi i płynności finansowej to naprawdę spora zasługa zarządu JKH
GKS Jastrzębie.

Sprawy kadrowe. Rozpoczęliśmy rozmowę
od Jurmały, ale przecież nie spotkał pan tych
sześciu Łotyszy na plaży. Z czego wynika ten
niespodziewany kierunek, który rozpoczął
się od Marisa Jassa? To zawodnicy z naprawdę niezłymi życiorysami.
Zgodzę się z tą opinią. Dlatego też liczymy, że
wniosą oni odpowiednią jakość do naszego
zespołu. Rynek transferowy jest taki, a nie
inny. Na Słowacji wprowadzono zmniejszony
limit obcokrajowców, w związku z czym tu
obszar poszukiwań zacieśnił się. Z kolei z I ligi
czeskiej spadnie w tym sezonie więcej zespołów, a zatem kluby tego szczebla mocniej inwestują w kadry. W związku z tym ruszyliśmy
tropem łotewskim i tu rola Marisa Jassa rzeczywiście była spora. Jestem przekonany, że
ten kierunek przyniesie nam powodzenie.
Kibice innych klubów nie ukrywają "radości",
że JKH GKS szczycił się mistrzostwem Polski
zdobytym z wychowankami w składzie,
a tymczasem kilku z nich odeszło i trzeba
było sięgnąć po zagraniczną krew...
Taka sytuacja to w sporcie normalna kolej rzeczy. Zdobyliśmy potrójną koronę, więc nasi
młodzi zawodnicy stali się łakomym kąskiem
dla czołowych polskich klubów. Natomiast
warto podkreślić, iż wśród nich są i tacy, którzy
rzeczywiście chcą postawić na rozwój i dlatego spróbowali swoich sił w klubach zagranicznych. Trzymamy kciuki za sukces, ponieważ ich
wybicie się będzie z korzyścią dla polskiego
hokeja. Z kolei my w Jastrzębiu będziemy mieli
satysfakcję z tego, że uczyli się grać na Jastorze.

zarządu i trenera z zawodnikiem. Nie chciałbym jednak rozwijać tego tematu.
Czy chodziło o zbyt daleko posuniętą "grę
solo" na lodzie i poza nim?
Potwierdzę, że chodziło o pewną niezgodność
charakterów z resztą szatni. Natomiast pod
kątem sportowym nie byliśmy do końca zadowoleni z osiągnięć Marka w fazie play-off. Nie
był to jednak jedyny i główny powód. Odejście
Hovorki wynikało z tej pierwszej problematyki.
A dlaczego odszedł Philips?
Phillips w ogóle nie był zainteresowany podjęciem rozmów o dalszej współpracy z naszym
klubem. Jeszcze w trakcie finałów dochodziły
do nas informacje, iż nawiązał kontakty z Unią
Oświęcim. Ciąg dalszy wszyscy znamy.

Kamil Wałęga zakotwiczył w Liptowskim
Mikulaszu, ale Dominik Paś i Jan Sołtys wciąż
walczą o miejsca w nowych klubach. Gdyby
jednak nie udało im się osiągnąć celu, to czy
mogą jeszcze do nas wrócić?
Nie zamykamy drzwi przed nikim, ale każdą
sytuację będziemy rozpatrywać indywidualnie. Niczego nie przesądzamy... ani w jedną, ani
w drugą stronę. Powiem jedynie, iż mogą liczyć
na to, że "w razie czego" podejmiemy z nimi
określone rozmowy.

Idźmy dalej. Wejść na szczyt jest trudno, ale
utrzymać się na nim - jeszcze ciężej. Celem
maksimum jest powtórka potrójnej korony,
dlatego zapytam o cel minimum, po którym
pan stwierdzi, że sezon 2021/22 był udany.
Poprzednie rozgrywki były wyjątkowe. Powtórzenie tamtych sukcesów nie jest niemożliwe, ale na pewno byłoby niezmiernie trudne. W zbliżających się zmaganiach obowiązywać będzie zasada "bij mistrza", a w takich okolicznościach wywalczenie jakiegokolwiek trofeum byłoby wielkim osiągnięciem. Chciałbym, aby kibice pamiętali, iż - po pierwsze - pieniądze nie grają, ale zawodnicy grają za pieniądze, a po drugie - że nasz klub obok drużyny
seniorów utrzymuje także zespoły dzieci
i młodzieży, prowadzi szkolenie oraz zatrudnia
trenerów. Były w historii ekstraligi takie sytuacje, gdy mistrz nie przystępował do kolejnych rozgrywek. Tymczasem my zachowujemy płynność finansową oraz ciągłość działania. Nie mamy zamiaru "pompować balonika",
ale chcemy grać o najwyższe cele, ponieważ
tak nam każe ambicja. Podsumowując - z wielkim zadowoleniem przyjmiemy zdobycie jednego z pucharów lub awans do finału Polskiej
Hokej Ligi. Należy jednak pamiętać że to jest
sport, a życie pisze różne scenariusze.

Przyzna pan, że nie wygląda to dobrze, jeśli
mistrza Polski opuszczają liderzy punktacji
kanadyjskiej. Warto byłoby wyjaśnić kwestię
odejścia Marka Hovorki i Zacka Phillipsa.
Jeśli chodzi o Hovorkę, to chciał on pozostać
w Jastrzębiu. Natomiast decyzję o zakończeniu współpracy podjęliśmy w efekcie rozmów

Czas na sakramentalne pytanie o Jastrzębską
Spółkę Węglową. Czy wobec zmian personalnych w zarządzie głównego sponsora klubu
kibice hokeja mają powody do obaw?
Jako JKH GKS funkcjonujemy głównie za sprawą wsparcia JSW, jej pracowników oraz firm
z nią związanych. Za bardzo istotny filar należy

JKH GKS Jastrzębie 2021/22 w strojach na Ligę Mistrzów. W górnym rzędzie od lewej: Horzelski,
Gimiński, Kostek, Wróblewski, Pelaczyk, Pavlovs (Łotwa), Razgals (Łotwa), A. Szewczenko (Łotwa), Bryk.
W środkowym rzędzie od lewej: Szaweł (masażystka), Bolek (tr. bramkarzy; Czechy), Kalns (Łotwa),
Bahalejsza (Białoruś), Baszyrow (Rosja), Jarosz, Kameneu, Górny, Płachetka, E. Szewczenko (Łotwa),
Wodecki (lekarz), Józefowicz (asystent ds. tech.). W dolnym rzędzie od lewej: Prokop, Jass (Łotwa),
Ł. Nalewajka, Urbanowicz, Kalaber (trener; Słowacja), Kieler, Bernacki (II trener), R. Nalewajka, Rac
(Słowacja), Kasperlik (Czechy), Nechvatal (Czechy). Fot. Magdalena Kowolik / jkh.pl.

Prezes JKH GKS Jastrzębie Kazimierz Szynal

uznać także Miasto Jastrzębie-Zdrój, jednak
oczywistym jest, że bez Spółki nie byłoby u nas
sportu - w tym hokeja - na tak wysokim, mistrzowskim poziomie. Wyrażam przekonanie,
iż Jastrzębska Spółka Węglowa była, jest i będzie dobrym mecenasem sportu. Myślę, że kibice mogą spać spokojnie.
I ostatnia sprawa - w 2021 r. mamy ważny
jubileusz. To już 15 lat prezesury Kazimierza
Szynala. W tym czasie w innych klubach
zmieniali się nie tylko prezesi, ale i same kluby upadały i odradzały się na nowo. Czy taka
stabilizacja to klucz do sukcesu?
Na pewno okazała się kluczem do sytuacji,
w której jastrzębski hokej funkcjonuje na co
najmniej przyzwoitym poziomie, a zarazem
szkoli młodzież z naszego miasta i okolic.
Bądźmy szczerzy - nasza dyscyplina nie jest
uważana za najważniejszą w mieście. Fakt, że
przy określonym budżecie osiągamy tak znaczące wyniki jest sukcesem całego zarządu
JKH GKS Jastrzębie.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl.
Rozm. Mariusz Gołąbek

Terminarz kibica JKH GKS Jastrzębie
Hokejowa Liga Mistrzów
HC Bolzano (Włochy) - 03.09 (dom)
i 10.09 (wyjazd)
Red Bull Salzburg (Austria) - 05.09 (dom)
i 12.09 (wyjazd)
Frisk Asker (Norwegia) - 05.10 (dom)
i 12.10 (wyjazd)
Polska Hokej Liga (faza zasadnicza)
GKS Tychy - 17.09 (w), 15.10 (d),
18.11 (w), 12.12 (d)
GKS Katowice - 19.09 (d), 17.10 (w),
21.11 (d), 22.12 (w)
Energa Toruń - 21.09 (w), 22.10 (d),
23.11 (w), 04.01 (d)
Unia Oświęcim - 23.09 (d), 24.10 (w),
26.11 (d), 06.01 (w)
Podhale N. Targ - 26.09 (w), 26.10 (d),
28.11 (w), 09.01 (d)
Comarch Cracovia - 28.09 (d), 02.11 (w),
07.11 (d), 10.12 (w)
Ciarko STS Sanok - 01.10 (d), 29.10 (w),
02.12 (d),14.01 (w)
Zagłębie Sosnowiec - 03.10 (w), 31.10 (d),
05.12 (w), 16.01 (d)
18.01 - 20.02.2022 - 5. runda fazy
zasadniczej (pary zostaną
ustalone po 3. rundzie)
25.02 - 09.03.2022 - Ćwierćfinały
(do czterech zwycięstw)
13.03 - 26.03.2022 - Półfinały
(do czterech zwycięstw)
31.03 - 12.04.2022 - Finał (do czterech zw.)
i mecz o 3. miejsce (do trzech zw.)
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XXV lat SM „JAS-MOS”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” rozpoczęła swoją działalność gospodarczą 25 lat
temu. Nasza spółdzielnia jest przykładem dobrego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Dzięki zaangażowaniu członków spółdzielni stanowi spółdzielczą wspólnotę, tworząc dobro wspólne, solidaryzm, a codzienna
współpraca i wzajemna życzliwość buduje
zbiorową odpowiedzialność za nasze środowisko. Oczywiście, jubileusz naszej spółdzielni
skłania do refleksji nad przeszłością, dniem
dzisiejszym oraz dalszą perspektywą rozwoju.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” jest
wierna zasadom i ideałom spółdzielczym, co
pozwala uzyskać znaczące efekty w gospodarce zasobami mieszkaniowymi, wnosząc istotny wkład w rozwój miasta Jastrzębie-Zdrój.
Znaczący dorobek był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz wysiłkowi byłych
i obecnych członków Rad Nadzorczych oraz
członków Zarządów i naszych pracowników.
Deklarujemy jednocześnie, że w przyszłości
starania pracowników spółdzielni oraz władz
będą sprzyjać dalszej poprawie jakości warunków mieszkaniowych członków oraz ich integracji społecznej.
Inicjatorami, pomysłodawcami oraz wykonawcami projektu założenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „JAS-MOS" byli działacze

związków zawodowych Kopalni „JAS-MOS".
Spółdzielnia swoją działalność rozpoczęła
z dniem 01.08.1996 r. Na siedzibę nowo
utworzonej Spółdzielni wyznaczono przejęty
od kopalni barak techniczny przy ul. Słonecznej 18A w Jastrzębiu-Zdroju. Budynek ten
został zaadaptowany na cele biurowe i do dnia
dzisiejszego służy pracownikom Spółdzielni.
Biura administracji zostały zlokalizowane
w pomieszczeniach wspólnych w budynkach
przy ulicy Zielonej 5, Kaszubskiej 3, Staszica 8
i Placu Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śląskim.
Pierwsze meble biurowe nasza Spółdzielnia
otrzymała od dyrekcji kopalń.
Oczywiście, początki organizowania i uruchamiania Spółdzielni napotkały na szereg trudności. Najważniejszym problemem było ustalenie wraz z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
harmonogramu przejmowania zasobów
mieszkaniowych, w oparciu o ustawę z dnia
12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez
przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119,
poz. 567 z późn. zm.). Ogromną rolę tworzenia,
przygotowania dokumentów, wyznaczenia
budynków mieszkalnych oraz użytkowych
miały organizacje związkowe, które w uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych ruchów
górniczych prowadziły inwentaryzacje zasobów. Wszystkie działania zakończone zostały

pisemnymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Związkami Zawodowymi – założycielami Spółdzielni, a następnie z Zarządem Spółdzielni.
Po uregulowaniu spraw gruntowych, na podstawie aktów notarialnych SM "JAS-MOS"
rozpoczęła przejmować na własność dotychczas zakładowe zasoby mieszkaniowe. W tym
celu powołano komisję do przejęcia zasobów
mieszkaniowych od JSW S.A. Do zadań komisji
należało: przejęcie techniczne budynków i infrastruktury towarzyszącej, przejęcie terenów, placów zabaw, dróg dojazdowych, dokumentacji technicznej budynków, aktualnych
kartotek KBW i spraw czynszowych, lokali
użytkowych oraz przejęcie pracowników
z Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych "PUS"
i Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu i Usług
"Lokator", stosownie do wcześniej zawartego
porozumienia.
Z dniem 01.08.1996 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "JAS-MOS" przejęła na własność zasoby mieszkaniowe na Os. A. Bożka w ilości
14 budynków oraz 1 pawilon użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 102 394 m² oraz
przejęte zostało Os. Pionierów w ilości 23 budynków o powierzchni użytkowej 91 735 m².
Z dniem 20.12.1996 r. Zarząd Spółdzielni
przyjął na własność budynki z Wodzisławia

Śląskiego, natomiast od dnia 30.04.1997 r.
przez Spółdzielnię przejęte zostały na mocy
aktów notarialnych budynki na terenie Osiedla Zdrój, Os. Przyjaźń, a od dnia 01.08.1997 r.
przejętych zostało 11 budynków na Os. Złote
Łany.
Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudnia 125 pracowników i 3 trzech członków Zarządu w składzie: Prezes Zarządu Piotr Szereda, Wiceprezes ds. technicznych Andrzej
Baran, Wiceprezes ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy Jadwiga Sieczkowska.
Rada Nadzorcza oraz Zarząd życzy dalszego
pomyślnego rozwoju SM „JAS-MOS” wszystkim jej mieszkańcom i satysfakcji z przynależności do naszej Spółdzielni. Pragniemy też
przekazać wszystkim członkom Spółdzielni
gorące pozdrowienia oraz pracownikom
Spółdzielni wyrazy podziękowania za ich
wkład pracy i troskę o dobre warunki życia
mieszkańców. Pamiętajmy o tym, że Spółdzielnia to członkowie. Dbajmy o jej właściwe
funkcjonowanie i troszczmy się o jej dobre
imię.
W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu
Przewodniczący Bartłomiej Sułkowski
Prezes Piotr Szereda
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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
Mieszkanie dla studentów, osób
pracujących w Katowicach blisko
UE, Politechnika, UŚ 3 pokoje 2
łazienki, składzik, umeblowane,
wyposażone w sprzęty.
Tel. 694 439 601
Wynajmę garaż z kanałem na
ul. Rybnickiej (blisko os. “Zo ówka”).
Także jako magazyn materiałów.
Cena: 250 zł/m-c.
Tel. 511 244 074, 515 244 830

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Wynajmę wyposażony sklep
spożywczo-warzywniczy o pow.
150m w Jastrzębiu ul. 1 Maja 33.
Tel. 509 526 888
Wynajmę 1 miejsce w pokoju
2-osobowym, wspólna kuchnia
+ łazienka. Mieszkanie w dzielnicy
Zdrój. Cena: 500 zł/m-c.
Tel. 513 447 611
Kupię garaż w Jastrzębiu
lub w okolicy do 40 tys.
Tel. 601 472 524
Sprzedam działkę rolną
zakwali kowaną do przekształcenia
na działki budowlane.
Działka nr ew. 485/94, obręb Bzie
Dolne, pow.1ha,35a.
Kontakt: eleonora-68@tlen.pl

Sprzedam działkę rekreacyjną ROD
Barbórka wejście od ul. Granicznej.
Cena do uzgod. Tel. 511 323 058
Posiadam mieszkanie do wynajęcia
w pełni wyposażone 1100 + czynsz
i media. 48 m2. 2 pokoje, kuchnia
z oknem, balkon, dzielnica Zdrój
więcej na priv. Tel. 693 842 781
Stowarzyszenie Ogrodowe
,,Zacisze” Jastrzębie-Zdrój, sprzeda
działkę rekreacyjną, cena 25 tys.
do negocjacji. Tel. 574 503 845
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
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
Gołkowice – działka 25 ar,
budowlana pod usługi, droga
dojazdowa media w pobliżu, cena
do negocjacji. Tel. 502 027 073
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdroju. Interesują
mnie okolice Moszczenicy, Zdrój
lub Cieszyńska. Tel. 724 918 905

PRACA
Poszukuję pracy
dodatkowej/sezonowej na okres
sierpień-wrzesień. Posiadam
książeczkę sanepidowską oraz
doświadczenie w handlu.
Tel. 693 658 738,
Przyjmę emeryta górnika do prac
ziemnych. Tel. 601 475 946

PROFESJONALNE
REMONTY MIESZKAŃ
Wykończenia wnętrz. Kafelkowanie,
tapetowanie, gładzie, malowanie
natryskowe, montaż ścianek
działowych z płyt KG, panele.
Instalacje wodno-kanalizacyjne.
Dekoratorstwo.
Jastrzębie-Zdrój
32 47 11 264 / 605 260 426
Przyjmę do prac wykończeniowych.
Dogodne warunki. Tel. 507 100 380
Zatrudnię na stanowisku kasjersprzedawca na 1/2 lub 3/4 etatu.
Mile widziane doświadczenie
i książeczka sanepid.
Tel. 509 227 228
Dam pracę jako pomoc na
budowie, doświadczenie nie
wymagane. Tel. 609 480 181
Zatrudnię kierowcę na taksówkę.
Preferowany emeryt.
Tel. 690 414 775
Poszukuję opiekunki dla starszej
osoby na 3-4 godziny dziennie.
Tel. 506 011 467

Poszukujemy kandydatów na
stanowisko sprzedawcy w centrum
ogrodniczym. CV proszę przesłać
mailem: t.hojka@wp.pl
Zatrudnię pracowników na
stanowisko murarz / pomocnik
ogólnobudowlany. Doświadczenie
mile widziane. Możliwość
przyuczenia. Tel. 500 781 303
Zatrudnię tynkarza lub pomocnika.
Mile widziane prawo jazdy. Umowa
o pracę. Atrakcyjne wynagrodzenie.
Praca w Polsce i w Czechach.
Tel. 509 992 810
Przyjmę do pomocy przy
wykonywaniu instalacji
hydraulicznych. Może być osoba
do przyuczenia. Tel. 505 491 505
Firma Transportowa zatrudni
kierowcę C+E, kraj, praca od
pon. do piątku. Tel. 693 530 807
Praca na dachach na terenie
Jastrzębia-Zdroju. Tel. 669 847 268
Szukam pracownicy do pracy
w ogrodzie. Może, być to osoba
na emeryturze. Tel. 601 472 524

INNE
Poznam kobietę, wdowę w wieku
60 plus z okolic Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 660 206 696
Sprzedam bramę wjazdową z furtką
oraz 4 szt. przęsła płotu. 500 zł.
Brama 310/150 cm. Furtka 140/150
cm. Przęsło 260/96 cm.
Tel: 600 522 70

NZOZ VITAMED-P
Gabinet Stomatologiczny
Jolanta Wiśniewska-Hołówko
ZNIŻKI NA KARTĘ SENIORA!
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20
324 709 720, 324 761 248
Lustro jak nowe szer. 71 wys. 90 cm,
obramowanie złote, 40 zł, na
życzenie zdjęcia wyślę.
Tel. 504 276 271
Sprzedam cztery sztuki karnisze
rurowe, podwójne, w kolorze
metalicznej miedzi, długość 182,
cena za sztukę 50 złotych.
Tel. 505 166 981

Sprzedam plecak Bagmaster,
stan bdb, mało używany,
w sam raz dla ucznia klas 4-6,
cena 100 zł. Tel. 507 237 062
Mam na sprzedaż garnitur, pas 88,
nowy, raz ubrany, stan idealny,
cena 200 zł. Tel. 601 321 409
Sprzedam wagę kuchenną w stanie
dobrym, z czasów PRL, w kolorze
jasny brąz, posiada ślady
użytkowania. Tel. 505 166 981
Sprzedam wyciąg budowlany, słup
drewniany, skrzynkę elektryczną
budowlaną. Wyciąg budowlany,
słup drewniany, skrzynkę elektrycz.
budowlaną. Tel. 669 822 731
Piła kabłąkowa do cięcia drewna
w idealnym stanie, naostrzona.
Tel. 505 166 981
Kupię stare ordery, medale,
odznaki, odznaczenia, orzełki,
naszywki, dokumenty do
odznaczeń, inne pamiątki związane
z wojskowością i służbami
mundurowymi. Tel: 518 507 460
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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JSW odrabia straty
Grupa Kapitałowa JSW znacznie poprawiła wyniki w pierwszym półroczu 2021 roku.
Wzrosła zarówno produkcja węgla metalurgicznego, jak i koksu oraz ich sprzedaż,
co przełożyło się na wyższe przychody ze sprzedaży.
W pierwszym półroczu 2021 r. produkcja węgla ogółem
wyniosła 6,8 mln ton (w tym 5,5 mln ton węgla metalurgicznego), a produkcja koksu 1,8 mln ton. Grupa
odnotowała w pierwszej połowie 2021 roku 330,5 mln zł
straty netto wobec 973,8 mln zł straty netto rok wcześniej. Natomiast EBITDA za pierwsze półrocze 2021 roku
(bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 339,4 mln zł.
Cena węgla metalurgicznego za sześć miesięcy tego
roku osiągnęła wysokość 416,86 zł za tonę, a koksu
1 009,77 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły blisko 4,2 mld zł
i były o 22 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020
roku. To efekt wyższych przychodów ze sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych.
– Obecnie skupiamy się przede wszystkim na działaniach zapewniających stabilną produkcję i dostawy dla
naszych odbiorców – podsumowuje Stanisław Prusek,

pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Ogólna sprzedaż węgla wydobytego w zakładach Grupy
wyniosła 7,6 mln ton, a więc o ponad 20 proc. więcej niż
w tym samym okresie ubiegłego roku. Przychody ze
sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych za okres
sześciu miesięcy 2021 roku wyniosły ponad 1,8 mld zł,
co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten jest spowodowany wyższym o 23,8 proc. wolumenem sprzedaży węgla,
pomimo uzyskanych niższych średnich cen sprzedaży
węgla metalurgicznego oraz węgla do celów energetycznych. W tym samym okresie przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych
wyniosły prawie 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad
41 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2020 roku, spowodowany głównie wzrostem średniej ceny
sprzedaży koksu o ponad 21 proc.

Nowi członkowie Zarządu JSW SA
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA późnym wieczorem 30 lipca 2021 roku, po przesłuchaniu
kandydatów na członków zarządu JSW SA, powołała
Sebastiana Bartosa na stanowisko Zastępcy Prezesa
Zarządu ds. Handlu. Nowy wiceprezes objął funkcję od
30 lipca 2021. Rada Nadzorcza powołała także Zastępcę
Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych. Został nim Robert
Ostrowski, które obejmie to stanowisko od 3 sierpnia

2021 roku. Nowym Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych będzie od 1 września 2021 roku
Edward Paździorko.

Technicznych i Operacyjnych na okres od 30 lipca do
15 sierpnia 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do
dnia powołania Prezesa Zarządu;

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki delegowała ponownie
Stanisława Pruska, członka Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Prezesa, powierzając mu
jednocześnie obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds.

Obowiązki Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od
30 lipca 2021 roku do dnia powołania nowej osoby na to
stanowisko będzie pełnił Artur Wojtków, Zastępca
Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej.

JSW patrzy perspektywicznie
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała
umowę z Gminą Pawłowice dotyczącą
kształcenia w zawodach technik mechanik
i technik elektryk. Umowa dotyczy czterech
kolejnych roczników rozpoczynających
kształcenie od przyszłego roku szkolnego.
Jastrzębska Spółka Węglowa będzie organizować praktyczną naukę zawodu dla uczniów technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Pawłowicach. Kształcenie będzie się odbywać w zawodzie technik elektryk i technik mechanik.
- Cieszy mnie, że szkoła zdecydowała się wejść w nowy
obszar i rozpocząć kształcenie techników mechaników,
na których w kopalniach JSW mamy ogromne zapotrzebowanie – podkreślił Artur Wojtków, zastępca prezesa
zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. - Jastrzębska
Spółka Węglowa, jako producent węgla koksowego ma
przed sobą dobre perspektywy, dlatego zachęcam młodych ludzi, aby zechcieli wiązać z nami swoją przyszłość
- dodał wiceprezes Wojtków.
Praktyki będą się odbywać na terenie kopalni Pniówek
w sztolni i warsztacie elektrycznym.

