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No i gdzie mamy
parkowa ?!
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę zaadresować to odwieczne pytanie? I czy udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek? Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko
naszego miasta, nie stanowi tu zbytniego pocieszenia. Także tłumaczenia, iż samochodów
z każdym rokiem przybywa, a parkingi nie są z gumy nie traﬁają do kierowców. A może Straż
Miejska lub Policja ma antidotum na tę sytuację? Na parkujące samochody? Na trawnikach.
Chodnikach. Przed wejściami do klatek schodowych…
Jesteśmy na osiedlu „Gwarków”. Pod jednym
z bloków, na samym końcu, stoi zaparkowany
samochód. Nieco dziwnie, bo „na trzeciego”. Za
szybą kartka z numerem telefonu. Jak nietrudno się domyśleć, jej adresatem są kierowcy
dwóch pozostałych aut, które „ten trzeci” skutecznie blokuje. Podobno – dowiadujemy się
o tym od przypadkowego kierowcy – na ulicy
Wielkopolskiej to już norma. Z kolei o innej
„normie” pisze internauta „Ziutek”: „Nie raz
krążę po osiedlu VI pół godziny, czekając aż
zwolni się jakieś miejsce, a w tym czasie w zasięgu wzroku jest 12 wolnych miejsc dla niepełnosprawnych. Czasem nie ma szans i trzeba na jednym z nich zostawić auto, a potem

wyjść na spacer z psem i jeśli znajdzie się miejsce, to przestawić auto”.
Mówiąc szczerze, nie wygląda to najlepiej.
Samochodów w naszym mieście przybywa,
miejsc parkingowych – jakby mniej. Kierowcy
parkują „na trzeciego”, wymieniają się numerami telefonów, niczym zwiadowcy patrolują
swoje osiedla w poszukiwaniu wolnych miejsc.
Na koniec pan „Ziutek” pozbawia nas resztek
złudzeń: „W sprawie parkowania na kopertach
nie ma wielu donosów, bo prawie każdy jest
kierowcą i wie jak ciężko znaleźć miejsce do
zaparkowania”. Czy trzeba jeszcze coś dodawać?

Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi
dostrzegania piękna tego świata
oraz wiary w Siebie i swoje możliwości.
Oby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Wesołego Allejuja!

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Szereda
oraz Radni Miasta
Prawo i Sprawiedliwość

Osiedle Chrobrego. W pobliskiej hali trwa
mecz siatkówki (to jeszcze zanim zaczęliśmy
odmieniać słowo „pandemia” przez wszystkie
znane nam przypadki – przyp. aut.). Samochody parkują niemal wszędzie. Na trawnikach. Chodnikach. Przed wejściami do klatek.
„Jak najbardziej, możemy interweniować
w takich przypadkach, ale najpierw czekamy
na zgłoszenia od mieszkańców” – słyszymy
w Straży Miejskiej. „Nikt się nie skarży?” – dopytujemy. „Nie ma zbyt dużo skarg” – odpowiada nasz rozmówca. Dziwne, bo my otrzymujemy takie sygnały. Nieustannie. Nie ma tygodnia, żeby ktoś nie alarmował nas o parkujących
na trawnikach samochodach. Swoją drogą,
dlaczego Straż Miejska nie ściga tego typu wykroczeń „z urzędu”? Ale zostawmy te rozważania na później. Bo nasz adwersarz wskazuje na
jeszcze jeden interesujący aspekt. Jaki? Jego
zdaniem częste kontrole „na szóstce” mogą
odbić się rykoszetem w mieszkańców samego
osiedla. „Tam jest strefa zamieszkania. Parkować można tylko w wyznaczonych miejscach.
A przy braku tych ostatnich, kierowcy stawiają
swoje pojazdy nie zawsze zgodnie z przepisami” – zauważa przytomnie.
Z profilaktyką też bywa różnie. Kiedyś patrol
Straży Miejskiej pilnował placu autobusowego przed kopalnią „Zofiówka”, gdzie regularnie parkowali pracownicy pobliskiego zakładu. Z miernym skutkiem. „Jak tylko odjeżdżaliśmy, sytuacja wracała do punktu wyjścia.
I plac zapełniał się prywatnymi samochodami”
– relacjonuje nasz rozmówca. A może strażnicy nie byli zbyt restrykcyjni? Może zamiast
o osoby korzystające z przewozów pracowniczych, bardziej troszczyli się o winnych tego
stanu rzeczy? Jak powinna wyglądać kwestia
proporcji w takich przypadkach? Tymczasem
stąd już tylko krok do stwierdzenia, że każdy
sam powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo. Także o komfort parkowania. Wypowiadając te słowa, strażnik miejski posiłkuje się
przykładem jednego z osiedli, którego administratorzy pomyśleli o zainstalowaniu szlabanów przed wjazdem na parking. Jego zdaniem

takie rozwiązanie szybko znajdzie kolejnych
naśladowców. W końcu chodzi o dobro spółdzielców.
Co na to wszystko Policja? „Policjanci coraz
częściej wzywani są na interwencje związane
z blokowaniem wyjazdu przed blokami mieszkalnymi. Tego typu zgłoszeniom towarzyszy
niejednokrotnie zdenerwowanie blokowanych, którzy spiesząc się, nie mają możliwości
swobodnego wyjazdu z parkingu. Wielu z tych
sytuacji można by uniknąć, gdyby blokujący
wczuli się w sytuację blokowanego i zostawiali
za szybą informację z numerem telefonu. Pamiętajmy, że brak odpowiedniej ilości miejsc
parkingowych nie jest wytłumaczeniem dla
naruszenia przepisów. W przypadku podjęcia
interwencji na drodze publicznej, w strefie
ruchu lub zamieszkania – stróże prawa mogą
ukarać kierowcę mandatem karnym, policjant
może również usunąć pojazd na koszt właściciela” – dowiadujemy się w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju – „Poza wymienionymi powyżej drogami przepisy te nie
obowiązują, a postępowanie policjantów
ogranicza się jedynie do grzecznościowego
ustalenia miejsca zamieszkania właściciela
pojazdu i powiadomienia go, jeśli jest to
oczywiście możliwe, o zaistniałym problemie.
Osoba zablokowana może taki pojazd usunąć
z drogi, ale na własny koszt. O zwrot poniesionych kosztów może starać się na drodze sądowej”.
Jak na razie więc nie zanosi się na parkingową
rewolucję w naszym mieście. Mało tego, nie
ma widoków choćby na powolną ewolucję
w tym względzie. I nawet gdyby ściągnąć do
Jastrzębia-Zdroju byłego już burmistrza Nowego Jorku Rudolpha Giulianiego, rozłożyłby
bezradnie ręce. Widoków na nowe miejsca
parkingowe nie ma, a potrzeby są coraz większe. Konia z rzędem temu, kto wskaże tu idealne czy chociażby zbliżone do ideału, rozwiązanie. Powodzenia, drodzy Czytelnicy!
Damian Maj
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Zaostrzenie prawa pomoże?
Jak oceniasz zaostrzenie prawa „covidowego”? Dokładnie z tym pytaniem zwróciliśmy się do naszych Czytelników. Poniżej
przytaczamy kilka komentarzy, tudzież ich
fragmentów, ilustrujących ludzkie postawy,
opinie i poglądy na tę aktualną i ważną, jakby
nie patrzeć, sprawę.
Zofia: „Powinni zaostrzyć jeszcze bardziej,
powinien być obowiązek noszenia potrójnych masek medycznych lub podwójnych masek FFP2. W najbliższym czasie rząd powinien również wprowadzić jakieś kaptury
ochronne lub chełmy wzmacniające chorobę,
bo tylko to nas może uchronić przed pandemią”.

Tadek: „Ty Zośka zakup se coś na bezsenność,
bo widać, że już bredzisz z braku snu. Lub licz
barany, ale jedną baranicę odlicz!”
Mentor: „Bawełniane maseczki przed niczym
nas nie uchronią. No, może przed pyłem. Dlatego moim zdaniem rząd powinien wprowadzić nakaz noszenia wojskowych masek przeciwgazowych, każdy byłby chroniony i wszyscy wyglądalibyśmy tak samo. Stary, młody,
w makijażu czy bez. Byłoby fajnie, a przede
wszystkim bezpiecznie”.
To Sem Ja: „Nie należy słuchać ludzi z tytułami opłacanych przez big pharmę. Polecam wysłuchać wyniki prawdziwych badań.
Dr Błochowiak: 'Wiemy na pewno, że maski
nie ograniczają transmisji koronawirusa'”.

„Dziś rusza dystrybucja pozyskanych materiałów. Łącznie wydanych zostanie 1500 sztuk
gogli ochronnych, 48 tysięcy medycznych
maseczek ochronnych, 800 sztuk jedno i pięciolitrowych płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz 38 sztuk termometrów bezdotykowych. Trafią one do placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola) oraz Domu Pomocy
Społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i hospicjum” - dowiadujemy się.

Policja wyprosiła pasażer w
Policjanci ruchu drogowego jastrzębskiej komendy wzmogli kontrole komunikacji miejskiej. Mundurowi sprawdzili, czy podróżujący
przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podczas przeprowadzanych kontroli weryfikowali także, czy dopuszczalna liczba
przewożonych w czasie pandemii pasażerów
nie została przekroczona. Wynik zapobiegliwości stróżów prawa to zaledwie jeden
przypadek niestosowania się do obowiązujących limitów w liczbie przewożonych osób.
Policjanci zwrócili uwagę pasażerom, że znajduje się ich za dużo w autobusie. Interwencja

spotkała się ze zrozumieniem i część osób
opuściła autobus.
„Takie kontrole trwają i będą prowadzone nadal. Funkcjonariusze planują konsekwentnie
sprawdzać jastrzębskie autobusy pod kątem
przestrzegania przepisów dotyczących
Covid-19. Policjanci cały czas podkreślają, że
obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają
na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Przypominają także, iż nadal panuje
pandemia i wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem – informuje KMP w JastrzębiuZdroju.

26 milion w na wiadukt

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

„Na początku roku ruszyła przebudowa wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej. Z powodu osiadania gruntu w wyniku eksploatacji górniczej teren ten obniżył się o około 10 metrów”
- czytamy na stronie jastrzębskiego magistratu.
„Trwają prace polegające na podnoszeniu
dróg najazdowych – dokładnie południowej
jezdni wiaduktu, prowadzącej z JastrzębiaZdroju do Pawłowic. Droga ma zostać podniesiona o 5 metrów. Na czas prowadzenia
robót została wprowadzona zmiana organi-
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Gwarancje zatrudnienia
dla młodych g rnik w?
„Prezydent Anna Hetman wraz z przedstawicielami samorządów, branży górniczej i biznesu spotkała się z wiceministrem Arturem
Soboniem” – poinformował jastrzębski UM.
W trakcie spotkania z wiceministrem aktywów państwowych poruszono kwestie związane między innymi z likwidacją szkód górniczych, zabezpieczeniem terenów pod ziemią
oraz na powierzchni, likwidacją zwałów oraz
zagospodarowywaniem hałd i odpadów. Kolejne omawiane tematy dotyczyły wskazania
liczby miejsc pracy, utraconych w poszczególnych kopalniach oraz określenia inwesty-

cji strategicznych, dających gwarancję zatrudnienia młodym górnikom. Jednocześnie
podniesiony został postulat dotyczący uproszczenia ścieżki realizacji inwestycji, głównie
w zakresie planistycznym.
„Przedstawiliśmy ministrowi zagadnienia dotyczące głównie problemów samorządów
gmin górniczych, nie tylko ze Śląska. Jednocześnie prześlemy oficjalny dokument do rządu, ponieważ dotyczy on wielu resortów”
– komentuje Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju i przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

NFZ w Jastrzębiu-Zdroju!

Rozdadzą 48 tysięcy maseczek!
„Wydział Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych pozyskał kolejną partię materiałów dezynfekcyjnych
i ochronnych” – informują strażnicy miejscy.
Środki pozyskano w związku z sytuacją epidemiologiczną panującą na terenie kraju
z magazynów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i dostarczono do jastrzębskiego magistratu dzięki uprzejmości tutejszej jednostki
Państwowej Straży Pożarnej.
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zacji ruchu. Jezdnia południowa została całkowicie wyłączona z ruchu. Ruch dwukierunkowy został poprowadzony jezdnią północną” – dowiadujemy się.
Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. Na dokończenie prac ma około 2 lata. Przebudowa
wiaduktu będzie kosztowała prawie 26 milionów 400 tysięcy zł. Co ważne, w całości zapłaci za to Jastrzębska Spółka Węglowa, zaś
miasto Jastrzębie-Zdrój nadzoruje realizację
inwestycji.

W Jastrzębiu-Zdroju powstanie Punkt Obsługi Śląskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Placówka będzie mieściła się przy ulicy
Harcerskiej. Niemal 60-metrowy lokal, znajdujący się w zasobach miasta, został już przystosowany do potrzeb nowej instytucji. Koszt
adaptacji tych pomieszczeń wyniósł 75 tysięcy złotych. Punkt NFZ-u mieści się na I piętrze
budynku przychodni zdrowia, wyposażonej
w dźwig osobowy. Został on wybrany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia spośród propozycji przedstawionych przez Miejski Zarząd
Nieruchomości.
O powstaniu oddziału NFZ-u w JastrzębiuZdroju poinformował także poseł Grzegorz
Matusiak. Jak podkreśla, decyzja Funduszu
kończy sukcesem trzy lata starań, jakie podejmował w tej sprawie. Jastrzębski parlamen-

tarzysta dodaje, że oddział powinien powstać
jeszcze przed wakacjami.
„To będzie duże ułatwienie dla mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju. O punkt NFZ-u zabiegaliśmy już od trzech lat. Konkretne rozmowy,
a także prace nad wyborem i przystosowaniem lokalu zajęły rok. W tej chwili jesteśmy
już na ostatniej prostej, niedługo podpisujemy umowę” – powiedziała prezydent Anna
Hetman.
W ramach remontu między innymi nieznacznie zmieniono układ pomieszczeń. Zerwano
stare posadzki i wykonano nowe, dostosowując tym samym poziom pomieszczeń do poziomu korytarza, a na podłogach zamontowano wykładzinę. Instalacja elektryczna została
przystosowana do projektowanych miejsc
pracy, a ściany wyrównane i odmalowane.
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Sprzątanie za p ł „ba ki”
„Do końca marca potrwa akcja sprzątania
miasta po zimie. Szacuje się, że będzie ona
kosztować pół miliona złotych” – ocenia jastrzębski magistrat.
„Ulice, chodniki, parkingi, deptaki, schody,
przystanki komunikacji publicznej… Jeśli dodać do tego tereny zielone, otrzymujemy ponad 500 hektarów powierzchni, wymagającej
uprzątnięcia po zimie. Prace nad przygotowaniem miejskich terenów do wiosny rozpoczęły się wraz z początkiem marca i potrwają
do końca miesiąca” – dowiadujemy się.
„Koszt porządkowania miasta po okresie
zimowym szacuje się na poziomie 500 000 zł,
jednak dokładna kwota będzie znana po zakończeniu okresu zimowego. Będzie się na

Fot. SM Jastrzębie-Zdrój

nią składać zarówno koszt pozimowego
sprzątania, jak i stałe utrzymanie takich elementów infrastruktury jak kosze uliczne,
słupy ogłoszeniowe, wiaty rowerowe czy psi
park” – pada na koniec.

Nowe mieszkania na Gagarina
„Cztery mieszkania dla osób niepełnosprawnych i 15 lokali tymczasowych, przeznaczonych dla osób po eksmisji, które nie mają
upraw0nień do mieszkań socjalnych, powstaje właśnie w Jastrzębiu-Zdroju” – informuje
jastrzębski magistrat.
Trwa właśnie adaptacja budynku przy ulicy
Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju. Dotychczasowa jego funkcjonalność zostanie zmieniona. W miejsce lokali socjalnych, powstaną
cztery mieszkania dla niepełnosprawnych
w pełnym standardzie. Każde z nich składać
się będzie z pokoju, łazienki i aneksu kuchennego. Mieszkania będą miały powierzchnię

27 mandatów karnych oraz pouczyli jedną
osobę. W trakcie interwencji 17-latek znieważył słownie funkcjonariuszy, za co został
zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności nieletni został przekazany pod opiekę
matki. Mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym.

Winda w PUP-ie
„Dobre wiadomości dotarły do nas z Katowic!
Miasto pozyskało kolejne dofinansowanie.
Tym razem na termomodernizację byłej siedziby Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Jastrzębiu-Zdroju. Jak już wcześniej informowaliśmy, docelowo w budynku ulokowane
zostaną dwie instytucje: Powiatowy Urząd
Pracy oraz Miejski Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli” – przypominają magistraccy
urzędnicy.
„Cieszy mnie kolejne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Otrzymane 1,3 miliona złotych pomoże nam stermomodernizować kolejny obiekt w mieście”
– ocenia zastępca prezydenta Roman Foksowicz.
Miasto kupiło były PEC, aby móc przenieść
Powiatowy Urząd Pracy z budynku przy ulicy
Pszczyńskiej, gdzie przecieka dach, a całość
wymaga generalnego remontu. Nie jest tajemnicą, że obecna siedziba jest za mała na
potrzeby tej instytucji. Budynek PEC-u przy

więta,
wikła
i ludzie...

ponad 35 metrów kwadratowych.
Ponadto w budynku powstanie piętnaście
lokali tymczasowych, przeznaczonych dla
osób po eksmisji, które nie mają uprawnień do
mieszkań socjalnych. Te będą mieć, zgodnie
z ustawą, zaniżony standard. Ich powierzchnia użytkowa będzie wynosiła od niespełna
13 do 19 m², ze wspólnymi toaletami i natryskami.
Dodatkowo planowany jest remont części
użytkowej obiektu, a powstałe pomieszczenia przeznaczone zostaną na działalność Placówki Wsparcia Dziennego i Centrum Usług
Społecznych oraz pomieszczenie dla sołtysa.

27 mandat w pod stadionem
W sobotę, 20 marca, w trakcie rozgrywania
meczu piłki nożnej bez udziału publiczności
pomiędzy GKS 1962 Jastrzębie a Chrobry
Głogów, grupa osób znajdująca się przed stadionem miejskim postanowiła zaprotestować przeciwko obowiązującym obostrzeniom w związku ze stanem epidemii.
Policjanci zabezpieczający mecz wezwali
uczestników protestu do zachowania zgodnego z prawem i stosowania się do obowiązujących obostrzeń.
Kilkudziesięciu mężczyzn nie chciało stosować się do obowiązku zakrywania ust i nosa
oraz zachowania bezpiecznej odległości,
w związku z czym policjanci podjęli wobec nich
czynności służbowe. Mundurowi w związku
z popełnionymi wykroczeniami sporządzili
60 wniosków o ukaranie do sądu, nałożyli
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Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

ulicy Wrocławskiej pomieści nie tylko PUP,
ale i MZOSiP. Jest to miejsce położone w centrum miasta, co jest znacznym ułatwieniem
dla klientów.
Inwestycję wartą prawie 4,9 miliona złotych
realizuje Przedsiębiorstwo Budowlane „Budopol”. Obecnie trwa tam wymiana instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. W planie robót jest między
innymi termomodernizacja budynku, a także
wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej.
Dodatkowo w budynku pojawi się winda.

Był Wielki Czwartek i tutaj, na Wielkopolskiej,
zresztą jak na każdej innej ulicy w mieście, myśli
jastrzębian krążyły wokół zbliżających się świąt.
Zmierzchało. Budzący się nieśmiało dzień obnażał ten jedyny w swoim rodzaju spektakl, o którym można by śmiało pisać poematy. To w kolejce
dowiadywano się, co słychać na osiedlu. To tutaj
rodziły się pierwsze miłości. Tutaj także ludzie
stawali się swoimi śmiertelnymi wrogami. Nagle
ktoś rzucił w eter: „Towar przywieźli!!!” Tłum zaczął napierać na drzwi. W tym samym czasie
ekspedientka z monstrualnych rozmiarów tasakiem w dłoniach brała pierwszy zamach. Po
chwili w szarym, pakowym papierze wylądowały
żeberka jak ze snu. Obiekt westchnień wszystkich kolejkowiczów.
Dwa dni później w odświętnym ubraniu szedłem
do kościoła. Moja dłoń zaciśnięta kurczowo na
wiklinowym koszyku była sina od zimna. A w koszyku same pyszności. Pachnąca jałowcem kiełbasa, której nie dałoby się wystać w najdłuższej
nawet kolejce. Baranek z lukru, zawinięty zapobiegliwie w celofan, tak aby mógł posłużyć w kolejnych latach. I świąteczne pisanki, czyli potraktowane wywarem z cebuli jajka, a potem pokryte
moimi „artystycznymi” hieroglifami. Wszystko to
nakryte było śnieżnobiałą serwetką, którą matka przykazała mi strzec jak oka w głowie. No
właśnie... Tak naprawdę to był moment. Jeden
silniejszy powiew wiatru. Już w chwilę potem
moja śnieżnobiała serwetka po spektakularnym
locie wylądowała w pobliskiej kałuży. Okrzyk
rozpaczy 7-latka rozdarł powietrze. Szybko wyciągnąłem ją z wody i zacząłem pospiesznie
suszyć. Potem, jak gdyby nigdy nic, odłożyłem ją
na swoje miejsce i pobiegłem w kierunku kościoła. Mówiąc szczerze, byłem nawet zadowolony
z takiego obrotu rzeczy – wilgotna serwetka nie
sprawiała mi już więcej kłopotów.
Wielkanoc była w moim przypadku wielkim,
a jakże, oczekiwaniem na Lany Poniedziałek.
Skrupulatnie gromadziłem swój „arsenał”, którego miałem dobyć w godzinie wielkiej próby.
Na początek więc małe poręczne „psikawki”

w kształcie pisanek, żab, tudzież innej nie mniej
egzotycznej menażerii. Dalej butelki po popularnym w latach 80-tych płynie „K”. I wreszcie broń
najstraszliwsza – wiaderka oraz foliowe worki,
którymi można było miotać niczym torpedami
na dłuższe odległości. W końcu któryś z rodziców
zawołał mnie. Przykryłem „wodną amunicję” kocem i wszedłem do pokoju pełnego gości. Na
pytanie matki, czy coś bym zjadł, poprosiłem
o kawałek białej kiełbasy. A potem, wzorem
swojego chrzestnego, nałożyłem sobie na talerz
sporą ilość ćwikły domowej roboty. Po pierwszym kęsie poczułem, że mój przełyk wypełniają
ognie piekielne. Taaak, kiedyś chrzan był chrzanem, święta świętami, a ludzie ludźmi.
Dzień później obudziłem się jako pierwszy.
„Uzbrojony” po zęby zacząłem odwiedzać kolejnych domowników i gości. Byłem jak bezlitosny
snajper. Unosiłem w dłoni wypełnioną wodą żabę, oceniałem odległość do celu, i wreszcie – cel!,
pal! W chwilę potem w całym mieszkaniu słychać było krzyki mokrych, wybudzonych ze
świątecznego snu „ofiar”. Jednak prawdziwy
Armagedon rozpętał się dopiero wtedy, kiedy do
akcji włączył się mój, wspomniany tu już,
chrzestny. Z wiadrem pełnym wody podszedł
majestatycznym krokiem do okna i rozejrzał się
wokół siebie. Nagle, ku przerażeniu mojej matki,
odsunął firankę, traktując układane przez nią
własnoręcznie falbany z nonszalancją, na którą
może sobie pozwolić tylko mężczyzna. Otworzył
okno, wypatrzył jakąś nieświadomą zagrożenia
niewiastę i... chluuust! Biedaczka musiała wracać się do domu.
Kilka lat później nastąpiła gwałtowna wolta. Już
nie trzeba było wstawać o trzeciej nad ranem,
żeby kupić kawałek mięsa. Nie było kartek. Kolejki zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskie
różdżki. Z drugiej strony ludzie przestali się
odwiedzać, ćwikła straciła swój dawny smak,
a la-tanie z wiadrem po ulicy stało się szczytem
obciachu. No tak, ale to już jest zupełnie inna
historia...
Adam
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Czas na
podsumowania
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” wraz z Radą Nadzorczą oraz pracownikami Spółdzielni, pomimo wielu obostrzeń, zakazów
i nakazów wymuszających ograniczenia w pracy, starał się nie tylko wykonywać swoje bieżące zadania, nie patrząc na trudny czas epidemii,
ale również realizować wcześniej podjęte plany – mówi Piotr Szereda, prezes SM „JAS-MOS”. W rozmowie podsumowuje pracę Spółdzielni.
Marzec to czas podsumowań pracy
w spółdzielniach mieszkaniowych?
Tak, to okres złożenia rocznego sprawozdania
finansowego, na które składa się szereg dokumentów podlegających weryfikacji przez biegłego rewidenta. To także okres przygotowania formalnego sprawozdania Zarządu dla Rady Nadzorczej, a w czerwcu przedłożenia tego
sprawozdania najwyższemu organowi w Spółdzielni tj. Walnemu Zgromadzaniu.
Tak powinno być, ale czy pandemia
nie pokrzyżuje Wam planów?
Chcę podkreślić, że w minionym roku jako jedyna spółdzielnia mieszkaniowa w naszym
mieście zorganizowała Walne Zgromadzenie.
Kolejne etapy zagrożenia koronawirusem
przebrnęliśmy w miarę spokojnie. I obecnie
podnosimy standardy bezpieczeństwa, staramy się wykonać wszystko zgodnie z planami,
harmonogramami, które wcześniej zostały
przyjęte do realizacji. Oczywiście, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa naszych
lokatorów i pracowników.
Jak pracownicy SM „JAS-MOS”
przetrwali pandemię?
U kilkudziesięciu pracowników stwierdzono
zakażenie wirusem, kilku zachorowało poważnie. Podejmowaliśmy decyzje na bieżąco,
uwzględniając absencję chorobową i czas
kwarantanny poszczególnych pracowników,
zapewniając stałą obsługę naszych mieszkańców. Czasami te działania wymagały podjęcia
wielu zmian organizacyjnych. Teraz, jak przyszła trzecia fala, jesteśmy bogatsi w doświadczenia z tym związane i wiemy już, jak ten trudny okres przejść najbezpieczniej dla nas i loka-

torów. Staramy się zachować spokój i wykonywać swoje obowiązki. Kilku pracowników
już w tym roku było chorych, ale Spółdzielnia
ustrzegła się zakażeń w pracy.
Spółdzielnia realizuje wiele
inwestycji, remontów, modernizacji.
Z czego Pan jest najbardziej zadowolony?
Szczególnie zadowolony jestem, że udało się
nam zrealizować zgodnie z planem trzyletnim
uzgodniony z lokatorami na spotkaniu w terenie w 2017 roku program wymiany dźwigów
osobowych w okresie najbliższych trzech lat
(2018-2020). Potwierdzam, że plan ten został
wykony w 100% i dokonano wymiany 14 wind
w tych blokach. W tym roku oraz w kolejnych
latach planujemy dalszą wymianę wind przy ul.
Zielonej.
Bardzo ważnym elementem w zeszłym roku
było przeprowadzanie zgodnie z postanowieniami ustawy prawo spółdzielcze przez
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od
1 lipca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku
lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej
„JAS-MOS”. Badaniem lustracyjnym objęta
została działalność Spółdzielni za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Badanie lustracyjne nie wykazało żadnych
zastrzeżeń, co do legalności, rzetelności i gospodarności w działalności Spółdzielni.
To bardzo ważne wydarzenia, a co
z działalnością eksploatacyjną w Spółdzielni?
Fundusz eksploatacyjny jest bardzo ważnym
czynnikiem rozwoju Spółdzielni, na który mają
też wpływ lokatorzy. Zgodnie z wnioskami

Fot. archiwum SM JAS-MOS

pracownicy. W 2020 roku zostało zrealizowanie 61 nowych ogródków.
Kolejnym zadaniem eksploatacyjnym jest
montaż wiat na odpady komunalne. Na wniosek Zarządu i przy akceptacji Rady Nadzorczej
oraz naszych lokatorów postawiliśmy nowe
wiaty na odpady komunale. Do końca roku
2020 postawiliśmy takich wiat 56. Zadbaliśmy, aby były one w jednakowej stylizacji
i w pełni funkcjonalne.

naszych lokatorów Zarząd Spółdzielni realizował działania modernizacyjne i inwestycyjne
z funduszu eksploatacyjnego. Między innym
modernizując place zabaw i wprowadzając nowe elementy zabawowe w jednej kolorystyce.
W 2018 roku rozpoczęliśmy budowę placów
rekreacyjnych dla dorosłych. Powstały już
cztery takie obiekty przy ulicach: Krasickiego,
Kaszubskiej, Warmińskiej i Zielonej. Na wniosek lokatorów także rozpoczęliśmy modernizację ogródków przed budynkami. Od kliku lat
za utrzymanie terenów zielonych odpowiada
główny specjalista. Ale również wiedzą o tym
nasi lokatorzy, że aby nasze ogródki wyglądały
estetycznie, to potrzeba do tego zaangażowania również z ich strony i Ci lokatorzy, którzy
jeszcze mają trochę siły, dbają o tereny zielone, za co im serdecznie dziękujemy. Jednak
z biegiem lat jest coraz więcej wniosków lokatorów z poszczególnych nieruchomości, aby
zadania utrzymania tego terenu przejęli nasi

Chce pan na zakończenie rozmowy coś dodać?
Tak, chcę jeszcze raz podkreślić, że to był trudny rok, ale efektywny w działaniu. Korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim
członkom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie
uczestniczyli w jej pracach. Wysoka frekwencja w roku panującej pandemii na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej świadczy
o dużym zainteresowaniu problemami naszej
Spółdzielni i odpowiedzialności za pełnione
funkcje. Dziękuję też wszystkim pracownikom
Spółdzielni, którzy na co dzień podejmują
szeroki wachlarz zadań na rzecz lokatorów. To
zespół świetnych fachowców oddanych naszej Spółdzielni. Szczególne wyrazy podziękowania dedykuję lokatorom, Członkom Spółdzielni, którzy na co dzień współpracują z nami
i naszymi pracownikami. Dzięki aktywności
lokatorów i zgłaszanym przez nich wniosków,
uwag oraz propozycji, poprawiamy jakość
naszych usług. Dzięki spotkaniom w terenie
możemy na bieżąco reagować na ich propozycje. Deklaruję, że spotkania w terenie z lokatorami będą w dalszym ciągu kontynuowane.
I na zakończenie życzę wytrwałości i wyrozumiałości w trudnym okresie.

Szanowni Państwo!
Zmartwychwstanie Chrystusa jest świętem życia.
Niech więc radość ze zwycięstwa światła nad ciemnością,
życia nad śmiercią pomaga nam z nadzieją patrzeć
na otaczającą rzeczywistość i pozwala na nowo
odkrywać sens wszystkiego, co nas spotyka.
Nie pozwólmy, aby podziały i spory zakłóciły radość świętowania.
Życzę, by Święta Wielkiej Nocy upłynęły Wam w zdrowiu,
spokoju i wzajemnej miłości.
Ewa Maria Gawęda
Senator RP

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda
oraz Radni Miasta
Prawo i Sprawiedliwość
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Granat wrzucony
do szamba?
Dwieście tabliczek z dramatycznym apelem „Posprzątaj po swoim pupilu” będzie pojawiać się sukcesywnie w jastrzębskim krajobrazie. „Część tabliczek
zostało już ustawionych, kolejne są w trakcie montażu. Znajdziemy je w miejscach, gdzie mieszkańcy często spacerują z psami, takich jak Jar Południowy,
jar przy ulicy Moniuszki, jar przy ulicy Turystycznej, park przy ulicy Żeromskiego, okolice placów zabaw i skwerów” – informuje jastrzębski magistrat.
balkonie oraz przenikliwe wokalizy czworonogów. Z drugiej,
męczarnia takiego biednego psiaka” – wyliczał jakiś czas temu.

Tak brzmiał początek naszego newsa, który spełnił rolę
oryginalnego granatu wrzuconego do szamba. Zaczęły pojawiać się spekulacje niestrudzonych Czytelników. Dlaczego
Straż Miejska nic nie robi w tej sprawie, dlaczego nie karze właścicieli czworonogów? A może, dociekał jeden z internautów,
prawo nie przewiduje sankcji w podobnych przypadkach? Ktoś
zauważył, że posiadacze dużych psów nie sprzątają po swoich
pupilach, jeśli już, to ci, którzy zdecydowali się na yorka czy jamnika. A tak w ogóle, wtórował kolejny dyskutant, każdy jest kowalem swojego losu, miastu nic do tego, co mieszkańcy robią
z produktem końcowym psiego metabolizmu. Jasne?

Jedna z internautek, podpisująca się jako „Ł.”, z niedowierzaniem odnosi się do tych słów. „Coś niedobrego dzieje się z jastrzębianami. Zatruci czymś?! Szkoda tych piesków, bo to żywe
istoty. Oddane i zdane na bezmyślnych właścicieli. A brak postawy obywatelskiej całej reszty – poraża!” – czytamy w komentarzu.
I wreszcie trzecia odsłona tego „psiego dramatu”. „Około godziny 20.00 patrol Straży Miejskiej wspólnie z rakarzem podjął
działania na ulicy Świerklańskiej, gdzie 4-letnie dziecko zostało
ugryzione w palec u ręki. Bezpański pies został zabrany do
schroniska dla zwierząt, gdzie poddano go obserwacji weterynaryjnej” – to tylko jedna z przykładowych interwencji Straży
Miejskiej.

To nie po raz pierwszy, kiedy problem kłopotliwych konsekwencji psiego metabolizmu powraca jak przysłowiowy bumerang. Prawie dwa lata temu informowaliśmy, że miasto planuje
budowę ogrodzonego wybiegu dla psów na działce usytuowanej pomiędzy ulicą Turystyczną i Zieloną. Ostatecznie wybieg powstał, trochę gorzej z frekwencją, jednak problem psich
kup nadal rozbudza wyobraźnię mieszkańców JastrzębiaZdroju.Tymczasem pojawił się jeszcze jeden ambitny pomysł, aby nie
ograniczać się wyłącznie do propozycji magistratu. „Słuchajcie,
do trzech razy sztuka! Trzeci raz będziemy składać projekt
Wybiegu Dla Zwierząt w ramach budżetu obywatelskiego.
Tym razem wpadłyśmy na pomysł utworzenia sieci wybiegów
w całym mieście – małe, niedrogie osiedlowe wybiegi, dostępne dla każdego mieszkańca. Możecie pomóc, składając podpisy,
a potem czekamy na weryfikację miasta i głosowanie mieszkańców” – relacjonowały pomysłodawczynie budowy wybiegów dla psów.
Padły także konkretne propozycje lokalizacji nowych obiektów dla naszych czworonożnych pupili. Osiedle Gwarków
(ul. Wielkopolska), osiedle Staszica (ul. Wrocławska), osiedle
Morcinka (ul. Katowicka), osiedle Pionierów (ul. Śląska),
osiedle Chrobrego (ul. Jagiełły) oraz osiedle Arki Bożka (ul. Zielona).

Obawiamy się jednak, że pomysł nie znalazł uznania w oczach
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, tudzież magistrackich urzędników. Swoją drogą, opinie na temat samych wybiegów dla
psów są cokolwiek podzielone – od bezkrytycznego entuzjazmu po entuzjastyczny krytycyzm.
Tymczasem zostawmy „na boku” tę wojnę podjazdową, bo
życie nie znosi próżni, a scenariusze, jakie pisze codzienność,
potrafiłyby zaskoczyć najbardziej zatwardziałego realistę.
Głos ma jeden z osiedlowych działaczy: „Do naszego Zarządu
dociera coraz więcej sygnałów, że mieszkańcy trzymają psy na
balkonach. Mało tego – niektórzy ‘zapobiegliwi inaczej’ lokatorzy wybudowali swoim milusińskim nawet budy. Taki pies
jest zamykany na przestrzeni kilku metrów kwadratowych
i czeka z utęsknieniem na powrót swojego pana. Nie muszę
chyba dodawać, jakie niesie to za sobą skutki? Z jednej strony
psi metabolizm i niewyobrażalny, szczególnie latem, smród na

Ale na tym nie koniec działań na tym szczególnym froncie, bo
kilka ulic dalej właściciel innego psa został ukarany mandatem
karnym za – jak to ujęli strażnicy – „niezachowanie środków
ostrożności przy trzymaniu swojego czworonoga”.
Gdzie w tym czasie byli właściciele obu psów? A może – jak
sugerują niektórzy internauci – pies został sprowokowany
przez dziecko? Co więc z rodzicami 4-latka? Jedno jest pewne:
wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich pytań jest
mentalność właścicieli czworonogów. Tak, właśnie ona! Nie
same psy czy koty. Nie wredni sąsiedzi, o których była już
mowa. Nawet nie brak koszy na psie odchody lub wylegujące
się (podobno) na maskach samochodów kocury.
Kto jest odpowiedzialny za poczynania naszych czworonogów?
Czy przypadkiem adresatem tego pytania nie są ich właściciele? W końcu trudno wymagać od psa czy kota perfekcyjnej
znajomości prawa. Najwyższy czas, aby potraktować te słowa
z całym dobrodziejstwem inwentarza…
Damian Maj

Covid-19 w szpitalu
„Ze względu na rosnącą ilość zakażeń koronawirusem SARSCoV-2 i konieczność zapewnienia chorym opieki, informujemy,
że zgodnie z decyzją wojewody śląskiego Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju ponownie będzie
udzielał pomocy pacjentom cierpiącym na COVID-19. Do
piątku, 19 marca, powstanie 127 miejsc, w tym 10 łóżek dla
dzieci” – informował WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Z uwagi na
konieczność zabezpieczenia oddziałów dla osób zakażonych
koronawirusem, podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć do
szpitala związanych z zabiegami i badaniami planowymi.
Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne działają jak dotychczas.
Jak przekazała niedługo potem Izabela Domogała, członek
Zarządu Województwa Śląskiego, odpowiedzialna między
innymi za służbę zdrowia w naszym regionie, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju „będzie
sukcesywnie zamieniał się w szpital jednoimienny”. W jastrzębskiej placówce zabezpieczone zostaną także łóżka – „na
trzecim poziomie”, w sytuacji, kiedy pacjent zakażony Covid-19

potrzebowałby specjalistycznej opieki medycznej po zawale
czy udarze. Jak zapewniła, samorząd województwa śląskiego
nie pozostawi nikogo, czy to zakażonego koronawirusem, czy
też nie, bez opieki, zaś potrzeby pacjentów z Jastrzębia-Zdroju
ma zabezpieczyć szpital w Rybniku.
Słowo stało się ciałem… Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju został przekwalifikowany na szpital
jednoimienny. Od piątku, 19 marca, trwało wypisywanie
„normalnych” pacjentów do domu, opcjonalnie – część z nich
przetransportowano do placówek w Rybniku i Bielsku-Białej.
Chcieliśmy zapytać, jak wygląda aktualnie sytuacja w jastrzębskim szpitalu, okazuje się jednak, że polityka informacyjna
placówki jest – pozostańmy przy tym oględnym stwierdzeniu
– dosyć rygorystyczna. Jednym słowem, odesłano nas do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie zapewne
nasze pytania czekają w długiej kolejce. A propos kolejek,
w przestrzeni publicznej pojawiły się także „rewelacje” o karetkach z pacjentami z Covid-19 oczekującymi na przyjęcie do

Fot. KM PSP Jastrzębie-Zdrój

szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Niestety, z powodów, o których
już pisaliśmy, nie udało nam się zweryfikować prawdziwości
tego scenariusza.
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WODZISŁAW ŚLĄSKI

Praca poza kopalnią?

Wyczekiwana wizyta lekarska
Na ręce wodzisławskich policjantów wpłynęły podziękowania od jednego z mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Kiedy spotkała go „przykra” sytuacja na drodze, z pomocą ruszył dzielnicowy. Jastrzębianin jechał do lekarza na umówioną i długo
wyczekiwaną wizytę. W pewnym momencie na ulicy Młodzieżowej w Wodzisławiu Śląskim „złapał gumę” i zmuszony
był zatrzymać samochód. Stojąc na poboczu, przejęty całą
sytuacją, nie wiedział, co zrobić. Wtedy z pomocą przyszedł
policjant, który zatrzymał się przy nim i zaoferował wymianę
koła w samochodzie. Gdyby nie pomoc dzielnicowego asp.
Michała Kuligowskiego, mężczyzna nie dotarłby na czas na
wizytę lekarską.

Fot. J. Żak

Rząd chce, aby w miejsce każdego miejsca pracy znikającego
w branży górniczej powstało nowe – w innej dziedzinie przemysłu. Portal nettg.pl postanowił sprawdzić, na jaką inną pracę, gdzie zarobi podobne pieniądze, może liczyć „statystyczny” górnik. Bo właśnie czynnik ekonomiczny jest dla niego
najważniejszy.
Szanse na znalezienie nowego zatrudnienia pracownicy kopalń, ci z co najmniej średnim wykształceniem, a takich jest
większość, mają między innymi w sektorach przetwórstwa
przemysłowego, motoryzacji, transportu, logistyki czy budownictwa. Bardziej skomplikowana jest sytuacja górników
z niższym wykształceniem – w ich przypadku znalezienie
atrakcyjnej pracy poza kopalnią może wiązać się z koniecznością zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
Jako główny kierunek poszukiwania nowego zatrudnienia
pracownicy kopalń wskazują sektor wydobywczy niezwiązany z węglem (20 proc.), transport (14,9 proc.) i branżę motoryzacyjną (14,8 proc.). Co dziesiąty (10,7 proc.) wskazał też na
energetykę odnawialną – wynika z badania przeprowadzonego w 2019 roku przez IBS. Najważniejszymi kryteriami
przy wyborze nowego miejsca pracy są wysokość wynagrodzenia i stabilność zatrudnienia.
Tymczasem, jak zauważa serwis, wynagrodzenie w tych sektorach jest zdecydowanie niższe niż w górnictwie. Prawie połowa górników zdecydowanie nie wyraża zgody na pracę za
wynagrodzenie mniejsze, niż otrzymują w kopalni. Tylko co
czwarty byłby skłonny podjąć pracę poza górnictwem z wynagrodzeniem niższym o około 250 złotych. Nieliczni byliby
skłoni obniżyć swoje wynagrodzenie maksymalnie o 750 zł.
ŻORY

Autobus ruszył…
pasażer w szpitalu
We wtorek, 9 marca, około godziny 13.00 policjanci udali się
na jeden z przystanków autobusowych przy alei Jana Pawła II
w pobliskich Żorach. Jak ustalili na miejscu zdarzenia, 83-letni
pasażer, po tym, jak autobus ruszył, przewrócił się i uderzył
głową w metalową rurkę. Na miejsce został wezwany zespół
pogotowia ratunkowego, który podjął decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Policjanci ustalili również, że do
zdarzenia doszło bezpośrednio po wpuszczeniu pasażerów
do autobusu i w momencie, gdy ruszył on z miejsca. Skontrolowali też stan trzeźwości poszkodowanego i 29-letniego
kierowcy. Wynik badania okazał się negatywny.
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Plantacja konopi
w mieszkaniu?

REGION

Kto ucierpiał na pandemii?
Śląskie gminy, zwłaszcza górnicze, ucierpiały na pandemii.
Spadły wpływy podatkowe. Zmiany poziomu wpływów z PIT
i CIT są zróżnicowane w skali województwa. Jak informują
eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy podsumowali ubiegły rok, najwyższe spadki odnotowano
w: powiecie pszczyńskim (-13,16 proc.), Jastrzębiu-Zdroju
(-12,14 proc.), powiecie raciborskim (-11,80 proc.), powiecie
bielskim (-11,44 proc.) i powiecie wodzisławskim (-11,17
proc.).
„Można stwierdzić, że spowolnienie gospodarcze w pierwszej
kolejności uderzyło w podmioty zlokalizowane w dużych
ośrodkach miejskich, natomiast jak na razie oszczędziło
mniejsze miejscowości. Zapewne jest to pochodną omawianego wcześniej spadku produkcji przemysłowej, ulokowanej
głównie na obszarach miejskich” – podkreślają eksperci UE
w Katowicach.

PAWŁOWICE

Gmina miodem płynąca

Fot. KPP Wodzisław Śląski

Wodzisławscy kryminalni wpadli na trop 25-latka, który miał
uprawiać w mieszkaniu konopie indyjskie. Przypuszczenia
śledczych szybko potwierdziły się. W mieszkaniu mężczyzny
ujawniono profesjonalną plantację, gdzie znajdowało się
8 krzewów konopi, z których można teoretycznie uzyskać
około 200 porcji dealerskich. Ponadto, w trakcie przeszukania lokalu, policjanci znaleźli pojedyncze zawiniątka papierowe z zawartością suszu brunatnego oraz w jednej z szafek
– pudełko, w którym również znajdował się susz roślinny koloru brunatno-zielonego. Zatrzymany usłyszał już zarzuty.
Zastosowano wobec niego dozór policji i poręczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Gmina Pawłowice jest partnerem projektu „Cud miód” realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
(PSPO) z Warszawy. W ramach projektu Stowarzyszenie
przeprowadzi szereg działań, których celem jest zwrócenie
uwagi na ważną rolę pszczół w środowisku i korzyści wynikające ze współpracy producentów rzepaku i pszczelarzy.
Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu
znalazło się między innymi promowanie bioróżnorodności
poprzez zachęcanie do zakładania przydomowych łąk kwietnych. Wiosna to idealny czas na tego typu działania. Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Łąka przygotowało fiolki
z mieszanką polnych kwiatów i instrukcją uprawy jednorocznej miniłączki, którą można wyhodować w gruncie lub donicy.
W planach jest jeszcze dystrybucja kolorowanki z zadaniami
i łamigłówkami dla dzieci w wieku około 5 do 10 lat z terenu
gminy, dotarcie do rolników – producentów rzepaku z publikacją na temat stosowania środków ochrony roślin w sposób
bezpieczny dla owadów zapylających oraz utworzenie w Pawłowicach przy inhalatorium miejsca przyjaznego pszczołom, które będzie trwałym śladem partnerstwa Stowarzyszenia i gminy.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

12-25 czerwca
24 lipca-6 sierpnia,
28 sierpnia-10 września
Jarosławiec z zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
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Czyta nas wielu - na pewno ktoś skorzysta

Tablica Ogłoszeń JasNetu
Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31, tel. 32 474 00 00
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O krok od tragedii...
W piątek, 19 marca, około godziny 23.30 jastrzębscy wywiadowcy, którzy patrolowali
osiedle Zdrój, zauważyli płomienie w budynku elektrociepłowni. Policjanci dotarli do pracownika ochrony, informując go o pożarze.
Natychmiast wezwano straż pożarną oraz
rozpoczęto ewakuację pracowników. Zagrożenie było poważne, ponieważ do pożaru

Jastrzębski celuje w medal
doszło w rozdzielni głównej. Po przyjeździe
na miejsce strażaków, podjęto akcję gaśniczą,
w wyniku której ugaszono pożar. Dzięki natychmiastowej reakcji stróżów prawa ogień
nie zdążył przenieść się na inne pomieszczenia. Jak ustalono, pożar powstał najprawdopodobniej samoczynnie. Na szczęście
nikomu nic się nie stało.

Parking na osiedlu!
Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę
zaadresować to odwieczne pytanie? I czy
udzielone odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek?
Tymczasem, jak informuje jastrzębski magistrat, mieszkańcy osiedla Tysiąclecia otrzymali do dyspozycji nowy parking.
„42 miejsca postojowe, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, powstały na osiedlu Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju. Cały parking wyłożony został kostką brukową. Wykonana została także kanalizacja deszczowa i oświetle-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

nie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 680
tysięcy złotych” – dowiadujemy się.

Strażacy do dziecka
W przypadku zdarzenia, do jakiego doszło we
wtorek, 23 marca, na ulicy Katowickiej, każda
sekunda mogła mieć wagę życia. Zgłoszenie
dotyczyło 1,5-rocznego dziecka - przytomnego i oddychającego samodzielnie - które
„dostało napadu drgawek, najprawdopodobniej pod wpływem podwyższonej temperatury”. Z uwagi na fakt, że „pogotowie było
w trakcie dojazdu”, zaś strażacy dotarli jako
pierwsi pod wskazany adres , to oni udzielili

kwalifikowanej pierwszej pomocy. W fachowej nomenklaturze określa się to mianem
Izolowanego Zdarzenia Ratownictwa Medycznego i ma charakter działań wspomagających pogotowie ratunkowe. Kiedy na
miejsce zdarzenia przybyli ratownicy medyczni, przejęli opiekę nad poszkodowanym.
Niestety, nie wiemy, jak potoczyły się dalsze
losy małego pacjenta. Miejmy nadzieję, że nie
stało się mu nic poważnego.

Karwina prosiła jastrzębian o pomoc
W związku z pandemią, władze Karwiny
zwróciły się do jastrzębian z prośbą o pomoc
w zorganizowaniu dostaw żywności i innych
towarów.
„Władze Karwiny poszukują jastrzębskich
przedsiębiorców, którzy podjęliby się dostaw
do jednej z dzielnic tego miasta. W związku
z pandemią, został tam zamknięty sklep spożywczy oraz drogeria. Znakomitym rozwiązaniem tego problemu byłyby mobilne punkty,
w których mieszkańcy Karwiny mogliby kupić
najpotrzebniejsze rzeczy” – podaje jastrzębski magistrat.
„W Karwinie, dzielnicy Louky, sklep spożyw-

czy i mała drogeria są zamknięte. Ponieważ
konieczne jest zapewnienie mieszkańcom
żywności i drobnych towarów drogeryjnych,
a nie każdy ma możliwość podróżowania do
odległych sklepów, miasto Karwina chciałoby spróbować zwrócić się bezpośrednio do
sprzedawców z Jastrzębia-Zdroju, którzy
mogliby dojeżdżać do Louky z mobilnym sklepem” – czytamy w liście wystosowanym przez
Urząd Miasta w Karwinie.
Zgłoszenia z danymi kontaktowymi można
przesyłać na adres: strategia@um.jastrzebie.pl,
skąd zostaną bezpośrednio przekazane partnerom po stronie czeskiej.

Koniec z libacjami na Bożka?
„Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju już wielokrotnie zgłaszali interwencje w Straży Miejskiej w sprawie utworzenia przy ulicy Arki
Bożka sztucznego wysypiska śmieci obok
kiosku – tak zwanego baru piwnego, obecnie
nieczynnego. Z pozostawionych śladów
wynika, że w tym miejscu często odbywają się
libacje pijackie, a po nich, jak widać na fotografii, pozostają śmieci. Ponadto, jak przekonują mieszkańcy, w cieplejsze dni jest to także
noclegownia dla bezdomnych” – to fragment
interpelacji radnego Piotra Szeredy, którą
cytowaliśmy niespełna dwa tygodnie temu.
Co wydarzyło się w międzyczasie?

„Dzielnicowy Straży Miejskiej podjął działania zmierzające do uporządkowania działki
przez właściciela terenu – działka jest własnością dyskontu ‘Aldi’. Kierownictwo sklepu
zostało zobligowane do uporządkowania
terenu oraz do jego bieżącego utrzymania
w czystości i porządku. Z kolei budynek,
w którym mieści się bar piwny, to działka ewidencyjna nr 175/1, jej właścicielem jest osoba prywatna nie mieszkająca w JastrzębiuZdroju. Do właściciela Straż Miejska wystosowała pismo wzywające do uporządkowania
nieruchomości” – odpowiada wiceprezydent
Robert Cichowicz.

Pijany prowadził, syn obok
We wtorek, 16 marca, na ulicy Pszczyńskiej
47-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju został zatrzymany do kontroli drogowej. Mężczyzna miał prawie… dwa promile alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Jak się okazało, kierujący już wcześniej miał
zatrzymane uprawnienia za prowadzenie po-
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jazdu w stanie nietrzeźwości. Odzyskał je, ale
nie skorzystał ze swojej szansy i ponownie
wsiadł pijany za kierownicę. W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że syn siedzący na miejscu dla pasażera posiada uprawnienia do kierowania pojazdami oraz jest
trzeźwy.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla rozpoczęli
rywalizację w fazie play-off PlusLigi od ćwierćfinałowego domowego zwycięstwa nad Wartą Zawiercie 3:0 (23, 21, 18). Tylko w pierwszym secie rozegranego 21 marca meczu goście dotrzymywali kroku "pomarańczowym"
(prowadzili nawet 22:20), ale po wejściu na
parkiet Yacine'a Louatiego sytuacja wróciła do
normy. Różnicę na parkiecie zrobił też niezastąpiony Jurij Gladyr, z którym - notabene nasz klub przedłużył już kontrakt.
Rewanż odbędzie się 27 marca w Zawierciu.
Walka o półfinał trwa do dwóch wygranych,
a zatem jeśli JW zdobędzie obiekt "Jurajskich
Rycerzy", to zapewni sobie awans. Ewentualna porażka spowoduje powrót zmagań na
Halę Widowiskowo-Sportową. W pozostałych duetach ćwierćfinału ZAKSA gra ze

Fot. Magdalena Kowolik

Ślepskiem, Trefl - z Vervą, a Skra - z Resovią.
Dodajmy, że Jastrzębski Węgiel ma już także
za sobą Final Four Pucharu Polski. O ile w półfinale turnieju w Krakowie podopieczni Andrei Gardiniego spisali się znakomicie (3:0
z mocnym Treflem), o tyle w pojedynku
o główne trofeum znów lepsza okazała się
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (0:3).

Falstart czy pod kontrolą?
Piłkarze GKS Jastrzębie mają za sobą cztery
spotkania rundy wiosennej Fortuna I Ligi. O ile
dwa pierwsze napawały nas optymizmem,
o tyle w dwóch kolejnych podopieczni Pawła
Ściebury zagrali poniżej oczekiwań.
GieKSa rozpoczęła rewanże od pechowej porażki w Gdyni z Arką (0:1), gdzie naszemu zespołowi nie uznano prawidłowego trafienia
(piłka po strzale Daniela Ferugi odbiła się od
poprzeczki i minęła linię bramkową, czego nie
dostrzegli sędziowie), a z kolei gospodarze
strzelili gola po akcji rozpoczętej niezgodnie
z regulaminem (rzut wolny z toczącej się piłki).

Jastrzębianie powetowali sobie tę krzywdę
pokonując w efektownym stylu na Stadionie
Miejskim Koronę Kielce (2:0) po golach
Daniela Rumina i Daniela Szczepana.
Liczyliśmy na pójście za ciosem, ale niestety
w kolejnych dwóch pojedynkach ekipa z Harcerskiej przegrała na wyjeździe z Radomiakiem Radom (0:2) i u siebie z Chrobrym Głogów (0:1), dodatkowo okraszając przeciętne
występy niepotrzebnymi błędami w obronie.
W rezultacie przewaga GieKSy nad ekipą
z ostatniego miejsca w tabeli (jedynego spadkowego) zmalała do 6 pkt.

Przegrali tylko raz - w ﬁnale...
Żaki starsze JKH GKS zdobyły wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii wiekowej i tym
samym otworzyły medalowe konto klubu z Jastora. Ekipa trenera Marka Chrabańskiego
wygrała Ligę Śląską z kompletem 21 zwycięstw (324 strzelone gole!) i tym samym
awansowała do turnieju finałowego z udziałem mistrzów grup: płd.-wsch. (Podhale
N. Targ) i płn.-centr. (ŁKH Łódź).
Nasi hokeiści rozpoczęli finały na Jastorze od
rozgromienia ŁKH 10:2 (bramki: Zając - 4,
Chrobociński - 3, Czyż, Wolak, Hareńczyk), po
czym musieli ten jeden raz w sezonie uznać
wyższość Podhala 4:8 (Wojciechowski, Wolak, Zając, Osiadły). "Szarotki" dysponowały

Srebrne żaki starsze JKH GKS

zawodnikami o lepszych warunkach fiz., co zadecydowało o ich triumfie. Następnie nowotarżanie rozbili ŁKH (4:0) i sięgnęli po złoto,
a nam pozostała radość ze srebra.

JKS SMS sz stą siłą ląska
Kadetki JKS SMS Jastrzębie wywalczyły
6. miejsce w Mistrzostwach Śląska (r. 2004
i młodsze). Uczennice Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego uwieńczyły udany sezon
pokonaniem w zmaganiach o tę pozycję kolejno MKS Czechowice-Dziedzice (18, 22, 24)
i BKS Stal Bielsko-Biała (14, -23, 21, 18).
W całym sezonie JKS SMS walczył w pięciu
etapach zmagań. W pierwszym nasze siatkarki wygrały grupę D II ligi (9 zwycięstw
w 10 meczach), po czym przebrnęły 1/8 i 1/4

finału (5 wygranych w 6 meczach). Dopiero
w rywalizacji o wojewódzki finał ekipa z ulicy
Piastów musiała uznać wyższość MKS Dąbrowa Górnicza i KS Częstochowianka, które tym
samym zagrały o medale. Jastrzębiankom pozostała - zakończona sukcesem - rywalizacja
o miano szóstej siły Śląska.
Kadra JKS SMS: Sawula, Zielińska, Kałużna,
Chetnicka, Foksińska, Rzok, Ostrowska, Czul,
Menżyk, Kajzerek, Więcław, Olszanecka, Stycharczuk, Szprengiel, Kupka, Baron.

W telegraﬁcznym skr cie
*** Biegi górskie: Piotr Spyrka (KB Fartlek) zajął z czasem 4:00:31 14. miejsce w Zimowym
Maratonie Bieszczadzkim (43 km, przew. 1110 m). *** Boks: O. Brzozok (69 kg) i D. Ruciński
(64 kg) z BKS Jastrzębie zdobyli w Bielsku-Białej brązowe medale Mistrzostw Śląska.
*** Judo: Zawodnicy KJ Koka wywalczyli w Bochni dwa złote (K. Nowak - 48 kg i Ł. Sojak - 90 kg)
i srebrny medal (B. Moćkun - 81 kg) I Eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
*** Karate: Ekipa JKKK Kumite zdobyła w 41. Mistrzostwach Makroregionu w Dąbrowie Górn.
trzy srebrne (R. Dąbrowski, J. Satława, H. Wymysło) i osiem brązowych medali. *** Narciarstwo:
Zuzanna Fujak zajęła lokaty nr 26 (10 km st. dow.), 28 (7,5 km st. klas.) i 33 (1,2 km sprint)
w juniorskich zawodach Alpen Cup w Pokljuce (Słowenia). *** Szachy: Bartłomiej Niedbała
(UKS Pionier) zdobył w Szklarskiej Porębie wicemistrzostwo Polski U18. *** Tenis stołowy:
Anna Kubiak dotarła do 1/2, zaś Laura Kałużny i Patrycja Paszek - do 1/4 finału eliminacji
Mistrzostw Polski Seniorów, które odbyły się w Hali Omega.
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„Marzę o mistrzostwie Polski!”
Sezon 2020/21 już teraz jest najlepszym w historii jastrzębskiego hokeja. Po zdobyciu Superpucharu i Pucharu Polski drużyna JKH GKS Jastrzębie piorunem zameldowała się
w ﬁnale Polskiej Hokej Ligi, gdzie jej rywalem będzie Comarch Cracovia. Tegoroczna bitwa o złoto jest powtórką pojedynku sprzed ośmiu laty. Wówczas zwyciężyły „Pasy”,
których liderem był... rodowity jastrzębianin Leszek Laszkiewicz. Dziś popularny „Laszka” jest dyrektorem sportowym JKH GKS i jak mało kto pragnie złota dla naszego klubu.
Leszek Laszkiewicz nie ukrywa też krytyki wobec obecnego modelu kadrowego Cracovii, która przed play-offami ponownie ruszyła na transferowe łowy, ściągając doświadczonych najemników z Rosji, Kanady czy Finlandii. Dość powiedzieć, że w ostatnim meczu półfinałowym przeciw GKS Tychy w barwach Cracovii zagrało... trzech Polaków (dla porównania - w JKH GKS
przeciw Katowicom - czternastu, w tym dziewięciu wychowanków). Dlatego właśnie czekający nas finał to starcie dwóch całkowicie odmiennych filozofii budowania zespołu.
Dotychczasowe dokonania naszej drużyny w fazie play-off to
osiem zwycięstw w dziewięciu meczach. Spodziewał się pan takiej
autostrady do finału?
Absolutnie nie. Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, jak trudna
i wyboista czeka nas droga. W ćwierćfinale zmierzyliśmy się
z Podhalem Nowy Targ, którego trener Andriej Gusow potrafi
znakomicie przygotować zespół pod kątem taktycznym i kondycyjnym. Przebieg spotkań w Nowym Targu to najlepszy dowód,
jak ciężkie były to dla nas zawody. Nie ukrywam, że do wyeliminowania "Szarotek" potrzebowaliśmy naprawdę pokaźnego
nakładu sił. Myślę, że o naszym sukcesie zadecydowała "jakość"
liderów drużyny, którzy potrafią w decydujących momentach
przechylić szalę zwycięstwa. Chylimy czoła przed Podhalem
i trenerem Gusowem za walkę do końca.
W półfinale przyszło nam rywalizować z GKS Katowice. Nie dość,
że to mocna ekipa, to dochodził jeszcze aspekt derbów.
Myślę, że potencjał katowiczan jest porównywalny do naszego.
Dlatego tu także spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego starcia.
Nie miałem prawa przewidzieć, że zakończymy półfinał wynikiem 4-1. Na szczęście to my zwykle otwieraliśmy wynik, co pozwalało na uważniejszą grę w obronie. Taka taktyka przyniosła
nam sukces, ponieważ potrafiliśmy w taki czy inny sposób dowieźć prowadzenie do końca. Wyjątkiem było czwarte spotkanie, w którym do szczęścia zabrakło nam nieco ponad pół minuty. Trzeba docenić GKS Katowice jako bardzo wymagającego
konkurenta. Tu także zadecydowały indywidualności oraz...
nasz bramkarz Patrik Nechvatal, na którego mogliśmy liczyć
w trudnych chwilach.
Zapewne jeśli zapytam o indywidualne wyróżnienie za ćwierćfinał
i półfinał, to... tradycyjnie nie otrzymam odpowiedzi.
Nie bez kozery zawsze mówimy, iż dla nas najważniejszy jest
"team spirit". Musimy zdawać sobie sprawę, że gol to tylko
uwieńczenie pracy całego zespołu. Aby ktoś mógł trafić do
bramki, pozostali zawodnicy muszą wykonać swoje zadania.
U nas było tak, że ojcem zwycięstwa w każdym kolejnym meczu
był inny zawodnik. Mnie jednak najbardziej cieszy to, że wszyscy
chłopcy zostawiają serce na lodzie. Proszę mi wierzyć, że w wielu przypadkach cenniejsze od zdobycia gola jest wytrzymanie
osłabienia bez straty bramki. U nas nie ma jednostek. Wszyscy
ciągniemy w jedną stronę.
Zajmijmy się teraz Comarch Cracovią. Czy dla pana jest niespodzianką awans "Pasów" do pojedynku o złoto? Wszak trener Rudolf
Rohaczek dostał w grudniu i styczniu de facto nową drużynę. I zdołał ją posklejać na tyle, że znalazła się w finale.
To oczywiście żadna niespodzianka. Wszyscy doskonale wiemy,
jak bardzo prof. Janusz Filipiak (właściciel Cracovii - przyp. red.)
kocha swój klub i jak pokaźne środki finansowe od kilkunastu lat
przeznacza na jego funkcjonowanie. Powiem szczerze, iż nie rozumiem, dlaczego niektórzy uważają skład Cracovii z początku
bieżącego sezonu za słaby. Przecież "Pasy" już wtedy dysponowały dwunastoma mocnymi obcokrajowcami, a także świetnymi polskimi zawodnikami. Inna sprawa, że ten potencjał nie miał
przełożenia na wyniki. Ponieważ trenerowi Rohaczkowi "nie
szło" z tą ekipą, to niebawem otrzymał od prof. Filipiaka nowy
zespół. I tak to wygląda od kilku lat. W poprzednim sezonie Cracovia miała sześć bardzo silnych i wyrównanych formacji, które
zostały przygotowane pod kątem rywalizacji w Pucharze Kontynentalnym. Przypomnę, że rok temu przed ćwierćfinałami
mało kto na nas stawiał. "Pasy" miały przejechać po nas jak walec. Tymczasem zwycięstwo należało do nas. Mam wielką nadzieję, że ta historia powtórzy się także i teraz.
Miał pan okazję przez wiele lat współpracować z trenerem
Rohaczkiem. Czy nie jest tak, że nie doceniamy jego warsztatu,

który stanowi wartość dodaną do tych transferów?
To niełatwy temat. Rzeczywiście znam trenera Rohaczka i sądzę, że... żadnej konstrukcji tam nie widać. Szkoleniowiec Cracovii dzięki prof. Filipiakowi ma takie możliwości, o jakich inni
trenerzy w Polsce nie mogą nawet pomarzyć. Czy Rohaczek
przyłożył rękę do awansu drużyny do finału? Śmiem wątpić.
Przecież ci zawodnicy dołączyli do drużyny kilka tygodni przed
ćwierćfinałami. Żaden szkoleniowiec na świecie nie uczyni cudów w dwa tygodnie. Po prostu - do Cracovii sprowadzono ludzi
z niesamowitymi, jak na polskie warunki, sportowymi życiorysami. Ci zawodnicy potrafili odgrywać czołowe role w rozgrywkach, do których Polska Hokej Liga nie może się porównywać.
Mają oni ogromne doświadczenie i doskonale wiedzą, jak przygotować się do meczu. Osobiście uważam jednak, że same pieniądze w hokeju nie grają i w decydujących momentach liczy się
także serce pozostawione na lodzie. My mamy inną filozofię
budowania drużyny, którą chcemy opierać na wychowankach.
Obiema rękami podpisuję się pod tym, co na początku roku powiedział prezes Kazimierz Szynal.
Też woli pan brąz z naszymi chłopakami, aniżeli złoto z samymi
obcokrajowcami?
Oczywiście! Wolę cieszyć się z trzeciego miejsca z kimś, dla kogo
ma ono wartość życiowego sukcesu, aniżeli gratulować człowiekowi, który przychodzi tu na dwa miesiące i nie ma nawet czasu
na to, aby zidentyfikować się z klubem. Nie wiem, czy jeszcze
gdziekolwiek na świecie ma miejsce taka pozbawiona sensu
i smaku sytuacja, w której ktoś kupuje nową drużynę przed playoff. Oczywiście nasz finałowy rywal działa według obowiązujących przepisów, ale to tylko świadczy o tym, że powinny one zostać zmienione. Powtórzę, że nie winię Cracovii za to, iż w ramach złego prawa wykorzystuje swoje możliwości.
W finale większość kibiców innych klubów - rzecz jasna poza krakowskimi - będzie życzyła sukcesu właśnie JKH GKS. Doceniają oni
"stawianie na swoich" i równowagę pomiędzy Polakami i obcokrajowcami w drużynie. To cieszy.
Otrzymaliśmy już mnóstwo gratulacji z całej Polski za sukcesy
w Pucharze Polski czy zdobycie Superpucharu Polski. Już nie
wspomnę, jak bardzo ceniono nasz sukces w Pucharze Wyszehradzkim. Natomiast wspomniał pan w pytaniu, że kibice Cracovii nie życzą nam sukcesu. To nie do końca prawda.
To znaczy?
Już przed rokiem w trakcie rywalizacji w ćwierćfinale spotykaliśmy się z gestami sympatii ze strony wielu prawdziwych
kibiców "Pasów". Chwilami czuliśmy się tam, jak... w domu! Po
naszym zwycięstwie szczerze gratulowano nam awansu. Naprawdę nie jest tak, że wszyscy krakowscy fani radują się z polityki transferowej swojego ukochanego klubu. Wielu z nich mówiło mi, że marzy, aby pod kątem budowania drużyny Cracovia
działała tak, jak JKH GKS. Ci kibice nie chcą drogi na skróty. Oni
wiedzą, że Cracovia to wspaniały klub z wielkimi tradycjami,
który mógłby dla polskiego hokeja zrobić naprawdę wiele dobrego. W pełni zgadzam się z tą opinią.
Notabene, kibice Cracovii wybrali pana najlepszym zawodnikiem
115-lecia "Pasów". Czyli chyba nie mają panu za złe opinii w sprawie ligi open, która jest im zapewne doskonale znana.
To dla mnie niezwykle miła sytuacja. Zaszczytem było samo znalezienie się w gronie tak wybitnych i zasłużonych osobistości. Za
moich czasów w Cracovii był mocny polski trzon drużyny, który
potrafił dyktować warunki na krajowych lodowiskach. Kolejki
za biletami na nasze mecze pamiętam do dziś! Efektem było pięć
mistrzostw Polski zdobytych w osiem lat. Niestety, potem Cracovia poszła w inną stronę i postawiła niemal wyłącznie na zagraniczny zaciąg. Jakie są efekty, wszyscy widzimy. Nawet jeśli
"Pasy" zdobędą w tym roku mistrzostwo, to będzie to dopiero
trzecie złoto od czasu mojego odejścia z Krakowa. Przy tak poważnych nakładach finansowych to nie jest najlepszy rezultat...
Wróćmy do Jastrzębia. Czy ewentualny triumf JKH GKS w finale
Mistrzostw Polski będzie - mówiąc pół-żartem - dla pana... odkupieniem win za 2013 rok? Wszak nie muszę przypominać, czyje
gole dały Cracovii triumf w finale osiem lat temu (Laszkiewicz
strzelił trzy gole dla Cracovii w decydującym siódmym meczu na
Jastorze - przyp. red.).

Dyrektor sportowy JKH GKS Jastrzębie Leszek Laszkiewicz
Fot. M. Kowolik

Jestem człowiekiem tego typu, że zawsze daję z siebie sto procent, niezależnie od tego, gdzie jestem. Wtedy byłem w Krakowie, ale teraz jednak jestem w Jastrzębiu i moim marzeniem jest
pierwsze historyczne mistrzostwo Polski dla JKH GKS! Gola
oczywiście już nie strzelę, jednak jako dyrektor sportowy zrobię
wszystko, co możliwe, aby tak się stało!
Na finałach na pewno zabraknie kibiców. Już wiemy, że obostrzenia będą obowiązywać do 9 kwietnia, czyli do dnia, w którym mógłby odbyć się ewentualny siódmy mecz finałowy.
To bardzo bolesne. Zarówno zarząd naszego klubu, jak i zawodnicy bardzo żałują, że właśnie teraz nie ma z nami kibiców. Od
dwóch lat prezentujemy bardzo atrakcyjny dla oka hokej. Chcieliśmy ściągnąć na trybuny jak najwięcej kibiców, aby na dłużej
zostali przy naszej dyscyplinie. Dziś, kiedy po pięciu chudych latach znów walczymy o mistrzostwo, musimy to robić przy pustych krzesełkach. Pamiętam, jaką radość sprawialiśmy fanom,
gdy w 2016 roku grałem z nastolatkami, którzy stawiali wówczas pierwsze kroki w ekstralidze. Nie było tam zbyt wiele kombinacyjnej gry, ale za to serducha nie brakowało. Dziś oni wszyscy to już dojrzali gracze. Dlatego mam nadzieję, że pandemia
wreszcie się skończy, a kibice wrócą na halę. Chciałbym, abyśmy
utrzymali potencjał drużyny i w kolejnym sezonie mogli cieszyć
naszą grą fanów zasiadających na trybunach.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

DROGA JKH GKS JASTRZĘBIE DO FINAŁU PHL 2020/21
Ćwierćfinał: JKH GKS - Podhale Nowy Targ 4-0
24.02 (dom) - 2:0 - bramki dla JKH: Paś, Wałęga
25.02 (dom) - 3:2 - Sawicki, Górny, Rac
28.02 (wyjazd) - 4:3 d. - Urbanowicz, Phillips, Sevcenko, Rac
01.03 (wyjazd) - 2:1 - Kasperlik, Rac
Półfinał: JKH GKS - GKS Katowice 4-1
11.03 (dom) - 4:3 d. - Sawicki (dwie), Phillips, Rac
12.03 (dom) - 2:1 - Wróbel, R. Nalewajka
15.03 (wyjazd) - 4:1 - Paś, Phillips, Sawicki, Górny
16.03 (wyjazd) - 2:3 d. - Phillips, Wróbel
19.03 (dom) - 5:1 - Phillips (trzy), Wróbel (dwie)
Terminarz finału PHL (do czterech zwycięstw)
26.03: JKH GKS - Comarch Cracovia (17:30)
27.03: JKH GKS - Comarch Cracovia (18:30)
30.03: Comarch Cracovia - JKH GKS (18:00)
31.03: Comarch Cracovia - JKH GKS (16:00)
ew. 03.04: JKH GKS - Comarch Cracovia (14:30)
ew. 06.04: Comarch Cracovia - JKH GKS (17:30)
ew. 09.04: JKH GKS - Comarch Cracovia (18:15)
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MIECI
- temat
DRAMAT
Kolejny raz poruszam temat gospodarki odpadami komunalnymi. Temat niewdzięczny. Dlaczego? Bo nikt nie chce ani przeczytać, ani tym bardziej zrozumieć. Część mieszkańców naszej
Spółdzielni zostało mentalnie w 2013 roku. NIESTETY!!! Niektórzy nadal uważają, że za gospodarkę nieczystościami
odpowiada Zarząd Spółdzielni i jego pracownicy. Nic bardziej
mylnego. Lipiec 2013 roku zmienił zasady w zakresie gospodarki odpadami i ustawodawca myślał, przegłosowując „nowy
ład śmieciowy”, że 7 lipca jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki zmieni się mentalność całego społeczeństwa, że ludzie
zaczną dbać o siebie i swoje środowisko. Od tego czasu minęło
już ponad 7 lat, a mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych
nadal tkwią w zamierzchłych czasach.
Trzeba w tym momencie przypomnieć, że na mocy ustawy odpowiedzialność za organizację gospodarki odpadami
przejęły na siebie samorządy, w naszym przypadku Urząd
Miasta Jastrzębie-Zdrój. Proszę jednak czytać literalnie, za
organizację, nie za dbanie o środowisko, otoczenie, ekologię. Tu
pojawia się ta wyśniona przez ustawodawcę „czarodziejska
różdżka”. Mieszkańcy z dnia na dzień zaczynają segregować odpady, przestrzegać porządku, dbać o swoje środowisko zamieszkania, o ekologię, wodę, powietrze. Po pierwsze ustawodawca wykazał się NAIWNOŚCIĄ. Wydał z siebie „gniot prawny” wielokrotnie poprawiany, ale w każdej autopoprawce jest

informacje SM GSM

informacja o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej
mieszkańców. O ile odpowiedzialność indywidualna została
w jakiś sposób zabezpieczona, bo dotyczy odpadów z domków
jednorodzinnych, o tyle odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców budynków wielorodzinnych, nie została na razie w żaden
sposób wyegzekwowana.
A często to bardzo „budujący” widok. To jest PORAŻKA, to jest
pokaz osobistej kultury, a raczej zdecydowanie jej braku, to
pokazuje, że w mieszkaniach naszych sąsiadów panuje podobny ład i porządek. Można powiedzieć „Brudasy i Niechluje”,
trzeci świat. Bzdura, trzeci świat w tym zakresie już dawno nas
wyprzedził i bardziej dba o otoczenie niż my mieniący się Europejczykami. Czy ten syf zrobił Zarząd GSM? Czy ten syf zrobiły
panie sprzątaczki? Może ten syf to „wina Tuska?”
Takie obrazki widzę każdego dnia przed i w naszych miejscach
zbierania nieczystości. To pokaz WZORCOWEJ SEGREGACJI.
Wzorcowo po prostu nam się nie chce i rzucamy byle co, byle
gdzie i byle kto.
Przepraszam, zdecydowanie z tego grona proszę wyłączyć
moją osobę. Od wielu lat segreguję precyzyjnie odpady. Opakowania szklane, mam pojemnik i tam zbieram, odpady bio, też
mam pojemnik i tam zbieram, plastiki nawet zgniatam wszystkie, żeby nie zajmować zbyt wiele miejsca, metal też oddzielam,
nie mówiąc już o kartonach i papierze. Zostaje mi małe wiaderko na odpady zmieszane i nie muszę się niczym martwić. Rano
wychodząc do pracy, biorę ze sobą któryś z pełnych pojemników i wyrzucam do odpowiedniego, dedykowanego pojemnika. Rozróżniam 5 podstawowych kolorów i odpady bio wyrzucam z torebki do brązowego pojemnika, a torebkę wyrzucam
do odpadów zmieszanych. Plastik do innego, szkło też ma swoje miejsce, kartony zawsze mi się mieszczą w pojemniku, bo
mam przygotowane wcześniej.
Proste???? PROSTE jak przysłowiowa „budowa cepa”. Jednak
nie dla wszystkich, jak widać.
Wydawać by się mogło, że zrobiłem swoje i mogę spać spokoj-
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nie. NIC BARDZIEJ MYLNEGO. I tu wracam do tematu odpowiedzialności ZBIOROWEJ.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalona została stawka na jedną osobę w budynku wielolokalowym. Wysoka opłata i z roku na rok rośnie. Płacę właśnie tyle za swój
spokój w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ precyzyjnie segreguję śmieci. No tak, wydawać by się mogło, że osiągnąłem „błogostan”. Bzdura. Moi sąsiedzi i Wasi sąsiedzi niestety nie mają pojęcia, co to jest segregacja odpadów i
nie mają ochoty poznać tego zjawiska. Ustawodawca wymyślił
więc jak zmusić tych sąsiadów do segregowania odpadów
i ustalił stawki za brak segregacji. Ta stawka w naszym mieście
wynosi 12zł. DUŻO!! Jest jeszcze możliwość narzucenia (karnie) trzykrotności opłat za brak segregacji. Co oznacza trzykrotność??? Część nie ma pojęcia więc w sposób prosty
przedstawiam: stawka za wywóz odpadów na jednego mieszkańca 12zł x 3 = 36zł. Biorąc pod uwagę rodzinę z trójką dzieci
należy kwotę pomnożyć. Co daje takie mnożenie? Otóż matematyka jest bezlitosna 36zł x 5 osób = 180 zł . BARDZO DUŻO!
No ale ja śpię spokojnie, przecież ja segreguję. Nie Panie Kolego, nie wiemy, kto nie segreguje i nauczymy Was segregacji poprzez nałożenie kar. Nauczycie się segregować to kary zdejmiemy. Czyli ja będę odpowiadał solidarnie wraz z „Brudasem
i Niechlujem”. Taka jest smutna rzeczywistość.
Myślę jednak, że jeśli takie coś mnie dotknie, ja to przeżyję.
Jednak te „Brudasy i Niechluje” obudzą się z przysłowiową „ręką w nocniku”. Już widzę, jak zaczną krzyczeć, że to nie oni, już
widzę, jak zaczną protestować na ulicach miast, już widzę, jak
zaczną pisać o „winie Tuska”.
Jaka i czyja wina???? NIE CHCE SIĘ, TO PŁAĆ BRUDASIE. Chyba tylko taka metoda jest w stanie zmienić mentalność naszych
rodaków, bo Polak jest chytry, nie lubi płacić potrójnie.
Czas chyba zacząć wychowywać przez bat, nie przez marchewkę.
Dariusz Janicki - GSM
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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
Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokojowe na kawalerkę
w Jastrzębiu-Zdroju, drugie piętro.
Tel. 600 717 100
Okazja! Sprzedam działkę
inwestycyjną o powierzchni
2264 m2 wraz z projektem stacji
paliw. Blisko centrum miasta.
Droga wojewódzka Nr 937
Jastrzębie-Cieszyn. Cena
przystępna. Tel. 604 575 329
Wynajmę mieszkanie,
ulica Warmińska, 3 pokoje
na parterze po remoncie.
Łazienka przystosowana
dla osoby niepełnosprawnej.
Tel. 602 236 138

TANIE WARZYWA
Z DOSTAWĄ
Oferujemy sprzedaż świeżych
warzyw i owoców
z dowozem do domu – dowóz gratis.
Ceny sezonowe – atrakcyjne!
Oferujemy smaczne, żółte ziemniaki
dla restauracji, przedszkoli czy stołówek
z dowozem na miejsce.
Ceny do uzgodnienia.
Wystawiamy faktury VAT.

695 456 616
Sprzedam M-4. Oś. Bogoczowiec,
pow. 60,5m2, typ szwedzki,
wysoki parter, po remoncie.
Trzy pokoje, kuchnia z oknem,
łazienka, osobna ubikacja,
balkon i komórka w piwnicy.
Cena 210 tys. Tel. 697 582 801

Zamienię komunalną kawalerkę
w Koszalinie, z piecem,
na kawalerkę w Jastrzębiu.
Tel. 732 182 842

KOMPLEKSOWE USŁUGI
REMONTOWE
MIROSŁAWA GRYGA
Tynki, struktury dekoracyjne,
tynki japońskie, równanie ścian,
gładzie, szybkie malowanie, kafelki,
montaż paneli, su ty podwieszane
i wielopoziomowe, ściany działowe.
Fachowe doradztwo.
tel. 324 717 197, 510 614 076,
512 942 627
Wynajmę od zaraz mieszkanie
typu M-4, po kapitalnym
remoncie, w centrum miasta
(ul. Katowicka).
Tel. 510 145 082
Wynajmę kawalerkę na ulicy
Turystycznej 59.
Tel. 723 699 541
Kupię dom w okolicach Jastrzębia
(15 km), stan do wykończenia
lub odświeżenia.
Tel. 509 025 053
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdroju.
Interesują mnie okolice
Ruptawa, Moszczenica, Zdrój.
Tel. 724 918 905
Szukam mieszkania na wynajem
M4, M5 na dłuższy okres z możliwie
dogodnym odstępnym w centrum
Jastrzębia. Proszę o pomoc.
Tel. 726 081 888

PRACA
Zatrudnię pracowników
do ocieplania domków jednorodz.
Praca na terenie Jastrzębia. Warunki
pracy i płacy do omówienia.
Tel. 501 564 256
Firma poszukuje pracowników
do budowy domów na terenie
Jastrzębia. Tel. 508 166 898
Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni pracowników na
stanowisko: spawacz, instalator
wod.-kan. i c.o., ślusarz.
Tel. 32 475 75 41, ida@eken.com.pl ;
Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 4A.

NZOZ VITAMED-P
Gabinet Stomatologiczny
Jolanta Wiśniewska-Hołówko
Leczenie zachowawcze, usuwanie
zębów, leczenie dzieci, leczenie
protetyczne, protezy akrylowe,
akronowe, szkieletowe, mosty
porcelanowe.
Zniżki na kartę seniora
324 709 720, 324 761 248
Firma transportowa zatrudni
kierowców Kat C+E . Stałe trasy.
Kraj lub Czechy – Niemcy.
Tel. 693 530 807
Firma transportowa poszukuje
spedytora samochodów do 3,5T
- kraj i UE. Umowa o pracę. Praca
dla osób komunikatywnych,
dokładnych i sumiennych. Mile
widziane doświadczenie. CV proszę
wysłać na: rekrutacja_14@onet.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

Salon Firmowy ITAKA w JastrzębiuZdroju poszukuje pracownika na
stanowisko specjalista ds. turystyki.
Wymagania: doświadczenie w
branży turystycznej, znajomość
programu MERLINX, wykształcenie
min. średnie, komunikatywność,
umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy: umowę o pracę,
motywacyjny system wynagrodzeń,
szkolenia i wyjazdy studyjne.
CV oraz list motywacyjny prosimy
przesłać na praca.itaka@gmail.com

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Praca dla kierowców kat.B.
Oferujemy: Umowę o pracę,
przejrzysty system wynagrodzeń,
komfortowo wyposażony
samochód. Oczekujemy: dbanie o
powierzone mienie, rzetelność i
pozytywne nastawienie do pracy.
Prosimy o przesłanie CV na maila.
Kontakt: rekrutacja_14@onet.pl

INNE
Sprzedam stolik kawowy plus
szafkę rtv. Cena za komplet 250 zł.
Tel. 694 087 083
Sprzedam stół rozkładany
plus dwie dokładki. Cena 300 zł.
Tel. 694 087 083
Meble kuchenne dł 3.76, lodówka
BOSCH 185 cm, Kuchnia gaz-elektr.
AMICA, Okap AMICA,
Zlewozmywak + bateria, 1100 zł.
Tel. 693 812 307
Sprzedam rower dla dziewczynki
w wieku od 8 do 12 lat. Stan bardzo
dobry, rower mało używany.
Tel. 665 738 081

Oddam gratis duży, wygodny fotel.
Zdjęcie na priv.
Tel. 513 068 261

SPROWADZASZ SAMOCHÓD?
ZAŁATWIMY WSZYSTKO!
Załatwiamy akcyzę celnoskarbową, VAT, tłumaczenia,
rejestrację auta osobom
prywatnym oraz komisom.
Terminowość, rzetelność,
wiele lat doświadczenia.
Przy stałej współpracy rabat.
Kontakt telefoniczny
również w sob., i niedz.
517 772 046

Sprzedam w bardzo dobrym stanie
materac kieszeniowy 120x200cm.
Tel. 691 714 505

Sprzedam drut okrągły Fi4 w roli
w cenie złomu użytkowego.
Tel. 502 827 841

Oddam 2 duże fotele 90x90cm,
tapicerka materiałowa + drewno
z frontu, kolor jasno-niebieski-szary;
zegar duży płaski ścienny czarny
imitacja skóry.
Tel. 601 753 433

Oddam używany okap kominowy
czarny, sterowany mechanicznie,
3 stopniowa regulacja, oświetlenie,
wykończenie stal, szkło.
Tel. 500 679 834
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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Destabilizacja na rynku surowc w
Niskie ceny węgla metalurgicznego i koksu, trudna sytuacja rynkowa również w branży wydobywczej, spowodowana pandemią COVID-19 w kraju
i na świecie, a także zmniejszony w tym czasie popyt na surowce znacząco wpłynęły na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za 2020 rok.
Grupa Kapitałowa JSW generuje przychody przede wszystkim
ze sprzedaży węgla metalurgicznego oraz sprzedaży koksu.
W 2020 roku zakłady wchodzące w skład Grupy wyprodukowały ogółem 14,4 mln ton węgla oraz 3,3 mln ton koksu. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęła wartość
9,5 mln ton i była niższa o niespełna 2 proc. w porównaniu do
roku 2019. Natomiast sprzedaż koksu wzrosła aż o 24,4 procent i wyniosła 3,6 mln ton.

– Sytuacja na rynku węgla metalurgicznego i koksu jest powiązana
z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Z uwagi na zmienność cen
zawsze wywierają one znaczący wpływ na sytuację finansową Grupy Kapitałowej JSW. Na kształtowanie się cen sprzedaży węgla czy
koksu wpływają także wahania kursów walut – zwraca uwagę Radosław Załoziński, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.
W ubiegłym roku Jastrzębska Spółka Węglowa przeznaczyła
aż 3,2 mln zł na walkę z COVID-19. Od momentu pojawienia się
pandemii Grupa JSW podjęła szereg działań prewencyjnych
wzmacniających bezpieczeństwo załogi. Wdrożenie odpowiednich procedur pomogło zapobiec rozprzestrzenianiu się
koronawirusa i zapewniło ciągłość operacyjną. Konsekwentnie realizowane są także cele strategiczne i inwestycyjne, aby
zwiększyć wartość Grupy Kapitałowej JSW.

Średnia cena węgla metalurgicznego w omawianym okresie
osiągnęła wartość 436,76 zł za tonę i była niższa o 31,2 proc.
niż rok wcześniej. Spadła również o 30,1 proc. średnia cena
koksu i wyniosła 777,75 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży
węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły kwotę 3,5 mld zł.
Z kolei przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych
osiągnęły wartość 3 mld zł. Niskie ceny węgla i koksu miały znaczący wpływ na przychody ze sprzedaży, które w 2020 r. osiągnęły poziom 7 mld zł i były niższe o 19,4 proc. niż w 2019 r.
– Dziś ważny jest stabilny rozwój firmy, otwarcie na globalne szanse,
poszukiwanie nowych potencjałów, dbałość o partnerów biznesowych, a przede wszystkim o Załogę. Dlatego Zarząd podejmuje działania, które pozwolą nam zminimalizować wpływ pandemii COVID19 na płynność Grupy Kapitałowej i poprawić efektywności organizacyjną technologiczną, produkcyjną i handlową - podkreśla
dr hab., prof. nadzw. Barbara Piontek, prezes zarządu JSW.

– Wierzę, że realizacja tych planów znacząco wpłynie na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy całego regionu, wyznaczając JSW
jako niekwestionowanego lidera w branży – dodaje.
EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych
w 2020 roku była ujemna i wyniosła 218,8 mln zł. W minionym
roku Grupa Kapitałowa JSW poniosła stratę netto w wysokości 1,5 mld zł.

***
Dnia 3 września 2020 roku Komisja Europejska (KE) ponownie
wpisała węgiel koksowy na listę surowców strategicznych
(Critical Raw materials for the EU). Potwierdza to znaczenie
węgla koksowego dla rozwoju europejskiej gospodarki. Produkcja węgla w kopalniach JSW przyczynia się do zmniejszenia
zależności Unii Europejskiej od importu tego surowca z innych
krajów. Nowa lista surowców krytycznych będzie obowiązywać przez kolejne trzy lata.

Artur Dyczko Osobowo cią Roku
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych został uhonorowany tytułem Osobowości Roku.
Laureat jest jednocześnie prezesem Fundacji JSW SA oraz szefem Sztabu Kryzysowego JSW SA.
Kapituła Górniczego Sukcesu Roku przy GIPH, nadając to wyróżnienie, doceniła szczególny wkład Artura Dyczko w utrzymaniu produkcji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
i perfekcyjne kierowanie sztabem kryzysowym, koordynującym działania produkcyjne i profilaktyczne w czasie pandemii.
Wyraziła też uznanie laureatowi za olbrzymie zaangażowanie
w działania Fundacji JSW, dzięki którym służba zdrowia w regionie uzyskała niebagatelne wsparcie finansowe oraz za organizację akcji honorowego krwiodawstwa i oddawania osocza
przez ozdrowieńców dla chorujących na COVID-19. W sumie
- w przeprowadzonych akcjach uczestniczyło 1658 osób, które
oddały 568 litrów krwi oraz 102 litry osocza.
- Tytuł Osobowość Roku w Konkursie Górniczy Sukces Roku to dla
mnie wielki honor. Tak naprawdę Osobowością Roku są wszyscy
pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy w ciężkich czasach pandemii byli skoncentrowani na walce nie tylko z wirusem,
ale przede wszystkim walczyli o swoje miejsca pracy. To dzięki ich
ogromnej mobilizacji wygraliśmy walkę z pandemią w najtrudniejszym czasie dla kopalń. Dzięki nim jesteśmy gotowi z takim samym
poświęceniem stawić czoła kolejnym wyzwaniom – mówi wiceprezes Dyczko.
Utrzymanie ciągłości produkcji, wywiązywanie się z kontraktów, dbałość o jakość i terminowość dostaw dla kontrahentów
– to zadania produkcyjne. Jednak trzeba pamiętać, że olbrzymim wysiłkiem było wsparcie pracowników JSW dla stacji sanepidu. Gotowość do pomocy w każdej sytuacji stała się znakiem rozpoznawczym załogi.
- Walczyliśmy nie tylko o utrzymanie miejsc pracy i z koronawirusem, ale stoczyliśmy również walkę z hejtem, który dotykał górników i ich rodziny. Dziękuję wszystkim za udział w akcji „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika”. Cieszę się, że Kapituła dostrzegła
również działalność Fundacji JSW. To ważne, bo przecież jej fundatorami są wszyscy pracownicy Spółki. Wsparcie dla szpitali, zakup
respiratorów za prawie milion złotych i pomoc dla samorządów
lokalnych, to dowody zjednoczenia firmy ze społecznością lokalną.
Dziękuję także Włodzimierzowi Hereźniakowi, byłemu prezesowi

JSW, który zgłosił mnie do tej nagrody – podkreśla Artur Dyczko,
wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych.
Mimo pandemii Spółka mocno zaakcentowała swój związek
z tradycją walki o wolność. Czterdziesta rocznica Porozumienia
Jastrzębskiego, czterdziestolecie powstania Solidarności, setna rocznica zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, 102 rocznica odzyskania niepodległości i uroczyste upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych stały się okazją do patriotycznego koncertu transmitowanego online przez Internet.
- Możemy być strudzeni, ale wciąż jesteśmy niepokonani. Tak było,
jest i będzie, bo taką tradycją jest przesiąknięta ziemia na której żyjemy i pracujemy. Udowodniliśmy to wszyscy po raz kolejny. Szanowni Państwo, Pracownicy JSW i Mieszkańcy naszego regionu,
w hołdzie Państwu składam to wyróżnienie – podkreśla wiceprezes Artur Dyczko.
Celem konkursu Górniczy Sukces Roku jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju
polskiego górnictwa podziemnego, wyróżnienie osobowości
o szczególnym dla niego znaczeniu oraz działań proekologicznych. Przeprowadzany jest w trzech kategoriach - Innowacyjność, Ekologia oraz Osobowość Roku.
W kategorii Innowacyjność Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody. Otrzymali je Lubelski Węgiel Bogdanka za:
„Optymalizację technologiczno-organizacyjną eksploatacji
ściany o wybiegu 7100 m” oraz Becker-Warkop za: „Ciągnik
akumulatorowy typu CA-190 z ognioszczelną baterią litową
typu VOLTER”. Wyróżnieniami uhonorowała Famur za: „Autorski automatyczny kompleks ścianowy” oraz Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING za: „Łańcuch ogniowy górniczy płaski wysokowytrzymały FASING
56x187”.
W kategorii Ekologia uhonorowany został Główny Instytut
Górnictwa za: „Metodę oceny zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych”.

***
Górniczy Sukces Roku to konkurs organizowany od 12 lat
przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Decyzje o nagrodach i wyróżnieniach zapadły 4 marca podczas posiedzenia
Kapituły Górniczego Sukcesu Roku w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. W skład tego gremium
wchodzą m.in. profesorowie: Piotr Czaja, Józef Dubiński,
Monika Hardygóra, Franciszek Plewa, Krystian Probierz, Stanisław Prusek oraz dr hab. inż. Jacek Sobczyk, prof. nadzw.
IGSMiE PAN, dr inż. Andrzej Tor, dr inż. Jerzy Kicki, a także
Janusz Olszowski, Henryk Paszcza, Jarosław Zagórowski.

