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Plaga pijanych kobiet?
„Policjanci udali się na parking przy ulicy Podhalańskiej. Na miejscu zastano mężczyznę, który widział, jak kobieta uderzyła w zaparkowany samochód, po czym
odjechała. Stróże prawa ustalili miejsce, gdzie może przebywać kierująca. Dość powiedzieć, że była bardzo zdziwiona, gdy po otwarciu drzwi zobaczyła mundurowych.
Wynik badania wykazał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi kobiety. Jak przyznała jastrzębianka, od prawie półtora roku codziennie wieczorem pije alkohol...”
Kobiety łagodzą obyczaje... Ta powszechnie znana prawidłowość utwierdza nas w przekonaniu, że „płeć nadobna” symbolizuje tylko szlachetne cechy. Przy nich mężczyźni łagodnieją,
mniej przeklinają, starają się trzymać testosteron „na smyczy”.
Jednak, jak w przypadku każdej reguły, pojawiają się wyjątki,
coraz więcej wyjątków, wyjątki, które stanowią samą regułę...
Prawie zawsze zaczyna się tak samo. „Jastrzębscy stróże prawa interweniowali wobec matki, która znajdując się pod wpływem alkoholu, zajmowała się 7-miesięcznym dzieckiem...”
„...30-latka miała w organizmie 2,5 promila alkoholu we krwi...”
„...informację o nietrzeźwej kobiecie, sprawującej opiekę nad
dzieckiem, jastrzębscy mundurowi otrzymali na początku
tygodnia...” „...prawdopodobnie kobieta zadzwoniła po pomoc
lekarską, kiedy poczuła się źle...” „...a gdy pod wskazany adres
przyjechali ratownicy, spostrzegli, iż jastrzębianka jest pijana...”
Prawie zawsze zaczyna się tak samo. I tak samo kończy. „Noworodek trafił do pogotowia rodzinnego, gdzie zapewniono mu
doraźną opiekę...” „...policjanci wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności zdarzenia...” „...jeśli zgromadzony materiał potwierdzi,
że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem kobieta naraziła
życie lub zdrowie syna na niebezpieczeństwo, grozić jej będzie
kara do 5 lat więzienia...”
Gdyby chcieć wierzyć przekazom prasowym, opisującym „dokonania” młodych matek, niechybnie można nabawić się poważnej nerwicy lub nieżytu żołądka. Podobnie z komentarzami
naszych Czytelników, którzy nie szczędzą opiekunkom „na gazie” złośliwości, chcąc pozostać przy tym dyplomatycznym
stwierdzeniu. A jak jest naprawdę? Skąd ta plaga pijanych kobiet, nierzadko matek – i to nie tylko w naszym mieście? Dlaczego z zastanawiającą regularnością dowiadujemy się o podobnych przypadkach? Jak wytłumaczyć ten smutny fenomen?
Kolejny obrazek rodzajowy z jastrzębskiego podwórka. Prze-

rażająca symbioza macierzyństwa i promili, które wypełniają
przestrzeń pomiędzy zmienianiem pieluch a gotowaniem kaszki dla dziecka. „Z relacji babci, która przyszła odwiedzić wnuki,
wynikało, że jej ciężarna córka nie po raz pierwszy zajmuje się
8-latką oraz jej 1,5-rocznym bratem znajdując się pod wpływem alkoholu. Podczas interwencji kobieta była agresywna nie
tylko wobec zgłaszającej, ale i policjantów. W związku z zaistniałą sytuacją, mundurowi podjęli decyzję o doprowadzeniu
jastrzębianki do policyjnego aresztu. Dziećmi zaopiekowała się
ich babcia. 28-latka odmówiła poddania się badaniu na alkomacie” – informowała swego czasu Komenda Miejska Policji
w Jastrzębiu-Zdroju.
To może oddajmy głos naszym Czytelnikom, recytującym litanię inwektyw i niezgrabnych metafor po przeczytaniu podobnej informacji. Ale czy można dziwić się takiemu wirtualnemu
rozdrażnieniu? Zatem pora na garść komentarzy. „Teraz jest
tak, że już od poniedziałku młode dziewczyny czekają z niecierpliwością na weekend. W piątkowe wieczory zamieniają się
w ćmy barowe. Aby móc sobie dobrze popić. 10-15 lat temu taki
nadmiar wypitego alkoholu odbierał paniom kobiecość. Dzisiaj
nie mają nawet wstydu upijać się. Obecnie młode kobiety szybko doganiają mężczyzn w piciu. Liczba pijących kobiet szybko
rośnie. A trzeba też wiedzieć, że łączą alkohol z lekami czy kokainą” – pisze jeden z internautów.
A może pijące matki, posiłkując się tym przykładem, to fenomen Jastrzębia-Zdroju? Wydaje się, że autor kolejnego komentarza jest skłonny postawić taką kontrowersyjną tezę. Czy ma
rację? „Chlali dziadkowie, chlali rodzice, chleją dzieci... A teraz?
A teraz to za późno, ocknęli się ci, którzy nie mieli nic do zaoferowania młodym ludziom-górnikom. Nic poza budkami z piwem i obchodzeniem w każdym domu Barbórki przez kilka dni.
Polegało to na opilstwie do nieprzytomności, były wyjątki, które można policzyć na palcach jednej ręki” – przekonuje inny
Czytelnik.

Jedno nie ulega wątpliwości: płeć piękna – także tutaj, na jastrzębskim podwórku – zaczyna przejmować najgorsze męskie
wzorce zachowań. I jeszcze jeden obrazek rodzajowy. Młoda
dziewczyna wygraża na całe osiedle: „Ja temu ch...wi jeszcze
pokażę!!!” Wszystko wskazuje na to, że pokłóciła się ze swoim
chłopakiem. A swój żal postanowiła zakomunikować całemu
światu. „Co on sobie myśli?! Że może traktować mnie jak
sz...tę?!” – pyta przechodzących przechodniów. Niegdyś łagodzące zwyczaje, teraz kobiety emanują agresją, ich słownictwo
roi się od wulgaryzmów, a przystanki autobusowe okupują niewiasty z „fajką” w ustach. Nowy trend? Nowa moda? Nowy styl?
No cóż, powie jeden z drugim, czasy się zmieniają. To prawda.
Ale coraz częściej wielu z nas nie potrafi za tymi zmianami nadążyć. Smutne. I zarazem prawdziwe.
Ale czasami bywa tak, że w rodzinny dramat wpisanych jest
więcej osób. Tak jak w tym przypadku. „Przed południem oficer
dyżurny komendy odebrał telefon od 18-latki, z relacji której
wynikało, że jej rodzice opiekują się młodszą siostrą znajdując
się pod wpływem alkoholu. Kiedy policjanci przyjechali do
jednego z mieszkań socjalnych, czekająca przed drzwiami
wejściowymi nastolatka poinformowała, że zarówno ojciec, jak
i matka od kilku dni spożywają alkohol, zaniedbując przy tym jej
12-letnią siostrę. Stróże prawa potwierdzili informację. Zarówno 43-latka, jak i jej 48-letni mąż byli pijani. Badanie alkomatem wykazało w organizmie kobiety trzy promile, natomiast
mężczyzny – blisko dwa. Dziewczynka trafiła pod opiekę swojej starszej siostry” – relacjonują jastrzębscy policjanci.
Kiedy ponownie usłyszymy o pijanej matce czy ojcu? A może
Czytelnicy, którzy przekonują, że nasze miasto jest skazane na
czarny scenariusz, mają rację? Czy można zapobiec kolejnemu
rodzinnemu dramatowi? Tych pytań jest zdecydowanie więcej... Czy ktoś zna odpowiedź chociaż na jedno z nich?
Damian Maj

Przyśnił im się bin Laden?
Masz na sobie kamizelkę kuloodporną. Hełm i gogle. A w trosce o swoje drogi oddechowe – jesteś szczelnie owinięty arafatką. Kamizelka w wersji podstawowej waży
25 kilogramów. Ale jeśli dodasz do tego ochraniacze na części ruchome, bark czy szyję, i blachy, które mają chronić twoją klatkę piersiową, dochodzi ci kolejnych 10 kilo.
Wiesz, ile to w sumie waży?!
Dzisiaj, drodzy Czytelnicy, pierwsza część tekstu, prezentowanego na naszej stronie, dla którego punktem odniesienia
były wspomnienia mieszkańca Jastrzębia-Zdroju, członka Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

gniętymi T-shirtami, również nie dadzą ci spokoju! Powiem ci
tak, na początku zapomnij o jakimkolwiek luzie. Euforia z powodu udziału w patrolu będzie ustępować strachowi. Strach euforii. I znowu pojawi się lęk. Jak na karuzeli. Albo jeszcze lepiej
– na emocjonalnej huśtawce.

„Wiesz, ile to waży?!”
Gość w rozpiętej koszuli
Aha, musisz jeszcze pamiętać o niezawodnym AK-47, czyli
legendarnym „kałachu”. I 9 zapasowych magazynkach. Lecą kolejne kilogramy. Nie zapominaj także o wodzie. Dzięki kilku półlitrowym butelkom uchronisz swój organizm przed odwodnieniem. Kolego! A latarka?! Bez niej będziesz w Afganistanie jak
dziecko we mgle. Zabierz ją koniecznie! Tak przygotowany możesz wreszcie opuścić bazę. Na zewnątrz czeka cię bagatela
30-stopniowy upał. Albo ulewny deszcz, dzięki któremu poczujesz się jak w fińskiej saunie. Jest jeszcze trzeci wariant – burza piaskowa – ale na razie nie zanosi się na nią. Więc masz cholerne szczęście. I na nim teraz się skup. A nie na strachu, że wjedziesz z kumplami na minę.
Emocjonalna huśtawka
Kolejna uwaga, jeśli zdecydujesz się zostać „gunnerem” i obsługiwać karabin,„pekaśkę” znaczy się, może być różnie. Będziesz
sterczał na M-Rapie lub innym Rosomaku jak latarnik. I wyczekiwał momentu, w którym wydarzy się coś, co zmieni twoje życie. Kiedy już wjedziecie na „highway”, czyli tutejszą autostradę,
nie będzie lepiej. O sznurze samochodów, zazwyczaj „japończyków” z demobilu, rikszach, skuterach i rozklekotanych rowerach będziesz śnił po nocach. Przecież każdy z nich to potencjalna bomba na kołach! Pod niejednym turbanem skrywa się
łysina jego właściciela, ale też ładunek wybuchowy! Uśmiechnięci afgańscy chłopcy, a szczególnie to, co noszą pod rozcią-

Ale może zdarzyć się tak, że któregoś dnia pojedziecie po afgańskiego informatora. W dwa pojazdy. Ty znowu jako „gunnner”.
Waszym zadaniem będzie bronić rejonu odbioru. Pamiętaj, że
w promieniu kilkudziesięciu metrów nikt nie ma prawa się pojawić! No więc siedzisz na tej swojej wieżyczce i nagle widzisz
mężczyznę. Afgańczyk, bo szybko okazuje się, że to tutejszy, ma
na sobie biały uniform. Cholera, niedobrze! Oni zazwyczaj ubierają się tak na spotkanie z Allahem! Jednym słowem – masz do
czynienia z kimś, kto mógł przyjść tutaj po śmierć. W dodatku
facet trzyma w ręku podejrzaną siatkę i nie reaguje na twoje
znaki. „Hey! Mister! Go away! – próbujesz go odgonić. Zero
reakcji. Albo jest głuchy, albo ma złe zamiary. Zaczynasz ściskać
nerwowo „pekaśkę”. Czujesz jak pulsuje ci skroń. On robi kolejny krok. O jeden krok za daleko. Pociągasz za spust... Wiesz, to
jest takie uczucie, jakby mózg nie nadążał za rzeczywistością.
A do ciebie wszystko dochodziło z minutowym opóźnieniem.
Dopiero po chwili zorientujesz się, że ten, do którego posłałeś
serią z karabinu, stoi posłusznie i pali papierosa. A potem – już
po powrocie do bazy – wezmą cię w obroty. Żandarmeria oraz
gość w rozpiętej koszuli i z kilkutygodniowym zarostem, który
przedstawi się jako... oficer wywiadu wojskowego.
Skrzydła anioła
W samej bazie, rozumiesz, też nie jest lepiej. Jak już uwolnisz się

od całego ekwipunku, zrzucisz z siebie te kilkadziesiąt kilogramów, ściągniesz buty, w których twoje nogi pływają, wreszcie
– weźmiesz zimny prysznic, możesz usłyszeć kilka niepozornych decybeli. Alarm dźwiękowy, zwany tutaj „incoming”, oznacza tylko jedno – w kierunku bazy lecą wystrzelone przez talibów rakiety. A wtedy, bracie, nie ma czasu na zbędne dyskusje!
Jeśli w zasięgu wzroku masz broń, to zabierz ją ze sobą. Jeśli nie,
ważniejsza jest twoja skóra. Im szybciej znajdziesz się w schronie, nawet nieuzbrojony, tym lepiej. Rzecz jasna, po drodze mogą przydarzyć ci się różne rzeczy. Przykładowo możesz usłyszeć nad sobą dźwięk przelatującej rakiety. Uwierz mi, nie da
porównać się go absolutnie z niczym. No, chyba, że z odgłosem,
jaki wydają skrzydła afgańskiego anioła. Ale to będzie ostatnia
rzecz, jaką usłyszysz w życiu.
Duch bin Ladena
A potem, bracie, to już możesz iść kimać. Ja nie miałem z tym
nigdy kłopotów. Spałem jak niemowlę. Ale byli też tacy, którzy
budzili się z krzykiem w środku nocy. Może przyśnił im się bin
Laden? Albo jakiś śniadolicy chłopiec, który rozrywa się granatem na oczach żołnierzy? Wiesz, afgańska noc sprzyja
rozmyślaniu. Absolutna cisza i milion gwiazd na niebie. A gdzieś
tam, w górach, partyzanci szykują się do kolejnego ataku. Nie, z
tubylcami nie mieliśmy nigdy kłopotów. Czasami tylko krzywili
się na widok naszych rosomaków, jak wjeżdżaliśmy na autostradę. Ale tubylcy to nie partyzanci. Wiesz, my w sumie większość czasu spędzaliśmy w bazie. Nikt nam nie organizował
wycieczek krajoznawczych. Ani nocnych wypadów. Dopiero
potem, gdy przychodziła pora patrolu, zakładało się na siebie
kilkadziesiąt kilo ekwipunku. I opuszczało granice Ghazni.
A wtedy każdy scenariusz był możliwy...
Damian Maj
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Jednak się udało!

Ilu zakażonych?

Mimo trudnego okresu pandemii, kiedy liczy
się dosłownie każdy grosz, udało się pozyskać dofinansowanie do obudowy wiaduktu
i budowy ronda na alei Piłsudskiego i to niebagatelną sumę 12 710 000 zł. To połowa potrzebnej kwoty na tą, tak potrzebną i oczekiwaną inwestycję. Nie było to łatwe w obecnej
sytuacji, kiedy wiele inwestycji schodzi na
plan dalszy.

Jak informuje JSW, w czwartek, 4 czerwca,
w kopalniach należących do Spółki potwierdzono 2145 przypadków zarażenia koronawirusem. W samym Pniówku jest to 1587
osób, 529 osób w Ruchu Zofiówka i 11 w kopalni Jastrzębie-Bzie, 6 osób w kopalni Budryk oraz 12 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywają 222 osoby.

„Wymagało to wielu zabiegów zarówno
u Wojewody Śląskiego, w Ministerstwie Infrastruktury i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ważną okazała się wizyta wojewody
Wieczorka i wizja lokalna stanu wiaduktu,
która miała miejsce 10 lutego tego roku.
Wykazał on duże zrozumienie dla tego problemu i zadeklarował swoje poparcie jastrzębskiego wniosku, dobrze przygotowanego przez Urząd Miasta. Dzięki niemu udało
się uzyskać akceptację ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i premiera Matusza Morawieckiego. Cieszę się, że nasze zabiegi okazały się skuteczne i dofinansowanie
przyznane. W ten sposób tak duży wydatek
z budżetu miasta może być przeznaczony na
inne ważne cele i zostało zapalone zielone

światło na tą inwestycję” – mówi poseł Grzegorz Matusiak. Reszta potrzebnej kwoty musi być wyłożona z budżetu miasta lub pozyskana z innych źródeł.
Poseł Grzegorz Matusiak zabiegał również
o pomoc dla jastrzębskiego szpitala w sytuacji
pandemii, zarówno u władz centralnych i wojewódzkich, jak i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ostatnio udało się pozyskać ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 7,7 mln zł
dla WSS nr 2 na działania zabezpieczające
przed koronawirusem. Przedtem skutecznie
zabiegał o dofinansowanie budowy sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej,
a także remontu ulic Chlebowej i Rolniczej.

„Nie jesteśmy opozycją totalną, odwrotnie
– opozycją współpracującą” – mówił radny
Tadeusz Sławik (PiS) do swoich kolegów z jastrzębskiej Rady Miasta.

„Jeśli chodzi o budżet z 2019 roku, to był de
facto budżet pani prezydent – nie był z nami
konsultowany” – kontynuował miejski rajca
– „Konsultacja nastąpiła, jeśli chodzi o budżet
z 2020 roku”.
A jak układają się relacje radnych klubu PiS
z panią prezydent? „Ta współpraca jest mocniejsza. Jeśli działamy wspólnie, bądźmy wobec siebie lojalni” – apelował do Rady Miasta.
I jeszcze w kwestii wotum zaufania: „Każdy
radny (z klubu PiS – przyp. aut.) głosuje według swojego sumienia”.

Jak zastrzegł szybko, nie chciałby być oskarżony o swego rodzaju seksizm, ale podkreślił,
że prezydent Anna Hetman potrafi nas godnie reprezentować na zewnątrz. „Czego przykładów parę widziałem” – podkreślił z mocą.
„Na to wotum zaufania pani prezydent jak
najbardziej zasługuje” – ocenił.
Zdaniem miejskiego rajcy, każdy urzędujący
prezydent musi liczyć się z krytyką. „Człowiek robiąc dobre rzeczy, również naraża się
tym, którzy mają niespełnione nadzieje
i oczekiwania” – dodał.

Tymczasem radny Janusz Ogiegło zaczął
dosyć oryginalnie.

Ostatecznie Rada Miasta głosami – 12 „za”
i 8 „przeciw” udzieliła wotum zaufania prezydent Annie Hetman.

„Pani prezydent naszego miasta nie ma postury jakiejś zapaśniczki. Ma raczej postawę
dość wątłą, typową kobiecą” – zauważył odważnie.

„Zakasam rękawy i dalej ruszam do pracy na
rzecz miasta, dla którego bije moje serce”
– podsumowała prezydent Anna Hetman na
stronie jastrzębskiego magistratu.

W końcu skoszą trawę
Jak już informowaliśmy, miasto podjęło decyzję o tymczasowym zakazie koszenia traw na
terenach miejskich.
Tymczasem, jak zauważa Piotr Szereda, przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
wysoka trawa oraz rozłożyste żywopłoty w
pasie drogowym, a szczególnie na skrzyżowaniach, stwarzają duże niebezpieczeństwo,
utrudniając widoczność kierowcom oraz pieszym.
Idąc tym tropem, zainteresowaliśmy się, czy
Jastrzębie-Zdrój planuje wykonanie koszenia
w miejscach wrażliwych, stanowiących wspomniane zagrożenie w ruchu drogowym?

„Badania przeprowadzone w kopalniach
wśród górników ujawniły w sumie kilka tysięcy zakażeń koronawirusem, lecz około
97 procent zainfekowanych górników przechodzi infekcję bezobjawowo” – zauważa
portal nettg.pl.

„W pierwszym etapie testy wykonywane
wśród górników miały na celu wychwycenie

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

„W piątek, 22 maja, została podjęta decyzja
o wykaszaniu traw od 25 maja w miejscach
strategicznych: skrzyżowaniach, zjazdach,
przejściach, pasach drogowych, rowach. Informację otrzymały jednostki miejskie i Wydział Gospodarki Komunalnej” – poinformował jastrzębski magistrat.

7 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia SARS CoV-2, ponadto
mamy 17 „ozdrowieńców”, 3 osoby zmarły.

Wirus niegroźny dla górników?

„Świadczy to dobrze o ogólnym stanie zdrowia tych osób. COVID-19 ma ciężki przebieg
u osób z chorobami współistniejącymi, takimi
jak choroby serca, płuc, choroby cywilizacyjne, w tym cukrzyca czy miażdżyca” – mówi
w rozmowie z serwisem Dariusz Iskanin, lekarz, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia
Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Ruszam do pracy!”

W czasie VII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, która odbyła się w czwartek,
28 maja, radni „pochylili się” między innymi
nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania.

Z kolei z informacji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim – stan na dzień 3 czerwca – wynika, że
w Jastrzębiu-Zdroju mamy już 600 zakażonych koronawirusem, 493 osoby przebywają
na kwarantannie decyzją służb sanitarnych,
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osób zakażonych w dużych skupiskach ludzkich. W drugim etapie badano ich rodziny.
Izolacja osób z dodatnimi wynikami wymazów na obecność koronawirusa w izolatoriach lub w kwarantannie domowej jest
skuteczną metodą walki z pandemią” – wyjaśnia.
„My się tego wirusa uczymy. Wirusa grypy
znamy, on mutuje co roku. Co roku opracowywane są nowe szczepionki. Koronawirus
także mutuje. My, medycy, oczekujemy, że będzie mutował w kierunku mało immunogennym, to znaczy, że nie będzie groźniejszy,
tylko słabszy. Obecnie najpowszechniejszą
metodą zapobiegania zachorowaniu na
COVID-19 jest unikanie źródeł zakażenia”
– pada na koniec.

Szkoły nadal zamknięte
Od 25 maja dopuszczalne jest otwieranie
szkół. Jednak w związku z dużym ryzykiem
epidemicznym, w Jastrzębiu-Zdroju większość placówek nie będzie prowadziła zajęć.
„Władze większości jastrzębskich szkół,
w tym wszystkich publicznych szkół podstawowych, nie zdecydowały się na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w formie stacjonarnej. Decyzje te związa-

ne są z ciągłym wzrostem zachorowań na
COVID-19 w naszym mieście. Są jednak wyjątki. Należą do nich głównie szkoły ponadpodstawowe, w których mogą być prowadzone specjalne konsultacje przed egzaminami dla absolwentów klas maturalnych.
Szczegółowych informacji na temat organizacji ewentualnych zajęć udzielają poszczególne placówki” – dowiadujemy się w jastrzębskim magistracie.

Urząd tłumaczy się z maseczek?
„Działanie zasadne, ale wykonanie było bardzo chaotyczne, opieszałe, z pewnością nienależycie przemyślane” – tak ocenia kolportaż „miejskich” maseczek radny Szymon
Klimczak w swojej najnowszej interpelacji.
Jak zauważa, główny problem polegał na tym,
że – według informacji autora interpelacji
– pierwsze maseczki trafiły do pośredników
dopiero 22 kwietnia (przypomnijmy, że pierwotna informacja na temat zakupu i kolportażu maseczek, opublikowana na stronie
jastrzębskiego magistratu, pojawiła się
17 kwietnia – przyp. aut.).
„Do tego czasu nikt nawet nie przekazał
prośby ani szczegółowej informacji dotyczącej akcji przekazywania maseczek mieszkańcom. W efekcie takiego chaosu, dobrzy
pośrednicy spotkali się z lawiną zapytań często zdenerwowanych mieszkańców, którzy
– w nieuzasadniony sposób – również ich krytykowali za taki stan rzeczy” – czytamy w interpelacji.
„Określone przez Pana Radnego pojęciem
'zwłoki' czynności organizacyjne, związane
z dystrybucją 35 tysięcy maseczek wielokrot-

nego użytku, podyktowane były między innymi przyjęciem produktu na stan, sprawdzeniem jakości, indywidualnym pakowaniem i przygotowaniem do rozdysponowania
na poszczególne spółdzielnie mieszkaniowe
i organy pomocnicze miasta” – wyjaśnia wiceprezydent Roman Foksowicz.
Magistracki urzędnik wskazuje także miejskiemu rajcy na reguły rządzące składaniem
interpelacji. „Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020.713) interpelacje i zapytania kierowane przez radnych powinny dotyczyć
spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Nazwanie działań realizowanych przez Urząd
Miasta 'chaotycznymi' stanowi Pańską subiektywną ocenę, nie wpisującą się w zakres
wymagający udzielenia odpowiedzi” – podkreśla.
„Dystrybucja maseczek przekazana została
do realizacji spółdzielniom mieszkaniowym
oraz reprezentantom jednostek pomocniczych Miasta. Urząd Miasta nie dysponuje
wiedzą na temat tempa dystrybucji maseczek
wśród mieszkańców przez wskazane podmioty” – pada na koniec.
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Komunikacyjny
paraliż?
„Co prawda dokonano gruntownego remontu ulicy Grodzkiej, przebudowano także
skrzyżowanie, jednak, tak jak ostrzegaliśmy
(mowa o radnych Piotrze Szeredzie, Szymonie Klimczaku i Ryszardzie Piechoczku
– przyp. aut.), ten zakres wykonanych prac
stał się jedynie zabiegiem wizualno-technicznym. W związku z tym nie uzyskano poprawy
bezpieczeństwa oraz organizacji ruchu”
– czytamy w interpelacji radnego Piotra Szeredy.
„Biorąc pod uwagę remont wiaduktu i wyłączenie ruchu na alei Piłsudskiego, pożądane jest w trybie natychmiastowym dokonanie zmiany organizacji ruchu wraz z montażem sygnalizacji świetlnej” - zauważa miejski
rajca.
„Niemożliwe jest natychmiastowe dokonanie
zmiany organizacji ruchu wraz z montażem
sygnalizacji świetlnej” – słyszymy w jastrzębskim magistracie.
„Aby zamontować sygnalizację świetlną na
tym skrzyżowaniu konieczne jest całkowite
przebudowanie wlotu ulicy Stodoły, tak aby
móc wyznaczyć i osygnalizować przejście dla
pieszych stanowiące połączenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Pszczyńskiej. Konieczne jest
również poszerzenie i przedłużenie chodnika
po stronie południowej ul. Pszczyńskiej,
chcąc zamontować maszty z sygnalizatorami.
Wiąże się to niestety z likwidacją znajdujących się tam miejsc postojowych wykorzystywanych przez klientów i obsługę sklepu. Dodatkowo ze względu na występujące w tym
rejonie duże uzbrojenie terenu konieczna będzie przebudowa dużej ilości urządzeń podziemnych i naziemnych” – odpowiada wiceprezydent Roman Foksowicz.
„Koszt inwestycji jest duży, a czas realizacji
długi, między innymi ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień. Z pewnością nierealne jest wykonanie
zadania w roku bieżącym, a tym bardziej
przed rozpoczęciem przebudowy wiaduktu
w ciągu al. Piłsudskiego. Natomiast równoczesne prowadzenie obu inwestycji spowoduje bardzo duże utrudnienia w ruchu i grozi
paraliżem komunikacyjnym miasta” – podkreśla magistracki urzędnik.

Tutaj nie
ściągniesz
maseczki
„Do pojazdu może wejść 50 procent liczby
wszystkich miejsc siedzących i stojących. Decyzja zapadła niespodziewanie. Stosowne
rozporządzenie rząd opublikował w sobotę,
30 maja” – poinformował Międzygminny
Związek Komunikacyjny.
„Przypomnijmy, że pierwsze ograniczenia
mówiły o liczbie pasażerów, która odpowiada połowie wszystkich miejsc siedzących.
W praktyce w standardowym autobusie
mogło znajdować się około 15 osób. Drugi
ruch rządu to ustalenie dopuszczalnej liczby
podróżnych na 30 procent wszystkich miejsc
– zarówno siedzących, jak i stojących. Od
1 czerwca limit to 50 procent wszystkich
miejsc. Tak więc, w autobusie może znajdować się ponad 40 osób. Oczywiście w dalszym
ciągu pasażerowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa, a także do zachowania bezpiecznej odległości” – przypominają władze
MZK.
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Szybko, ale czy
mądrze?
„Niech sobie ci wszyscy prześmiewcy włożą puste głowy w worki i zaczną oddychać. Do tego jeszcze przy każdym oddechu ma się uczucie, jakby ktoś płuca miażdżył. A już osoby, które borykają
się z problemami astmatycznymi lub jakimiś alergiami, to mają bardzo ciężko. Nawet premier
Wielkiej Brytanii opowiadał, że to było makabryczne doświadczenie i był już drugą nogą na tamtym świecie. Szkoda, że głupota ludzka ma się dobrze i chodzi po świecie” – mogliśmy przeczytać
w komentarzu. Jego autorka, niejaka „strzykawka”, przestrzegała przed bagatelizowaniem koronawirusa. To wszystko zaś pod sondą, w której zapytaliśmy, czy łagodzenie obostrzeń związanych
z pandemią jest dobrym rozwiązaniem?
„Głupota ludzka ma się dobrze i chodzi po
świecie” – to krótkie zdanie stało się inspiracją dla autorów kolejnych wpisów, sukcesywnie pojawiających się na naszej stronie. „Chodzą niektórzy ludzie jak barany z maseczkami
pod brodą, dotykają łapami z przodu i nie patrzą na nic. Niektórych ludzi nie można wyedukować, bo mają ciasne umysły na przyswojenie oczywistych rzeczy. Jadę często
samochodem i widzę te ofiary jak łażą” – relacjonował nasz Czytelnik.
Swoją drogą, jastrzębska aura, nooo... przynajmniej w ostatnim okresie, nie rozpieszczała mieszkańców. Ale zdarzały się cieplejsze dni, zachęcające do korzystania z dobrodziejstw ładnej pogody. Jak donosili Czytelnicy, mogliśmy wówczas podziwiać jastrzębian – czy to na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, czy w Jarze Południowym
– jak gromadzili się w jednym miejscu, nierzadko bez maseczek i zachowania przepisowego dystansu, rozprawiając o wszystkich
możliwych tematach. A służby porządkowe?
Owszem, pojawiały się tu i ówdzie, przemykały, zaglądały dyskretnie, ale, zdaniem naszych Czytelników, nie reagowały na podobne obrazki rodzajowe.
Tymczasem oddajmy głos autorowi komentarza, który daje do myślenia. „Właśnie siada
Pniówek, pewnie następna będzie Zofiówka.
A jastrzębianie radośnie rzucą się na zakupy
do galerii. Bo ich to nie dotyczy. Ani ich rodziców, ani babć...” – czytaliśmy na naszym portalu.
Dodajmy zapobiegliwie, iż wpis pojawił się na
początku „koronawirusowego serialu” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Teraz, kiedy piszemy te słowa, wiadomo już, że liczba zakażonych w koplaniach przekroczyła dwa tysiące przypadków. Niestety, jak można przypuszczać, to jeszcze nie koniec złych informacji z frontu walk z pandemią.
I tutaj także w sukurs przychodzą nam Czytelnicy, relacjonując, jak pracownik jednego
z jastrzębskich zakładów, który dowiedział
się nieoficjalnie, że jest zakażony, został poddany obowiązkowi kwarantanny – rzecz jasna, decyzją służb sanitarnych – ponad tydzień
później.
W tym kontekście informacja, że stanowisko
straciła właśnie Urszula Mendera-Bożek,
dotychczasowa szefowa Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach,
brzmi jak swoiste memento. Jak donosiły lo-

kalne media, w ostatnich dniach coraz głośniej było o skargach mieszkańców województwa śląskiego na prace stacji Sanepidu. Podobno trudno było się do nich dodzwonić i uzyskać jakiekolwiek informacje. Jednocześnie
„wywołani do tablicy” pracownicy mieli tłumaczyć się nawalem obowiązków.
„Siedzą na kwarantannach po kilka tygodni.
Niektórzy sami sobie ją nakładają, bo wiedzą,
że mają wynik pozytywny, ale nie są uwzględniani na liście kwarantanny Sanepidu. Albo
odwrotnie, ludzie są zdrowi, ale są na tych
listach (…) Część w jednym gospodarstwie
domowym jest chora, a część zdrowa. Do
części przyjeżdża wymazobus, a reszta siedzi
dalej” – mówiła w radiu TOK FM Aleksandra
Wentkowska, reprezentująca Rzecznika Prawa Obywatelskich w regionie śląskim.
Sprawdziliśmy, chcąc samemu zweryfikować
te zarzuty, niestety, mimo wielokrotnych
prób „dodzwonienia się”, nam także nie udała
się wspomniana przed chwilą sztuka.
Tymczasem na samych górników wylała się
rzeka hejtu. „Z górników, którzy przez cały
ten najtrudniejszy czas, w marcu czy kwietniu, przychodzili do pracy, dzięki czemu zakłady górnicze w ogóle przetrwały, robi się
'trędowatych'. Robi się z nas ludzi, których należy unikać, którzy szerzą zarazę. To przykre,
że w taki sposób rząd 'odwdzięcza się' tym,
którzy wydobywają surowiec gwarantujący
Polsce jako taką niezależność energetyczną”
– pisał szef górniczej „Solidarności” Bogusław Hutek „na łamach” branżowego serwisu.

„Węgiel, niegdyś nasze 'czarne złoto', jest
traktowany przez obecny rząd jak kula u nogi i
może stąd nierozważne słowa ministra, które
szybko stały się pożywką dla ludzi niechętnych górnictwu? Internet huczy od komentarzy, w których pracownicy kopalń obwiniani
są za rzekome plany odcięcia całego województwa od reszty kraju czy za to, że na Śląsku miałyby zostać utrzymane specjalne obostrzenia. Przecież górnicy sami tego wirusa
nie wyprodukowali – też się od kogoś zarazili,
też są ofiarami” – podkreślał.
„Wszystkim górnikom przesyłam słowa otuchy oraz podziękowania za ich niezwykle
ciężką i odpowiedzialną pracę. Jednocześnie
pragnę wyrazić swój stanowczy sprzeciw
wobec fali hejtu, z jakim od kilku dni spotykają się pracownicy branży górniczej i ich rodziny – branży stanowiącej tak ważny trzon
gospodarki energetycznej nie tylko województwa śląskiego, ale i całego kraju” – pisał
w połowie maja wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek.
„Szybko, ale czy mądrze?” – nasuwa się pytanie, kiedy myślimy o łagodzeniu kolejnych
obostrzeń, szczególnie w naszym regionie.
No cóż, to już kolejne pytanie, z którym musimy zmierzyć się samodzielnie. Na własną
odpowiedzialność.
Miejmy nadzieję, że nie jest za późno, aby
dojść do konstruktywnych wniosków...

Damian Maj

www.gazeta.JasNet.pl
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Miasto z banknotu

Wśród kilku symboli miejskich, określających naszą państwowość, które znajdują się na banknotach, na „dwudziestce” można
rozpoznać cieszyńską rotundę. I w pełni zasłużenie. Cieszyn to jedno z najstarszych miast w Polsce i w Europie. Nie jest wielkim
miastem, jednak tu splata się tradycja z nowoczesnością. To miasto graniczne, ale ta granica łączy, nie dzieli i jest przykładem
harmonijnego współżycia dwóch narodowości. To ważne miejsce nie tylko dla jego mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców tego
regionu, ale znacząca atrakcja dla turystów z całego kraju, a nawet całego świata.

Nie w każdym regionie znajduje się taka miejscowość jak Cieszyn. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Dla miłośników
odległej przeszłości może być to wzgórze zamkowe ze słynną
Wieżą Piastowską i wspomnianą już rotundą, z pięknym
widokiem na Olzę i całą okolicę, a także na malowniczy Beskid
Śląski. To legendarna Studnia Trzech Braci czy urokliwa Cieszyńska Wenecja. To Teatr Cieszyński w stylu secesyjnym,
oparty na wzorach wiedeńskich, wybudowany w zaledwie
półtora roku na początku XX wieku. To Dom Narodowy, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Muzeum Drukarstwa czy część
Szlaku Industriady. To historyczny zbiór książek w Książnicy
Cieszyńskiej, to Biblioteka Tschammera w ramach Muzeum
Protestantyzmu w Kościele Jezusowym. W Cieszynie znajduje
się jedenaście kościołów, i w każdym można znaleźć coś
niezwykłego, a także trzy klasztory opiekujące się osobami niepełnosprawnymi i niedołężnymi. To w końcu szereg budynków
cieszyńskiej starówki czy cieszyńskiej moderny, gdzie można
się poczuć jak w innej rzeczywistości. Ale jest też przykład połączenia historycznej przeszłości z nowoczesnością – to Centrum Wzornictwa i Przedsiębiorczości prowadzone w Zamku
Cieszyn z Urzędem Marszałkowskim.
Cieszyn to miasto, które żyje nie tylko przeszłością, ale też
dniem dzisiejszym. Stara się budować swoją codzienność i propozycje na swych atrakcjach, których ma naprawdę niemało.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że Cieszyn to zarówno jego polska,
jak i czeska część. Mimo granicy i nieco innego języka, to jeden
organizm miejski. Warto brać pod uwagę propozycje zarówno
jednej, jak i drugiej części. Razem stanowią one naprawdę bardzo bogatą i atrakcyjną ofertę, jaką mało która miejscowość
może się pochwalić. Różnice językowe nie są tak duże, żeby nie
można było w pełni z niej skorzystać.
Cały Cieszyn to miasto około 60-tysięczne, a w nim dwa teatry,
jeden „wiedeński” po polskiej stronie, gdzie występują największe polskie i zagraniczne gwiazdy, a drugi po czeskiej, ale
z polską sceną, jedyną taką za granicą na świecie, gdzie grane są
sztuki również po polsku. To również sześć sal kinowych – jedna w starym klimatycznym kinie, druga po czeskiej stronie,
a pozostałe w galerii handlowej. Cieszyn to w końcu wiele nastrojowych restauracji i kawiarń, szczególnie te na starówce.
Latem, na Rynku do późna rozbrzmiewają gwarem ogródki
kawiarniane. Na swoje wychodzą amatorzy „złocistego trunku”, którzy mogą się raczyć znakomitymi piwami polskimi
i czeskimi, a zwłaszcza tym uwarzonym w Browarze Zam-
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występują studenckie grupy z całego świata, a także coroczne
Mistrzostwa Polski Piwowarów Domowych organizowane
przez Browar Zamkowy.
Cieszyn dysponuje pięknymi szlakami spacerowymi i terenami
rekreacyjnymi. To wspomniana już Góra Zamkowa z pięknymi
widokami, to także szlak magnolii, szlak cieszyńskiej moderny,
protestantyzmu czy cieszyńskich Żydów. Latem, co niedzielę,
czeka przewodnik, który bezpłatnie oprowadzi po największych atrakcjach Cieszyna, a spacer zakończy w pięknym Parku
Pokoju, gdzie odbywają się niedzielne koncerty dla każdego.
Istnieje specjalna aplikacja na smartfony, która może was poprowadzić na taki cieszyński spacer.

fot. cieszyn.pl / W. Wandzel

kowym, sprzedawanym nawet w takich hotelach jak Mariott
i Sheraton.
W Cieszynie dzieje się. I to przez cały rok. Odbywają się świetne festiwale, które zdobyły już szeroką renomę i uznanie. Są to
doroczne Dni Teatru, Festiwal Teatralny „Bez Granic”, gdzie
prezentowane są bardzo ciekawe sztuki, wystawiane przez
uznane teatry. To słynny już festiwal filmowy „Kino na Granicy”,
gdzie można zobaczyć ambitne filmy polskie, czeskie i słowackie, a czasem także węgierskie i rosyjskie. Z tej okazji przyjeżdżają różne znane gwiazdy filmu, jak ostatnio Agnieszka Holland czy Marcin Dorociński. Ciekawe filmy są tu prezentowane
również i w inny sposób. Na przykład „Wakacyjne Kadry” pod
gwiazdami w piątki na Rynku, gdzie rozkładanych jest nawet
800 leżaków i puf czy dosłownie „kino na granicy”, nad Olzą,
gdzie filmy wyświetlane są na dużym ekranie po polskiej stronie rzeki, a oglądane na czeskim brzegu.
Z innych znanych cyklicznych imprez warto wymienić dekadę
muzyki organowej czy słynne też Święto Trzech Braci, legendarnych założycieli Cieszyna, którego 30. edycja wypadałaby
w tym roku. Zaczyna się ono na moście granicznym, a w jego
trakcie ma miejsce wiele atrakcji i występuje wiele gwiazd. To
także regionalny festiwal „Z Cieszyńskiej Trówły” czy międzynarodowy studencki festiwal folklorystyczny, podczas którego

Nad Olzą zaprasza Ogród Dwóch Brzegów, ze ścieżkami i urządzeniami do rekreacji, jak również nowo ukończone Open Air
Muzeum (muzeum na świeżym powietrzu), gdzie w plenerze
prezentuje się wystawę o nie zawsze łatwym życiu pogranicza.
Obszar ten jest szczególnie atrakcyjny po zmierzchu, gdzie
dużą popularnością, głównie wśród młodzieży, cieszą się fantastycznie oświetlone osiem kół czasu.
Amatorzy większego wysiłku znajdą tu profesjonalne lodowisko, dwa kryte i dwa baseny „na powietrzu”, korty tenisowe
oraz ścieżki biegowe i rowerowe. Niedługo zostanie otwarty
szlak rowerowy do Zebrzydowic, a stąd już Żelaznym Szlakiem
do Jastrzębia-Zdroju, a węc łącznie z Cieszyna do naszego miasta rowerem, tam i z powrotem.
Biegaczy zachęca Parkrun. To impreza biegowa, która odbywa
się równocześnie w 40 krajach na świecie, na dystansie 5 km,
gdzie każdemu mierzy się czas. Tu rozgrywa się po obu stronach granicy. Na ten bieg przybywa do Cieszyna wielu biegaczy
z kraju, a nawet zza granicy. Pojawił się nawet zawodnik z Australii. W tym roku miałby się odbyć już dwusetny taki bieg.
Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz żartuje, że Cieszyn
to mały Wiedeń, albo że... Wiedeń to większy Cieszyn. I może
coś w tym jest. Mówi, iż to piękne i życzliwe miasto, tu się
naprawdę dzieje. Warto tu przyjechać i warto tu wracać. I na
pewno za każdym razem trafi się na coś interesującego. Trzeba
o tym pamiętać i to nie tylko na początku sezonu turystycznego. Nawet w czasie pandemii, przy wszystkich ograniczeniach
i nie w pełni wykorzystanych możliwościach.
JN
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Zasypią las
śmieciami?
„Czy wstawienie pojemników na śmieci – po
uzgodnieniu z Nadleśnictwem Rybnik – nie
jest lepszym rozwiązaniem od kupki śmieciowej, która wita naszych mieszkańców na
jednym z głównych wejść do Lasu Kyndra,
oraz od śmieci w reklamówkach w różnych
częściach lasu?” – zastanawia się radna Angelika Garus-Kopertowska w interpelacji swojego autorstwa.
Jednocześnie nasza reprezentantka w Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój apeluje do
urzędników o wstawienie pojemników na odpady (segregowane – plastik, szkło oraz mieszane) oraz odbiór zapełnionych pojemników
w rejonie wlotu do Lasu Kyndra – od strony
ulicy Jasnej 40.
„Jest to miejsce bardzo często odwiedzane
przez naszych mieszkańców, szczególnie
w okresie pandemii. Kosz miejski, znajdujący
się w rejonie przejścia dla pieszych, bardzo
często jest przepełniony, a najbliższe pojemniki do segregacji odpadów są na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej i opłacane
są przez mieszkańców tej spółdzielni” – zauważa w pewnym momencie.
Czy miasto weźmie sobie do serca słowa młodej, jastrzębskiej radnej?

Zalani na
kwarantannie
Zgłoszenie dotyczyło podtopionej piwnicy
w budynku jednorodzinnym. Co ważne, mieszkańcy mieli być objęci kwarantanną COVID
19. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 31 maja,
na terenie jednego z jastrzębskich sołectw.
„Stwierdzono, że wysoki poziom w zbiorniku
na wodę opadową, znajdującym się przy domu, powoduje zalewanie garażu poniżej poziomu terenu. Lokatorom polecono pozostanie w domu ze względu na kwarantannę. Jedna rota w pełnym zabezpieczeniu, zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa COVID 19, przystąpiła do wypompowania wody ze zbiornika na pobliską łąkę. Pozostali strażacy nie
uczestniczyli w działaniach. Po zakończeniu
działań dokonano dekontaminacji (usunięcie
i dezaktywacja substancji szkodliwej – przyp.
aut.) ratowników i sprzętu. Rota, która brała
udział w bezpośrednich działaniach (nie miała jednak styczności z osobami poddanymi
kwarantannie), wraz ze zdekontaminowanym sprzętem wróciła do jednostki samochodem SLRR. Pojazd po zakończeniu działań został wycofany z podziału bojowego i poddany
ozonowaniu” – informuje KM PSP.

Sen na miejscu
„zbrodni”
O włamaniu do samochodu zawiadomił pokrzywdzony mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
Sprawca w nocy z czwartku na piątek, 21/22
maja, wybił szybę w samochodzie i wszedł do
środka. Ku zdziwieniu mundurowych, którzy
przyjechali na miejsce zdarzenia, sprawca
włamania spał wewnątrz pojazdu. Wybudzony był zaskoczony miejscem swojego pobytu.
W rozmowie z policjantami przyznał, że wybił
szybę pojazdu, bo nie miał gdzie się przespać.
Niewiele pamiętał z momentu zniszczenia samochodu, gdyż był pod wpływem alkoholu.
Usłyszał już zarzut zniszczenia mienia. Grozi
mu kara od 3 miesięcy do 5 lat.

informacje publicystyka

www.JasNet.pl

„To wszystko
za darmo!”
Samotnie mieszkająca emerytka w jednym z bloków na ulicy Wielkopolskiej. Pora obiadowa.
Akurat odwiedził ją syn. Ich rozmowę przerywa dość głośne pukanie do drzwi. Na początku nie
reagują. Pukanie powtarza się, jest bardziej natarczywe. Zaintrygowana już emerytka, czując się
pewniej w obecności syna, podchodzi do drzwi i je otwiera. Z drugiej strony stoi mężczyzna w
średnim wieku i z maską pandemiczną na twarzy.
- Dzień dobry – woła radośnie przybysz
– Otwieramy nowy sklep naprzeciw apteki
na Wielkopolskiej, w jednym z lokali, który
właśnie ulega likwidacji. Będzie to sklep zielarski, specjalnie dla seniorów. Ponieważ nie
pozwolono nam rozprowadzać ulotek z powodu epidemii, informujemy o tym osobiście
w blokach, gdzie mieszka wielu emerytów.
W tym celu proponujemy konkurs, w którym
można wygrać kilka bardzo atrakcyjnych nagród. Czy chce pani wziąć w nim udział? A może sąsiadki powiedziały już pani o nim?

- I to wszystko za darmo? – pyta podejrzliwie
oszołomiona już emerytka.

- Nikt mi nic nie mówił – odpowiada nieufnie
emerytka.

- Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam.
Tylko jeszcze jeden drobiazg. To wszystko jest
za darmo jako reklama naszego sklepu, ale
ponosimy pewne koszty prowadzenia tej reklamy. To tylko 398 zł.

- Na pewno nie? To taki atrakcyjny konkurs,
bardzo prosty i można wygrać ciekawe nagrody. Wystarczy, że zgadnie pani liczbę od
0 do 9 i nagrody należą do pani i to całkiem za
darmo. Jako nasza reklama. Proszę nie pytać,
naprawdę nie mogę zdradzić tego numeru.
Czy na pewno żadna sąsiadka nie zadzwoniła
i nie zdradziła pani tajemnicy?
- Nie nikt nie dzwonił.
- To dobrze. Bo już dwie wygrały w tej klatce.
To proszę podać numer od 0 do 9.
W tym momencie przybysz wciska się nieproszony do mieszkania. Na to syn, dotąd przysłuchujący się rozmowie w dużym pokoju,
wstaje z fotela i przychodzi do przedpokoju.
Przybysz jest nieco zaskoczony, ale nie daje
tego poznać po sobie.
- Proszę podać ten numer – zachęca emerytkę.
- No dobrze. Niech będzie 7 – odpowiada
emerytka, czując się pewniej w obecności
syna.
- Niesamowite! – woła przybysz – Pani też
zgadła! Naprawdę, nikt nie przekazał pani tego numeru? Bo jak tak, to nie mógłbym uznać
tej odpowiedzi. Naprawdę nie? No to gratuluję, nagrody należą do pani i to całkiem za
darmo!
- Tak, za darmo. A potem okaże się, że wszystko za darmo, tylko zabrakło panu benzyny na
powrót do domu i prosi pan o pomoc i parę
groszy. Znamy to już – drwi syn.
No wie pan! Nic podobnego! – oburza się
mężczyzna – To wszystko za darmo. Prosimy
tylko, żeby przekazać innym sąsiadom informację o naszym sklepie i zachęcić do zakupów. Mamy naprawdę atrakcyjne propozycje

- Oczywiście! To tylko za reklamę naszego
sklepu wśród znajomych. Te rzeczy mają naprawdę dużą wartość, ale tak chcemy zainteresować i zachęcić naszych przyszłych klientów – zapewnia z zadowoleniem nadal zamaskowany przybysz.
- To jeśli tak, to dziękuję. Na pewno powiem
o tym znajomym.

- Jak to rozumieć? – pyta zaskoczona i już zaniepokojona emerytka.
dla seniorów. I uważamy, że właśnie w ten
sposób najlepiej je zareklamujemy.
Zaczyna sięgać do dość obskurnej torby i wyciąga kolejne przedmioty.
- Tu ma pani specjalną opaskę na kolana. Dobrze pomaga na ich ból i w chodzeniu. Proszę
spróbować, na pewno pomoże. Bolą panią
czasem kolana, prawda? A tu coś dla pana.
Bardzo przydatne wkładki do butów. Zapewniają komfort dla stóp. Tylko trzeba je przyciąć do rozmiaru buta. Pewnie ma pani też
problemy z kręgosłupem. Kto ich nie ma w naszym wieku? Tu ma pani specjalny pas na biodra. Zobaczy pani, jak dobrze pomaga na kręgosłup, szczególnie na odcinki lędźwiowe.
Przekona się pani, jak szybko zadziała. A tu
znowu coś może dla pana. Ekskluzywny zestaw ceramicznych noży. Nie trzeba ich
ostrzyć, nigdy się nie stępią. A dlaczego są białe? Bo właśnie ceramiczne. Teraz coś specjalnego! Prawdziwy szlagier! Elegancki zestaw
sztućców z metalu, tego samego, co garnki
Zeptera. Oczywiście, znacie państwo garnki
Zeptera? Znakomita propozycja dla siebie
albo na prezent okolicznościowy dla bliskich.
Czy to nie piękne? Zgadnijcie państwo, ile to
wszystko jest warte?

- Po prostu, że za te piękne i tak kosztowne
nagrody prosimy tylko o ten drobiazg i pokrycie tych śmiesznych kosztów prowadzenia reklamy.
- Mam zapłacić za coś, czego nie zamawiałam,
400 złotych? – pyta oburzona emerytka.
- Tak, tylko ten drobiazg, a wszystko jest za
darmo!
- Wiedziałem. Nie chcemy tego! Niech pan to
zabiera! – wkracza zdecydowanie i stanowczo syn.
- To niemożliwe! Nie chcecie państwo tych
pięknych nagród? Za darmo? Nie wierzę.
A sąsiadki tak się cieszyły
- Powiedziałem przecież. Niech pan to zabiera! – syn zaostrza ton.
- Jak państwo chcecie. Taka okazja! – niezadowolony przybysz szybko zbiera wyłożone
przedmioty – Ale i tak zapraszam do naszego
sklepu. Do widzenia!, Wychodzi pośpiesznie
z mieszkania.
- A to oszust i naciągacz! – oburza się emerytka.

- Pewnie z 1000 złotych – znowu kpi syn.
- Ponad 1600 zł! I to wszystko za darmo, jako
reklama naszego sklepu. Prosimy tylko o zareklamowanie nas u swoich sąsiadów i znajomych. Niestety, nie jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich. Wkrótce otwieramy i zapraszamy wszystkich. Zwłaszcza naszych
drogich seniorów.

Po chwili słychać jego głos na klatce schodowej przy innym mieszkaniu.
Następnego dnia, podczas spaceru, syn z matką podeszli pod lokal, który miał się zamykać.
Lokal działał nadal i żadnego śladu po nowym
sklepie dla seniorów.
JN
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Ruda Śląska

Zatrzymany w aucie
za pół "bańki"

Kilka minut po 21.00 oficer dyżurny żorskiej komendy
otrzymał informację, że jeden z mieszkańców objęty
kwarantanną opuścił miejsce zamieszkania. Natychmiast
pod wskazany adres wysłał patrol, który przed jednym
z osiedlowych bloków zastał 27-latka. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego złamał obowiązek pozostania w domu, gdzie ewidentnie nie chciał również wrócić.
Mundurowym ostatecznie udało się odprowadzić żorzanina do domu.
Teraz poinformują Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku o zaistniałym incydencie. Mężczyzna oprócz kary administracyjnej, musi liczyć się także
z konsekwencjami za niestosowanie się do obowiązku noszenia maseczki.
ZEBRZYDOWICE

Wirus kontra śmieci
Niemiła niespodzianka spotkała jednego z mieszkańców
Zebrzydowic. Postanowił zrobić na swojej posesji generalne, wiosenne porządki i wywieźć niepotrzebne przedmioty, a nawet zalegające „przydasie”. Ponieważ trochę się
tego nazbierało, a Gminny Punkt Odbioru Odpadów jest
czynny w soboty, to wynajął specjalnie na ten dzień przyczepkę. Po jej załadowaniu udał się w godzinach otwarcia
tego punktu, aby ją rozładować. Tam, ku jego zaskoczeniu,
okazało się, że wjazd jest zamknięty. Po chwili pojawił się
pracownik i oświadczył, że z powodu koronawirusa odbiór
śmieci odbywa się tylko na zapisy w Urzędzie Gminy i to na
konkretną godzinę. Niezapisane osoby są odprawiane
z kwitkiem. Mimo, że w tym momencie przed Punktem nie
było nikogo więcej, że Urząd Gminny w soboty nie pracuje,
a więc nie ma możliwości zapisu, na nic zdały się prośby
i apele o wyrozumiałość. Pracownik pozostał niewzruszony, oświadczył, że takie są restrykcyjne zarządzenia Gminy i zaproponował odbiór śmieci, po zapisaniu się …. za tydzień! Nieważne było, że mieszkaniec został na „lodzie”
z wynajętą na ten dzień przyczepką, wyładowana śmieciami.
Kiedy po weekendzie skontaktował się z właściwym biurem Urzędu Gminy, dowiedział się, że takie jest zarządzenie wójta, od którego nie ma odstępstw i niewiedza na ten
temat nie ma znaczenia. Pracownik Gminy zaproponował
odbiór śmieci w kolejną sobotę i dokonał stosownego zapisu na konkretną godzinę. Kiedy mieszkaniec sprawdził
owo zarządzenie wójta, to okazało się, że w soboty przyjmowane są tylko odpady biodegradowalne i … pampersy.
A więc, gdyby udał się ze znowu wynajętą przyczepką, na
której nie byłoby odpadów biodegradowalnych ani pampersów z pewnością zostałby znowu odprawiony z kwitkiem i zostawiony sam ze swoimi śmieciami.
Rozmowa z zastępcą wójta Zebrzydowic Karolem Sitkiem
nic też nie dała. W pełni potwierdził słuszność zarządzenia, uzasadniając to zaostrzeniem walki Gminy z pandemią. Wątpliwość, dlaczego te ograniczenia zostały
zwiększone właśnie teraz (8 maja), kiedy w całym kraju
zmniejsza się uciążliwości i czemu na śmietnisku, gdzie
nigdy nie gromadziły się tłumy, Karol Sitek wytłumaczył
pogarszającą się sytuacją w gminie. Natomiast na pytanie,
skąd mieszkaniec miałby wiedzieć, o takim zarządzeniu
odpowiedź brzmiała, że informacja była podana na stronie internetowej Urzędu, w gminnej gazetce (wydawanej raz w miesiącu) i na tablicach ogłoszeniowych, więc
mógł się sam zapoznać. Tylko skąd miał wiedzieć, że tam
są takie?
Zresztą tego zarządzenia nie ma na stronie internetowej,
w dziale zarządzeń epidemicznych wójta i trzeba się solidnie jego doszukać w dziale aktualności… Punktu Odbioru
Odpadów. Na tablicach ogłoszeń też się go nie znajdzie,
mimo że wiszą na nich jeszcze np. wyblakłe informacje
o sprzedaży opału na zeszłą zimę a nawet zaproszenie na
spotkanie ze … św. Mikołajem! Informacja w gminnej gazetce też różni się szczegółami od tego zarządzenia, prezentowanego w oficjalnym serwisie Gminy. Bez wątpienia
walka z pandemią to bardzo poważna i konieczna sprawa,
także w Gminie Zebrzydowice, ale chyba nie w oparach
śmieciowego i urzędniczego absurdu.

Do tego zdarzenia doszło w niedzielę, 24 maja, około
godziny 18.00 w pobliżu ulicy 3 Maja w Świerklanach.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej grupy
Speed zauważyli motocyklistę, który jechał bez tablicy rejestracyjnej. Mundurowi zarejestrowali także, że kierowca poruszał się z prędkością 160 km/h w terenie zabudowanym. Nie zatrzymał się, przyspieszył i zaczął uciekać.
Policjanci ruszyli za nim w pościg. Kierowca ignorował
sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie pojazdu. Przyspieszał, chcąc zgubić mundurowych. Po drodze łamał przepisy ruchu drogowego, między innymi wyprzedzając w miejscach niedozwolonych.
Stróże prawa z „drogówki” przez 7 kilometrów ścigali
aprilię. W Wodzisławiu Śląskim na ulicy Grodzisko, na
łuku drogi, zrównali się z motocyklistą i użyli radiowozu
jako środka przymusu bezpośredniego, by zatrzymać
motocykl. W efekcie mężczyzna zaczął uciekać pieszo
w stronę lasu. Po krótkim pościgu mundurowi obezwładnili go i zatrzymali.
Okazało się, że to 28-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
Był trzeźwy, jednak narkotester wykazał, że ma w organizmie amfetaminę i marihuanę, dlatego pobrano mu krew do
badań.
W plecaku jastrzębianina stróże prawa znaleźli broń maszynową, ostrą amunicję oraz kilkanaście gramów narkotyków. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a motocykl nie był ani zarejestrowany, ani ubezpieczony. Podczas przeszukania mieszkania 28-latka
śledczy z rybnickiej komendy zabezpieczyli jeszcze kilka
gramów narkotyków oraz pieniądze w różnych walutach.
Łącznie około 27 tysięcy złotych.
Pawłowice

Wójt apeluje
„Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy gminy Pawłowice, po ponad dwóch miesiącach izolacji chcielibyśmy wrócić do normalności, tęsknimy do spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół, ale w gminie Pawłowice epidemia ciągle się rozwija, dlatego proszę, pozostańcie w domach, unikajcie dużych spotkań, dbajcie o zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób. Proszę również wszystkich
przedsiębiorców i usługodawców, aby wrócili do zasad
obowiązujących na początku kwarantanny i zapobiegali
gromadzeniu się klientów w jednym miejscu” – apeluje
Franciszek Dziendziel, wójt gminy Pawłowice.
„Według danych z tyskiego sanepidu w naszej gminie
mamy ponad 210 osób zakażonych koronawirusem, a ich
ilość stale rośnie. To najwięcej w całym powiecie pszczyńskim, również biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
Prawie 600 osób przebywa na kwarantannie, a ponad
800 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Dwóch
mieszkańców, niestety, zmarło. W wyniku badań przesiewowych 7 tys. pracowników kopalni Pniówek wynik dodatni miało 1,5 tys. osób. Na Śląsku jesteśmy głównym
ogniskiem zakażenia wirusem” – dowiadujemy się.

Około trzeciej w nocy dyżurny rudzkiej komendy otrzymał informację, że w jednej z dzielnic miasta doszło do
kradzieży pojazdu marki Mercedes GLS, wartego prawie
pół miliona złotych. Do poszukiwań samochodu zostali
skierowani policjanci z drogówki i rudzkiej „czwórki”.
Szybko namierzyli pędzącego główną ulicą miasta mercedesa. Mundurowi podjęli próbę zatrzymania samochodu, złodziej zaczął jednak uciekać w kierunku autostrady
A4, nie reagując na polecenia do zatrzymania. Do pościgu
autostradą włączyli się również policjanci z komisariatu
III, którzy byli na jednym z rudzkich MOP-ów.
Nie spuszczając mercedesa z pola widzenia, patrole cały
czas jechały za uciekającym złodziejem. Na wysokości Gliwic do pościgu włączył się również patrol z „autostradówki”. Mężczyzna zjechał w pewnej chwili na autostradę
A1, gdzie na wysokości Rybnika został zmuszony przez
policjantów z rudzkiej „trójki” do zatrzymania. Mercedes
został odzyskany, a przestępca zatrzymany i przewieziony
do Rudy Śląskiej.
32-latek ma na swoim koncie więcej kradzieży luksusowych samochodów. Z uzyskanych przez rudzkich kryminalnych informacji wynika, że mieszkaniec JastrzębiaZdroju specjalizował się w pokonywaniu zabezpieczeń
elektronicznych drogich aut. Detektywi dotarli do dziupli,
gdzie trafiały samochody i zabezpieczyli części, na podstawie których będą ustalać właścicieli pozostałych skradzionych pojazdów.
Śledczy udowodnili 32-latkowi trzy kradzieże luksusowych aut o łącznej wartości blisko miliona złotych. Na
wniosek policjantów i prokuratora, rudzki sąd tymczasowo aresztował złodzieja. Policjanci zapowiadają jednak,
że jest to sprawa rozwojowa i wszystko wskazuje, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

10-12 lipca
Licheń i inne sanktuaria
2 sierpnia
Tydzień Kultury Beskidzkiej, z obiadem
13-16 sierpnia
Warszawa. Niepokalanów
22 sierpnia
Wadowice. Kraków
26 września-9 października
Wczasy nad morzem
z 40 zabiegami i dojazdem.
Więcej na: www.arka-jaroslawiec.pl
9-13 października
Bieszczady

8

czerwiec 2020

informacje SM GSM

www.JasNet.pl

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1
NIP: 633-000-44-70
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju, posiada do wynajęcia LOKALE UŻYTKOWE, w których można prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej.
Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami transportu i wyposażone są w niezbędne media. Stawki za m² podlegają negocjacji.

L.p.

Lokalizacja lokalu
użytkowego

Powierzchnia
użytkowa
(pomieszczenia)

Powierzchnia
części wspólnej

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LOKALU
UŻYTKOWEGO DO WYNAJMU

Czynsz netto
Stawka netto
(bez opłat
do przetargu bez
opłat za media [zł/m²] za media)

1.

ul. Śląska 19A

118,00 m²

6,53 m²

118,00 m² (parter)

23,40 zł/m²

52.761,20 zł

2.

ul. Pomorska 15A

105,33 m²
75,20 m²
61,79 m²
76,80 m²

105,33 m² (parter)
75,20 m² (parter)
61,79 m² (parter)
76,80 m² (parter)

13,30 zł /m²
17,65 zł /m²
15,05 zł /m²
16,65 zł /m²

1.400,89 zł
1.327,28 zł
929,94 zł
929,94 zł

3.

ul. Kaszubska 13

110,50 m²

110,50 m² (parter)

12,71 /m²

1.404,46 zł

4.

ul. Opolska 1

13,14 m²
140,43 m²
62,61 m²
102,21 m²
15,69 m²
35,10 m²

24,19 m² (parter)
140,43 m² (parter)
62,61 m² (parter)
102,21 m² (parter)
15,69 m² (parter)
35,10 m² (parter)

12,00 zł /m²
12,10 zł /m²
16,65 zł /m²
13,60 zł /m²
17,35 zł /m²
14,65 zł /m²

100,00 zł

5.

ul. Opolska 26

60,64 m²
20,62 m²

60,64 m² (parter)
23,52 m² (parter)

13,95 zł /m²
9,00 zł /m²

845,93 zł
211,68 zł

6.

ul. Mazurska 2

80,09 m²
74,45 m²
60,00 m²

80,09 m² (parter)
74,45 m² (parter)
60,60 m² (parter)

13,95 zł /m²
13,65 zł /m²
15,45 zł /m²

1.117,26 zł
1.016,24 zł
927,00 zł

7.

ul. Marusarzówny 18

149,28 m²

149,28 m² (pomieszczenie piwniczne)

14,80 /m²

2.209,34 zł

8.

ul. B. Czecha 3

112,91 m²

112,91 m² (pomieszczenie piwniczne)

10,00 /m²

1.129,10 zł

9.

ul. Katowicka 24

312,77 m²
21,70 m²
19,47m²

6,53 m²
5,94 m²

312,77 m² (piętro)
28,23 m² (piętro)
25,41 m² (parter)

12,80 zł /m²
16,35 zł /m²
14,20 zł /m²

4.003,46 zł
461,56 zł
360,82 zł

ul. Graniczna 1

30,00 m²
12,63 m²
13,55 m²
34,17 m²
19,53 m²

6,08 m²
6,52 m²
16,44 m²
9,40 m²

30,00 m² (parter)
18,71 m² (piętro)
20,07 m² (piętro)
50,61 m² (piętro)
28,93 m² (piętro)

20,00 zł /m²
11,05 zł /m²
11,00 zł /m²
7,50 zł /m²
7,50 zł /m²

600,00 zł
206,75 zł
220,77 zł
379,58 zł
216,98 zł

11.

ul. Kusocińskiego 22A

58,99 m²
11,73 m²
30,10 m²
53,38 m²

73,66 m² (pomieszczenie piwniczne)
15,82 m² (pomieszczenie piwniczne)
37,16 m² (pomieszczenie piwniczne)
53,38 m² (pomieszczenie piwniczne)

11,00 zł /m²
11,00 zł /m²
11,00 zł /m²
15,50 zł /m²

810,26 zł
174,02 zł
408,76 zł
827,39 zł

12.

ul. Wrocławska 8

34,36 m²

34,36 m² (parter)

15,45/m²

530,86 zł

13.

ul. Krakowska 2A

102,33 m²

34,36 m² (parter)

9,00 /m²

920,97 zł

10.

11,05 m²

2,90 m²

Szczegółowych informacji udziela dział Finansowo-Księgowy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 (pokój nr 15, tel. 728-485-847).
Informacje o przetargach i lokalach użytkowych do wynajęcia znajdują się także na naszej stronie internetowej: www.gsmjastrzebie.pl
Zarząd GSM

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju, OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju :

M-3, os. Tysiąclecia 19/13
Cena wywoławcza: 84 000 zł
Pow. użytkowa: 45,68 m
Wadium: 8 400 zł

M-3, os. Tysiąclecia 14/42
Cena wywoławcza: 84 000 zł
Pow. użytkowa: 47,46 m
Wadium: 8 400 zł

Przetarg odbędzie się w dniu: 18.06.2020 r., o godz. 10.00, w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 (pok. nr 24).
Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.
Uwaga:
Mieszkania można oglądać w dniu 17.06.2020 r., w godz.: od 8.00 do 12.00. Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni, nr rachunku: 19 8470 0001 2001 0011 4156 0001.
Osoby, które wpłacą wymagane wadium, powinny zgłosić się dzień przed przetargiem, tj.: 17.06.2020 r., w godzinach od 8.00 do 15.00 w Sekcji Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich z
potwierdzeniem wpłaty wadium oraz w celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu i podpisania stosownych oświadczeń (pok. Nr 1 A – parter budynku GSM). Z uwagi na ogłoszony stan
zagrożenia epidemicznego, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, przetarg odbędzie się bez osobistego stawiennictwa w miejscu przetargu w wyznaczonym terminie. Licytacja z uczestnikami
przetargu prowadzona będzie drogą telefoniczną. Wszyscy zainteresowani, którzy wpłacą wadium i dopełnią pozostałych formalności, powinni pozostać do dyspozycji komisji
przetargowej pod wskazanym przez siebie numerem telefonu w dniu przetargu, czyli 18.06.2020 r., w godzinach od 10.00 do zakończenia przetargu, w przeciwnym wypadku narażą się
na utratę wadium. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich (tel.: 32 47-14-070, wew. 5).

www.gazeta.JasNet.pl

sport

„Hokej był, jest
i będzie częścią mnie”
W połowie maja JKH GKS Jastrzębie poinformował, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy
w naszej ekipie Tomasza Kulasa. Kontrakt z 30-letnim napastnikiem nie został przedłużony,
a to oznacza, iż zespół opuszcza zawodnik, który był z nami... od zawsze! Licząc tylko ekstraligę i puchary, "Kuli" rozegrał w jastrzębskich barwach 566 spotkań, notując 76 goli i 121 asyst.
Dlaczego rozmawiamy o końcu twojej
długiej przygody z drużyną JKH GKS?
Cóż, coś się skończyło... Miniony sezon nie był
najlepszy w moim wykonaniu. Nie spełniłem
oczekiwań i nie można ukrywać, że było inaczej. Dopadł mnie też mały pech, ponieważ
miałem pęknięte żebro i dwukrotnie szytą
twarz, więc na moment wypadłem z zespołu.
Klub walczy o najwyższe cele, a ja najwyraźniej nie dałem argumentów sztabowi trenerskiemu, aby dalej grać w Jastrzębiu.
Może od razu rozwiejmy wątpliwości.
Co dalej z "Kulim"?
Hokej był, jest i będzie częścią mnie. Dlatego
chciałbym możliwie jak najdłużej funkcjonować w tym środowisku. Jeśli nie mogę być
już zawodnikiem w Jastrzębiu, to chciałbym
pracować tu jako trener. Mam odpowiednie
papiery. Inna sprawa, że aktualnie w klubie
niekoniecznie musi być miejsce na kolejnego
szkoleniowca młodzieży... Istnieje jednak
jeszcze jedna opcja. Ktoś chce wyciągnąć do
mnie rękę i pomóc mi w pozostaniu na lodzie.
Czas pokaże, co z tego wyniknie.
Szczerze - kiedy dotarła do ciebie
informacja o nieprzedłużeniu kontraktu,
to jaka była pierwsza myśl?
Pierwsze sygnały w tej sprawie dotarły do
mnie miesiąc temu. Oczywiście przed pojawieniem się informacji w przestrzeni publicznej zadzwonił do mnie wiceprezes Jan Miszek
i przekazał... "ciężką prawdę". Nie ukrywam, że
nie było to dla mnie łatwe. Od razu wyjaśnię,
że nie traktuję tego jako mojej porażki. Chcę,
aby była to motywacja do dalszej pracy. Coś
się kończy, więc coś się zaczyna.
Trener Robert Kalaber szczerze ci
dziękował za te wszystkie lata.
Bardzo dziękuję trenerowi za miłe słowa.
Również chciałbym mu podziękować za pięć
sezonów współpracy. Pół dekady to jednak
szmat czasu. Jestem pewien, że nie mógł na
mnie narzekać pod względem walki podczas
meczów, zaangażowania na treningach oraz
ilości wylanego potu. Wiem jednak, że dla każdego szkoleniowca najważniejszy jest wynik
i pod tym kątem także Robert Kalaber układa
kadrę. Cóż, osobiście mam nadzieję, że jeśli
jeszcze będzie mi dane zagrać w ekstralidze
przeciw JKH GKS, to w jakiś sposób udowodnię trenerowi Kalaberowi, ile byłem..., ile jestem wart jako hokeista.
Spędziłeś na ławce kar w sumie 222 minuty.
Które były naj... dziwniejsze?
Nigdy nie byłem znany z agresywnej czy
chamskiej gry. Chyba nikt temu nie zaprzeczy.
Na ławce kar siadałem w rezultacie normalnej
walki na lodzie, ale też niedopatrzenia lub złej
interpretacji sędziego. A za najdziwniejszą karę uważam zesłanie mnie na 10 min za niesportowe zachowanie...
Tu też była zła interpretacja?
Problem polegał na tym, że winowajcą był
Richard Bordowski, a sędzia ukarał mnie
(śmiech). To była po prostu pomyłka.
Czy pamiętasz transparent kibiców "Kuli,
dziękujemy za 500+" po przekroczeniu
pół tysiąca meczów w ekstralidze?
Oczywiście. Dziękuję kibicom za pamięć i wiele miłych słów. Dlatego po tamtym spotkaniu
poprosiłem kolegów z zespołu o wspólne

Tomasz Kulas w 2008 i 2019 r.
fot. Magdalena Kowolik
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Rewolucja w Jastrzębskim Węglu
W kolejnym sezonie zobaczymy zupełnie nowy zespół "pomarańczowych". Wraz z końcem maja z klubu odeszło 8 zawodników oraz
trener Slobodan Kovać, z którymi nie przedłożono kontraktów. Jastrzębie opuścili: Dawid Konarski, Julien Lyneel, Christian Fromm,
Graham Vigrass, Piotr Hain, Dominik Depowski, Paweł Rusek i Arturo Iglesias.
Nowym szkoleniowcem został Luke Reynolds, który dotychczas był trenerem przygotowania motorycznego. Przypomnijmy, że
jesienią Australijczyk przejściowo prowadził
naszą drużynę po zwolnieniu Roberto Santilliego. 35-letni Reynolds będzie budował nowy zespół wokół tych siatkarzy, którzy mają
ważne kontrakty z klubem (Kampa, Fornal,
Popiwczak, Gladyr, Szalacha, Bucki).
Zmiany kadrowe skomentował prezes Adam
Gorol. - Ruchy kadrowe w zespole są znaczące, ale tak czasem bywa. Nowa rzeczywistość,

Luke Reynolds
fot. Jastrzębski Węgiel

w której przyszło nam funkcjonować każe
nam budować zespół na nowy sezon ostrożnie, w sposób wyważony, aczkolwiek ambitnie. JW jak zawsze wysoko zawiesza sobie poprzeczkę i nie inaczej będzie w nadchodzącym sezonie. Znów chcemy powalczyć o najwyższe cele - powiedział Gorol. Nazwiska nowych zawodników poznamy niebawem.

GieKSa w nowej rzeczywistości
pamiątkowe zdjęcie. Na stare lata będzie co
wspominać.
Chciałbym zapytać cię o skojarzenia
z niektórymi szkoleniowcami, u których
trenowałeś. Zacznijmy od Marka Kozyry...
Był moim pierwszym trenerem, który zaszczepił we mnie hokejową pasję. Mam wiele
miłych wspomnień związanym z Markiem Kozyrą, pod wodzą którego osiągałem pierwsze
sukcesy. Jako Czarne Jastrzębie nie byliśmy
znaną drużyną, a potrafiliśmy walczyć o najwyższe cele. Trener Kozyra umiał nas, dzieciaki z Jastrzębia, zmotywować do roboty.
Następnie trafiłeś do Edwarda Miłuszewa.
Człowiek "do rany przyłóż". Poświęcał mi
mnóstwo czasu. Bardzo mile go wspominam
i bardzo wiele mu zawdzięczam. Wszak to
właśnie Miłuszew wprowadził mnie do seniorskiego hokeja. To on pewnego dnia zadecydował, że w pierwszym zespole zagra młody
chłopak z Jastrzębia, a nie ktoś z Gdańska.
Teraz kierunek czeski. Alesz Tomaszek.
Wspominam go jako wesołego człowieka.
Fajny trener, lubiany przez zawodników. Jeśli
ktoś miał problem, zawsze starał się pomóc.
A Jirzi Reznar, czyli pamiętne srebro
i Puchar Polski z sezonu 2012/13?
Reznar także mi ufał i stawiał na mnie. Jako
szkoleniowiec był bardzo surowy, ale też
i sprawiedliwy. Wspominam go właśnie w ten
sposób, jako niezwykle surowego i sprawiedliwego trenera.
Od 2014 r. mamy erę słowacką.
Kalaber, podobnie jak Reznar, to także bardzo
surowy szkoleniowiec. Dla niego liczy się tylko
zwycięstwo. Jak już mówiłem, dziękuję mu za
te wszystkie lata współpracy i nie mam żalu,
że musiałem odejść z pierwszej drużyny JKH
GKS.
W 2017 r. powiedziałeś: "Chcę zostać w hokeju.
Mam papiery trenerskie, ukończyłem AWF.
Żyję sportem. Chciałbym grać jak najdłużej,
ale co będzie w przyszłości - nie mam pojęcia.
We wrześniu skończę 28 lat i w końcu
należałoby pomyśleć o założeniu rodziny".
Podtrzymujesz te słowa?
Wszystko jest aktualne, przy czym sprawa
założenia rodziny ruszyła do przodu, bo dokładnie za rok mam wesele! Natomiast jeśli
chodzi o sport, to zobaczymy, co stanie się
w najbliższej przyszłości. Jeśli mimo wszystko
nie zostanę w Jastrzębiu, to będę chciał podziękować zarządowi klubu oraz chłopakom
z drużyny za ten piękny, wspólny czas...
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

Następuje stopniowe "odmrażanie" polskiego futbolu. Po miesięcznych treningach i serii
testów na koronawirusa piłkarze klubów Fortuna I Ligi na początku czerwca wrócili do rozgrywek. W pierwszym spotkaniu po przerwie
GKS Jastrzębie przegrał przy Harcerskiej
z wiceliderem Wartą Poznań 1:2 (1:1), tracąc
decydującego gola w 93. minucie. Porażka
boli tym bardziej, że w 2. połowie to podopieczni Jarosława Skrobacza dyktowali warunki gry, a goście przeprowadzili tylko jedną
groźną akcję, która jednak okazała się zabójcza. Honorowe trafienie dla GieKSy zapisał
na swoje konto w 41. minucie Petr Galuszka,
wykorzystując podanie Kamila Jadacha.

Pierwsze mecze rozgrywane są bez kibiców,
jednak już od 19 czerwca będzie możliwa organizacja imprez z publicznością. Widzowie
będą mogli zapełniać stadiony do 1/4 pojemności, a to oznacza, że na Stadion Miejski wejdzie ok. 1,4 tys. kibiców. Fani wrócą na Harcerską na hit z Zagłębiem Sosnowiec, który
zaplanowany jest na 20 czerwca.
Terminarz najbliższych meczów GKS: Odra
Opole (wyjazd, 07.06, godz. 17:00), Sandecja
N. Sącz (dom, 12.06, 17:40), Chrobry Głogów
(wyjazd, 16.06, 16:00), Zagłębie (dom, 20.06,
17:40). W tabeli prowadzi Podbeskidzie (46)
przed Wartą (46), Stalą (44), Radomiakiem
(36), GKS (34) i Miedzią (34).

„W końcu wracamy do pracy"
18 maja hokeiści JKH GKS wrócili do treningów. Zajęcia w Hali Widowiskowo-Sportowej
poprowadził Robert Kalaber, który powrócił
ze Słowacji. - Wszyscy jesteśmy zadowoleni,
że możemy wrócić do pracy, choć musimy zachowywać obowiązujące obostrzenia. - powiedział szkoleniowiec.
Aktualnie w kadrze z Jastora jest 23 zawodników, z którymi trenuje także kilku juniorów.
W tym gronie mamy na razie trzech obcokrajowców: Czechów Martina Kasperlika, Davida Marka oraz pozyskanego w maju 27-letniego bramkarza Patrika Nechvatala. Mierzący 191 cm wzrostu golkiper ma za sobą
10 meczów w TipSport Extralidze (HC Litvinov) oraz debiut w czeskiej młodzieżówce.

W ostatnich latach udanie bronił w ekipach
ligi EBEL - Orli Znojmo i HC Innsbruck. Do
Jastrzębia Nechvatal trafił z HC Nove Zamky.
Poważnym wzmocnieniem zasieków jest także pozyskanie z GKS Tychy 30-letniego
obrońcy Mateusza Bryka, dla którego jest to
powrót do naszego klubu po 5 latach. - Bardzo mnie to cieszy, ponieważ Mateusz jest doświadczonym zawodnikiem i wychowankiem
JKH. Na pewno będzie sporym atutem nie
tylko w defensywie - skomentował Kalaber.
W nowym sezonie nie zobaczymy w naszych
szeregach nie tylko Ondreja Raszki, ale też
Tomasza Kulasa (szczegóły obok), Kordiana
Chorążyczewskiego (koniec kariery) i Jesse
Rohtli, który chce zmienić otoczenie.

Jastrzębie znów w ekstraklasie
Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego po 22 latach wraca do ekstraklasy kobiet. Taką decyzję podjął Polski Związek Tenisa Stołowego,
uzupełniając elitę o wicemistrza grupy południowej I ligi. Pierwsze miejsce w tej grupie
zajął wprawdzie AZS UE II Wrocław, ale nie
zezwolono wrocławiankom na awans, ponieważ jeden klub nie może mieć dwóch zespołów w najwyższej lidze.
Tym samym tenisistki z Omegi poszły za ciosem, bowiem przed rokiem wygrały II ligę ślą-

sko-opolską.- Malkontenci uważali, że nasz
klub porywa się z motyką na słońce. Jednak
my zrobiliśmy wszystko, aby w sportowej rywalizacji uzyskać awans. Ostatni raz graliśmy
na tym poziomie w sezonie 1998/99. Myślę,
że wracamy na swoje miejsce w tenisie stołowym - mówi prezes Roman Fajkus.
JKTS to spadkobierca tradycji sekcji ping
ponga GKS Jastrzębie, która w latach 80. za
czasów Władysława Kwietnia zdobyła cztery
mistrzostwa Polski kobiet z rzędu.

W telegraficznym skrócie
*** Hokej: 15 maja w Berlinie w wieku 76 lat zmarł Waldemar Gabriel, jeden z symboli jastrzębskiego hokeja w latach 70. *** Narciarstwo: Zuzanna Fujak znalazła się w Młodzieżowej
Kadrze Narodowej w biegach na sezon 2020/21. *** Piłka nożna: Wszystkie rozgrywki ligowe
na Śląsku od IV ligi do klasy C zostały zakończone bez spadków. Dzięki temu Granica Ruptawa pozostanie w lidze okręgowej na kolejny sezon. *** Rekreacja: Siłownie zewnętrzne administrowane przez MOSiR są już otwarte. Na jednej z nich (przy ul. Katowickiej) pojawił się dodatkowo park trampolin. *** Siatkówka: Miejska Liga Siatkówki Amatorów zakończyła sezon
bez wyłonienia mistrza. *** Tenis: Czynne są już korty OWN i na os. Przyjaźń, dzięki czemu
w czerwcu ruszy Jastrzębska Liga Tenisowa.
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„Cyborg”

Sebastian Bartnik to zwycięzca plebiscytu czytelników JasNetu na "Sportowca Roku 2019".
Ten 44-letni długodystansowiec od kilku lat znakomicie reprezentuje nasze miasto w zawodach
w całej Polsce. Na maratońskiej trasie 42,2 km Bartnik "etatowo" łamie barierę trzech godzin,
co jak na amatora (na co dzień nasz rozmówca pracuje jako spawacz w Jastrzębskich Zakładach
Remontowych) jest osiągnięciem wybitnym. Co ciekawe, Bartnik ma za sobą także przygodę
z GKS Jastrzębie.

Jak przyjąłeś triumf w plebiscycie?
Było mi bardzo miło, ponieważ w pewnym sensie to wyróżnienie można uznać za docenienie
mojego codziennego biegowego wysiłku. Przyznaję, że nie spodziewałem się zwycięstwa, tym
bardziej, że miałem godnych rywali w osobach
Krystiana Korzańskiego i Oliwii Onysk. W głosowanie mocno zaangażowała się moja żona.
Asia "uruchomiła" koleżanki i jakoś poszło
(śmiech). Oczywiście ten plebiscyt jest swego
rodzaju zabawą, ale to na pewno bardzo sympatyczna sprawa.
Masz za sobą piłkarską przygodę z GKS
Jastrzębie, w tym występ w pierwszej
"11" przeciw Olimpii Piekary Śl. w 1996 r.
Jak to wspominasz?
Miałem 20 lat, więc trudno było nie odczuwać
stresu. Wchodzisz do szatni, a tam legendy tamtych czasów, z Andrzejem Myśliwcem czy Dariuszem Owczarczykiem na czele. Walczyliśmy
o utrzymanie, ale trener wystawił mnie w pierwszym składzie. Po 1. połowie było 0:1, a na
2. już nie wyszedłem. To była fajna przygoda
z III-ligową piłką. Debiut w pierwszej "11" GKS
Jastrzębie to zawsze coś.

Sebastian Bartnik z trofeum
"Sportowca Roku"

Czyli zamiłowanie do biegów rozwijało się
równolegle do piłkarskiej pasji?
Nie, futbol był priorytetem. Za późnej komuny
graliśmy w piłkę od rana do wieczora. Urodziłem
się w Bielsku-Białej, a rodem jestem z Buczkowic. W 1983 r. tata przyjechał do Jastrzębia za
pracą. W połowie lat 80. trafiłem do grup młodzieżowych GKS Jastrzębie, gdy trenerzy chodzili po szkołach i robili selekcje. Znalazłem się
w grupie, w której byli m.in. Tomek Ciemięga czy
Michał Chałbiński. Naszym trenerem był Marian Przybyła.

www.JasNet.pl
A czy chodziłeś na Kasztanową jako kibic?
Oczywiście! Jako 12-letni chłopiec podawałem
piłki na barażu o ekstraklasę z Piastem Nowa
Ruda. Pamiętam gola Marka Tekieli i niesamowitą radość z awansu. Szaleństwo, euforia, nieprzebrane tłumy! Mam takie osobiste wspomnienie, gdy nasz bramkarz Jarosław Matusiak
delikatnie mnie zbeształ za... zbyt szybkie podawanie piłki (śmiech). Prowadziliśmy wtedy
1:0. "Zostaw piłkę synku, sam pójdę" - mówił.
Wspaniale wspominam tę ekipę, a szczególnie
Zenka Swęderę. Żywe srebro!
W końcu biegowy ślad. Czyli pasja
do biegania wzięła się właśnie od Swędery?
Zły trop. W zasadzie do 20. roku życia w moim
życiu był wyłącznie futbol. Potem zgarnęło mnie
wojsko, a następnie trzeba było iść do pracy.
Człowiek wiedział, że ze sportu nie utrzyma rodziny. Skończyła się piłka i trzeba było wziąć się
za normalne życie.
Przeszukałem archiwa i po raz pierwszy
odnalazłem twoje nazwisko
w "Jastrzębskiej 10" w 2014 r.
Rzeczywiście, to moje pierwsze zawody. Obawiałem się tego startu. Byłem nawet zapisany
do "Dychy" już rok wcześniej, ale ostatecznie nie
pobiegłem.
Zaraz potem wziąłeś udział w Półmaratonie
Wodzisławskim, notując czas 1:25:59.
Taki wynik bez lekkoatletycznych
treningów za dzieciaka to ewenement.
Chciałem spróbować swoich sił w zawodach dopiero w momencie uzyskania pewności, że będę
zadowolony ze startu. Kiedy zaczynałem biegać,
spotykałem na trasach Damiana Zawieruchę,
Jurka Zawieruchę czy Mirka Piłatowskiego. Nie
było nas wtedy wielu. Masowa moda rozpoczęła
się trochę później. Nie było więc tak, że wynik
wziął się znikąd. Miałem sporo wybieganych
kilometrów.

Czy pamiętasz swoje rekordy życiowe?
Oczywiście, tego się nie zapomina, niczym PIN-u
do karty (śmiech). Życiówka w maratonie to
Gdańsk sprzed roku - 2:52:31. Mogło być jeszcze lepiej, ale obawiałem się za bardzo ryzykować. Przez pół dystansu biegłem z Lidią Czarnecką. Dopiero około 18 km stwierdziłem, że
muszę trochę przystopować, bo mogę nie dotrzeć do mety. Czułem się wprawdzie świetnie
i myślę, że byłbym w stanie złamać nawet granicę 2:50, ale mimo wszystko nie żałuję. Jestem
bardzo zadowolony z tego rezultatu. Natomiast
pozostałe rekordy życiowe to 1:19:20 z Półmaratonu Cracovia, 35:41 z Biegu Barbórkowego
na 10 km w Rybniku oraz 17:30 z Żorskiego
Biegu Ogniowego na 5 km.
Liczysz pokonane kilometry?
Kiedyś prowadziłem w tym celu dzienniczek.
Nie chciałbym skłamać, ale sądzę, że rocznie będzie tego ponad 4,5 tys. km. Raz udało mi się
przekroczyć 5 tys. km, jednak było to już kilka lat
temu. Kiedyś zaliczyłem nawet taki tydzień, że
dzień w dzień biegałem po 25 km. Dziś staram
się aż tak bardzo nie przesadzać (śmiech).
Z czego ty masz nogi?!
Mój przyjaciel z biegowych tras Łukasz Tyniec
mówi na mnie "Cyborg" (śmiech). Ja zresztą
określam go tak samo. Czasem rzeczywiście
dziwię się, że (odpukać) nie zdarzyła mi się żadna
groźniejsza kontuzja. Szczęśliwie omija mnie ten
"zaszczyt". Oczywiście zdarzają się bóle czy pomniejsze urazy, ale to wszystko.
Jaką radą podzieliłby się z innymi
biegaczami Sebastian "Cyborg" Bartnik?
Nie chciałbym nikomu dawać rad. Nie czuję się
wyrocznią. Niech każdy biega tak, jak chce i słucha swojego organizmu.
Pełna treść wywiadu na www.sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

www.gazeta.JasNet.pl
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
Kopalnie JSW
Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2
Galeria „Zdrój” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 26
C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1
D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2
JasNet: Jastrzębie-Zdrój, na ul. Podhalańska 31
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25
TESCO: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 2a
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1
Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B
Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2
Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a
Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B
ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108
Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21
JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25
Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6
Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A
Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154
Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a
Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11
Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

NIERUCHOMOŚCI
Zastanawiasz się nad sprzedażą
mieszkania? Szukam mieszkania.
Zapisz mój nr telefonu i zadzwoń
teraz. Tel. 517 460 809,
d.dobrowolski1993@gmail.com
Sprzedam tanio działkę
rekreacyjno-leśną, pow.
ok. 14 arów, w Jastrzębiu-Zdroju,
cena do negocjacji
Tel. 785 524 743

SALON FRYZJERSKI L'OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
SALON
FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY
Marzena Wojewodzic
32 47 00 559
Sprzedam działkę budowlaną,
widokową w górach w Zagórniku
(k. Andrychowa), 16 arów,
cena: 98 tys. zł. do negocjacji
Tel. 503188737
BĄKÓW. Sprzedam działkę
budowlaną 5500 m. kw.
Cena: 160 tys. zł.
Tel. 608 578 160
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wynajmie
pomieszczenia, o różnych
powierzchniach użytkowych
od 17 m2 do 185,47 m2
w budynkach przynależnych
do Szpitala. Tel. 32 47 84 209
oraz 32 47 84 507

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24
Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35
Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A
Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725
KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61
Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9
Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22
Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A
Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A
Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a
Galeria Karuzela: Wodzisław Śląski, ul. Targowa 19
Delikatesy: Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 15
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Kopernika 92
Sklep spoż. „ADA”: Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 62C
Świat Alkoholi: Wodzisław Śląski, ul. Leszka 52
Sklep spoż. „Agnieszka”: Wodzisław Śląski, 1 Maja 29A
PSS Społem: Wodzisław Śląski, ul. Górnica 18
Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236
Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A
Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143
Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A
Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

Wynajmę garaż na ul Wielkopolskiej
za 105 blokiem. Tel. 694 669 736
Sprzedam działkę w Jastrzębiu
3000 m2, ogrodzona, na działce
prąd, woda, garaż, budynek
gospodarczy, drzewa owocowe
i ozdobne, dojazd drogą asfaltową.
Cisza i spokój. Tel. 604 855 409
Wynajmę M-4 przy ul. Opolskiej,
1000 zł odstępne + media, wolne
od maja. Tel. 503 127 174
Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębie-Zdrój.
Tel. 798 788 171, 691 790 352
Do wynajęcia sklep wolnostojący
przy ul. Turystycznej (dawniej
"Jagódka"). Tel. 660 799 629
Wynajmę garaż na ulicy
Poznańskiej. Tel. 504 966 178

Sprzedam działkę budowlaną na
terenie Jastrzębia, wszystkie media
(w granicy działki), wjazd z drogi
asfaltowej. Tel. 502 778 246
Posiadam do wynajęcia warsztat
naprawy samochodów oraz
wymiany opon wyposażony w
maszyny i podnośniki w JastrzębiuZdroju przy ul. Pszczyńskiej.
Tel. 660 799 629

FIRMA USŁUGOWO-REMONTOWA
proponuje usługi:
- malowanie
- szpachlowanie
- tynkowanie elewacji
- ocieplanie
- prace wod-kan
- montaż i demontaż c.o.
- kompleksowe wykończenia wnętrz
691 034 670

Kupię działkę rekreacyjną na
terenie Jastrzębia - Zdroju.
Tel. 602 374 890

PRACA

Wynajmę od maja częściowo
umeblowane mieszkanie M-3
o powierzchni 38 m2 (2 pokoje)
na I piętrze w dzielnicy Zdrój.
W pobliżu park i szkoła.
Tel. 608 803 807

Firma VERTICAL przyjmie
pracownika budowlanego na
ocieplenia i wykończenia wnętrz.
Mile widziane co najmniej 2-letnie
doświadczenie. Praca cały rok.
Oferuję atrakcyjne wynagrodzenie
i warunki pracy oraz umowę
o pracę. Tel.512 909 885

Kupię garaż przy ulicy Arki Bożka,
Zielonej. Tel. 796 489 943
Wynajmę lokal handlowousługowy w Jastrzębiu-Zdroju.
Bardzo dobra lokalizacja. Standard
lokalu dobry (prąd, woda, gaz,
kanalizacja, Internet).
Tel. 691 959 702

Zatrudnię osobę, która
posiada doświadczenie
w docieplaniu od zaraz.
Tel. 514 633 487
Szukasz pracy w budowlance,
docieplenia, elewacje Itp.?
Zadzwoń. Tel. 607 086 478

Zatrudnię barmankę z terenu
Jastrzębia, mile widziane osoby
starsze. Wymagania książeczka
epidemiologiczna.
Tel. 607 661 771
Dam pracę w charakterze
handlowca. Firma SmartEkoDom.
Branża fotowoltaika + pompy
ciepła. Tel. 533 352 061
Szukam pracy dodatkowej jako
kierowca popołudniami lub
w weekendy. Posiadam prawo
jazdy kat c i kartę kierowcy.
Tel. 693 601 995

Zatrudnię pracownika do tworzenia
kosztorysów budowlanych.
Praca od pon-pt g. 7:00-15:00
wymagania umiejętność
kosztorysowania znajomość
programu NORMA. 3 000 zł.
biuro.bauplatz@gmail.com

ARTYKUŁY BIUROWE
W NAJLEPSZYCH CENACH!
Ponadto najlepsze ceny papierów
i tonerów do drukarek!
Bogata oferta
mebli i krzeseł do rm!
Sprawdź nas! Zapraszamy!

Zatrudnię Stolarza meblowego.
Wymagane doświadczenie, prawo
jazdy kat. B. Pełny etat.
Tel. 531 888 270
Pilnie zatrudnię piekarza lub
cukiernika chętne osoby proszę
o kontakt telefoniczny do godz. 14.
Tel. 32 72 48 273

F.H. ADA
324 748 835
Centrum Ogrodnicze zatrudni na
stanowisku sprzedawcy. CV proszę
przesłać mailem: t.hojka@wp.pl
INNE

Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju ul.
Rybnicka 4A zatrudni pracownika z
uprawnieniami do obsługi
przenośników stalowo-członowych.
Tel. 32 47 57 541

Sprzedam komplet wypoczynkowy
w dębie (nowa tapicerka) - 3+1+1.
Cena 500 zł, do negocjacji (zdjęcia).
Tel. 502 113 180

Sprzedam Kia Venga 2011r. 1,4
benzyna 90 KM, auto bardzo
zadbane, stan bdb, dobre wyposaż.
Przebieg 168 400 km.
Zarejestrowany w PL, opłacony.
Cena 20 500 zł. Tel. 602 744 512
Sprzedam Ford Fiesta MK7, 2010,
poj. 1,4 benz., przebieg 134 800 km.
Zarejestrowany w PL, opłacony.
Auto bardzo zadbane w bdb stanie,
bogate wyposaż. Tel. 602 744 512
Volvo V 70 z roku 1998, silnik 2,5
turbodiesel. Pojazd sprawny
technicznie w codziennym
użytkowaniu. Bogate wyposażenie:
klimatyzacja, elektryka, poduszki
powietrzne, centralny zamek
z pilota, oryginalne radio, hak
holowniczy i wiele innych.
Cena: 1650 zł. Tel.: 660 003 333
Mercedes 124, silnik 2 litry diesel.
Ostatni prawdziwy Mercedes.
Pojazd sprawny technicznie
w codziennej eksploatacji.
Auto posiada klimatyzację,
centralny zamek z pilota,
elektryczne szyby/lusterka, radio,
hak holowniczy Cena: 3500.00 zł
Tel.: 601 281 861

JasNet Jastrzębski Portal Informacyjny
ul. Podhalańska 31
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 00 00
Redaktor naczelny: Zbigniew Wachowiec
Skład i opracowanie graficzne: www.drukarniajastrzebie.pl
Redakcja, ogłoszenia i reklama:
gazeta@jasnet.pl, tel. 32 474 0000, tel. 531 350 850
Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

Wicepremier Jacek Sasin w kopalni Budryk
Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych zapoznał się z obecną sytuacją epidemiczną w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podczas
wizyty wicepremiera w kopalni Budryk w Ornontowicach zarząd Spółki przedstawił Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW i jej kluczowe
projekty inwestycyjne.
- Wszyscy mamy nadzieję, że epidemia w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej zostanie ograniczona tylko do kopalni Pniówek. Dziękuję zarządowi i całej załodze, tylko dzięki sprawnym działaniom,
ognisko epidemii pojawiło się w JSW tak późno – mówił Jacek
Sasin, Minister Aktywów Państwowych i dodał:– Jastrzębska
Spółka Węglowa jest firmą strategiczną nie tylko w wymiarze
polskim, ale też europejskim i światowym. To czołowy dostawca
koksu, niezbędnego do produkcji stali, co jest istotne, gdy mówimy o nowoczesnej gospodarce i perspektywach rozwoju.
W kopalni Budryk należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
prowadzone są przełomowe inwestycje. Jednym z nowatorskich projektów jest zastosowanie technologii samodzielnej
obudowy kotwowej. Wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych Kombajn Bolter Miner 12CM30 to nowoczesne urządzenie górnicze, które trafiło do Ornontowic w ubiegłym roku
i pozwoliło znacząco poprawić efektywność pracy. W kombajnie zastosowano walcowy organ o szerokości 5,6 metra.
Urządzenie drąży do 20 metrów wyrobiska dziennie, w zależności od warunków górniczo-geologicznych.
- Wszystkie działania inwestycyjne prowadzone w naszej spółce
zamierzamy utrzymać. Inwestycje w Budryku są najlepszym
przykładem naszych działań. Jestem przekonany, że innowacyjne
technologie stosowane w naszych zakładach okażą się cenną
inspiracją w zakresie rozwoju całego górnictwa. Zmieniamy roboty chodnikowe, zastosowaliśmy obudowę kotwową, czyli
rozwiązanie, które jest powszechnie stosowane na świecie w najnowocześniejszych kopalniach głębinowych, m.in. w USA i Australii – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
JSW SA prowadzi także szereg inwestycji modernizacyjnych
w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Pozwoli to na
zwiększenie produkcji węgla koksowego, w tym węgla typu
35 o wysokich parametrach handlowych. W ubiegłym roku
tylko na tę inwestycję wydano 31,1 mln zł. Całkowite zakoń-

czenie prac planowane jest na koniec tego roku, jednak
niektóre węzły technologiczne zostały oddane do użytku
wcześniej. To pozwoliło kopalni już w tym roku na zwiększenie
uzysku węgla koksowego, osiągającego wyższe ceny na
rynku. Po zakończeniu inwestycji kopalnia będzie miała
możliwość dywersyfikacji produktu i elastycznego reagowania na zapotrzebowanie rynku. Oprócz zmian na powierzchni zrealizowano pierwszy etap zmian odstawy głównej
pod ziemią, dzięki któremu już na dole kopalni przeprowadzana jest wstępna selekcja (przesypy kierunkowe) oraz
ocena jakości produktu (rejonowe analizatory) i – w zależności od potrzeb – urobek kierowany jest na odpowiedni
poziom wydobywczy.
- Jastrzębska Spółka Węglowa jest firmą, która jest jasnym punktem polskiej gospodarki – ma przed sobą dobry plan działania
i perspektywy rozwoju, zdobyte rynki, odbiorców i partnerów.
Ważne jest, żeby przetrwać czas epidemii. Kierownictwo spółki
radzi sobie z nowymi rynkami i potrafi odpowiadać na aktualne
zagrożenia i wyzwania – mówił wicepremier Jacek Sasin. - Dziękuję za wizytę w kopalni Budryk. Dziękuję załodze za zdyscyplinowanie i mobilizację w tej trudnej sytuacji.
Kopalnia Budryk jest najgłębszą kopalnią węgla kamiennego
w Polsce i osiągnęła poziom 1290 m. Całkowita ilość zasobów
operatywnych możliwych do wydobycia z tego poziomu
w macierzystym złożu – tylko w pokładach 405/1 i 405/2
–szacowana jest na ponad 78 mln ton. W sumie w ubiegłym
roku w kopalni Budryk zainwestowano 282 mln zł, a w latach
2016-19 ponad 543 mln zł. Warto nadmienić, że to nie jedyne
inwestycje i innowacyjne projekty realizowane w kopalni Budryk. Z punktu widzenia zarówno kopalni, jak i Spółki, ważne
jest uzyskanie niezależności energetycznej w ramach gospodarczego wykorzystania metanu poprzez rozbudowę instalacji do mocy 36 MW. Kolejną inicjatywą mającą na celu
zmniejszenie zagrożenia metanowego, a tym samym zwiększenia bezpieczeństwa załogi podczas przyszłej eksploatacji

jest projekt „Geo-Metan” realizowany z partnerem, którym
jest PGNiG. W ramach projektu powstanie instalacja ujęcia
metanu z otworów kierunkowych wierconych z powierzchni,
zostaną również przeprowadzone zostaną testy produkcyjne
związane z wstępnym odmetanowaniem. Projekty mają niebagatelne znaczenie dla ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem
węgla koksowego w Unii Europejskiej i znaczącym producent
koksu. Zarząd JSW konsekwentnie umacnia pozycję Spółki,
jako wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego
oraz koksu dla Europy. JSW inwestuje w nowe pokłady węgla,
ponieważ dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka
Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. Spółka zamierza to robić nie tylko
poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również
w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Obecnie JSW posiada 952 miliony ton potwierdzonych
zasobów operatywnych, co gwarantuje stabilne wydobycie na
co najmniej 60 lat.

COVID-19 uderza w przemysł wydobywczy
Terminowa realizacja kontraktów i utrzymanie kluczowych inwestycji – to jasne strony minionego kwartału, jednak spadek cen surowców, spadek
popytu na stal i zmniejszenie produkcji stali na świecie na skutek zahamowania gospodarczego spowodowały mniejsze zapotrzebowanie na
surowce do jej produkcji. Odzwierciedlenie tych procesów widać w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej JSW w pierwszym kwartale tego roku.
Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 48,6 mln zł.
Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 1,9 mld zł
i były wyższe o 8,6 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, co spowodowane zostało większą ilością sprzedanego
koksu.
- Zahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie popytu na
stal, spadek produkcji stali skutkowały mniejszym zapotrzebowaniem na surowce do jej produkcji w marcu i kwietniu. Spodziewamy się w najbliższych tygodniach ożywienia gospodarczego,
widocznego w pierwszej kolejności w sprzedaży koksu – ocenia
Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. - Co ważne, w tym trudnym czasie utrzymujemy dostawy i realizujemy wszystkie zamówienia zgodnie z zawartymi
kontraktami.
Wolumen produkcji węgla w pierwszym kwartale tego roku
został zrealizowany na poziomie ok. 4,1 mln ton i był wyższy
o 4,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły
wartość 918,1 mln zł. Znacznie wyższa była produkcja koksu
i wyniosła 0,8 mln ton. To więcej o 21,0 proc. w porównaniu do
czwartego kwartału 2019 roku. Przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych w analizowanym okresie sięgnęły
947,7 mln zł i były wyższe o 57,1 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Jeśli chodzi o inwestycje w Grupie

Kapitałowej JSW, wydatki w ujęciu gotówkowym wyniosły
782,3 mln zł i były wyższe o 46,5 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W pierwszym kwartale tego roku Grupa JSW koncentrowała
się na dalszym rozwoju i wzroście efektywności produkcyjnej
we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Wystąpienie pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, spowodowało pewne zakłócenia gospodarcze oraz istotne ograniczenia aktywności, mające wpływ
na sytuację finansową JSW oraz całej Grupy Kapitałowej.

- Prowadzimy szereg inwestycji modernizacyjnych w zakładzie
przeróbki mechanicznej węgla w kopalni Knurów-Szczygłowice oraz Budryk. Pozwoli to na zwiększenie produkcji węgla
metalurgicznego, w tym węgla typu 35 o wysokich parametrach handlowych. Docelowo uzysk węgla koksowego w KWK
Knurów-Szczygłowice zwiększy się do poziomu 80 procent, natomiast w KWK Budryk do poziomu 60 procent. Całkowite zakończenie prac planowane jest w 2020 roku, jednak niektóre
węzły technologiczne zostały oddane do użytku wcześniej. To
pozwoliło kopalni już w tym roku na zwiększenie uzysku węgla
koksowego, osiągającego wyższe ceny na rynku. Po zakończeniu
inwestycji kopalnia będzie miała możliwość dywersyfikacji
produktu i elastycznego reagowania na zapotrzebowanie rynku
– wyjaśnia zastępca prezesa ds. technicznych i operacyjnych
Artur Dyczko.

Warto podkreślić, że Sztab Kryzysowy powołany w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podjął szereg działań prewencyjnych
wzmacniających bezpieczeństwo pracowników w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Opracowano
i przyjęto plany awaryjne obejmujące działania dla zapewnienia ciągłości działania operacyjnej. W wyniku prowadzonych działań prewencyjnych Grupa poniosła szereg kosztów
związanych m.in. z zakupem namiotów, termometrów bezdotykowych, kombinezonów ochronnych, masek medycznych,
rękawiczek, środków oraz sprzętu służących do dezynfekcji.
W pierwszym kwartale 2020 roku te koszty wyniosły 1,8 mln zł.

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamknęła
pierwszy kwartał 2020 roku wynikiem minus 208,9 mln zł (netto). W omawianym okresie spadła średnia cena węgla koksowego i koksu: w przypadku węgla koksowego cena osiągnęła
poziom 488,19 zł za tonę i była niższa o 3,5 proc. Średnia cena
koksu była niższa o 11 proc. i osiągnęła wartość 801,05 zł za
tonę.

Jednocześnie Zarząd JSW SA na bieżąco monitoruje dalszy
rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa i ich wpływ na działalność
Spółki i Grupy JSW oraz podejmuje wszelkie możliwe działania, których celem jest minimalizacja wpływu negatywnych
skutków pandemii i zapewnienie ciągłości działania Grupy
JSW.

