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Jakie ma by to miasto?
Quo vadis Jastrzębie? Dokąd zmierzasz Jastrzębie? Czym ma być i jakie ma być to miasto? Główny kierunek rozwoju, cel, który ma osiągnąć, mieści się w określeniu
„strategia miasta”. Strategia powinna określać, czym miasto ma być: miastem przemysłowym, uzdrowiskiem a może portem morskim lub kosmodromem oraz jakie
działania powinny być podejmowane, aby ten cel osiągnąć. Można podejmować różne działania, mogą być tylko zależnie od sytuacji i od bieżącej potrzeby, ale można też
część z nich planować, aby osiągnąć ten ogólny cel, na przykład stać się miastem przemysłowo-turystycznym.
Z końcem ubiegłego roku jastrzębski samorząd przyjął
dokument określający właśnie taką strategię do roku 2030.
Jaki więc jest ten główny cel, główny kierunek, przyjęty przez
miejskich włodarzy? Prezydent Anna Hetman podkreśla, że
Jastrzębie jest i długo pozostanie jeszcze miastem górniczym,
ale też rozwijającym się w innych kierunkach. Ma być miejscem,
gdzie będzie żyło się dobrze, marką, z której będą dumni
mieszkańcy oraz atrakcyjnym wizerunkiem na zewnątrz. Cel
ten przyjęta strategia określa w trzech obszarach: aktywni
ludzie, silna gospodarka i przyjazne przestrzenie. Obszary te
mają się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Żaden nie może być
w pełni realizowany bez pozostałych. A jak te obszary mają być
realizowane? Głównie przez zadania priorytetowe.
Zadaniem priorytetowym dla obszaru Aktywni ludzie ma być
utworzenie Centrum Dziedzictwa Postindustrialndego i Centrum Porozumienia Jastrzębskiego w budynku byłej łaźni
KWK Moszczenica, w którym ma być przestrzeń do konferencji, spotkań i spektakli oraz innych podobnych wydarzeń. Na
zrekultywowanej hałdzie pokopalnianej w sołectwie Moszczenica ma powstać rodzinne centrum rekreacji i wypoczynku,
a budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym ma zostać adaptowany na centrum projektu „Wytwórnia cooltury”, a więc szeroko rozumianej aktywizacji kultury. Te i podobne działania mają
pobudzić aktywność mieszkańców.
Do silnej gospodarki miasto chce dążyć między innymi poprzez
przywrócenie kolei. Zbudowanie deptaka na ulicy 1 Maja ma
wpłynąć na rozwój ruchu turystycznego i powstanie firm z nim
związanych, jak restauracji, barów, kawiarni, galerii czy hoteli.
Ma zostać utworzony Akcelerator Przedsiębiorczości jako
miejsce wspieranie firm, nawiązywania współpracy między
nimi. Dla młodych ludzi przewidziana jest koncepcja o nazwie
„Enter Jastrzębie” w zakresie „podnoszenia kompetencji
w dziedzinie oprogramowania, grafiki komputerowej, robotyki, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości”.
Brzmi imponująco, ale co się będzie kryło za tymi działaniami
i jaki przyniosą skutek – czas pokaże.
Trzeci obszar działania jastrzębskiej strategii to Przyjazne
przestrzenie. Co się za tym kryje? Pierwsze zadanie nosi nazwę
Moje mieszkanie i zmierza do powstawania nowych mieszkań
w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale też do
stwarzania warunków do innych inicjatyw mieszkaniowych.
Autorzy strategii chcą, żeby każdy mógł mieszkać, jak chce
i gdzie chce. W ramach tego obszaru zakłada się rewitaliza-

cję terenów zdegradowanych, jak stawy przy ulicy Wodzisławskiej, Park Zdrojowy czy dalsze prace w Ośrodku Wypoczynku
Niedzielnego, a także inne obszary zielone.
Prezydent Hetman mówi, że te zamierzenia mają doprowadzić
do tego, żeby mieszkańcy chcieli tu żyć, tu pozostać, żeby czuli
się tu dobrze, mielić co tu robić i z czego korzystać. Żeby utożsamiali się z tym miastem, a jego dokonania i sukcesy traktowali
jako swoje i chlubili się nimi. Ma to być miasto nie tylko emerytów, ludzi starszych, ale przede wszystkim centrum rozwoju
młodych i dla młodych.
Jastrzębie to miasto górnicze, ale ma też dobre przesłanki,
żeby być również miastem turystyczno-rekreacyjnym z wieloma możliwościami. Znajduje się tu wiele obiektów historycznych z przełomu 19 i 20 wieku, kiedy było znane jako uzdrowisko, ale też są znane obiekty z historii najnowszej, w których
również kształtowała się najnowsza historia Polski, walki
o prawa pracownicze i niepodległość kraju. W Jastrzębiu bardzo widocznie styka się tradycja z nowoczesnością. Obiekty historyczne spotykają się z nowoczesnymi zakładami przemysłowymi, jakimi są kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nowoczesne i korzystające z bardzo nowoczesnych rozwiązań.
Jest to również świetna baza wypadowa w inne bardzo atrakcyjne obszary turystyczne naszego regionu.
Anna Hetman wskazuje, że miasto żyje w bliskiej symbiozie
z JSW. Cały czas trwa bardzo dobra współpraca i ta współpraca
to również wielka szansa na przyszłość. Wyrazem tego są różne inwestycje i inne działania wykonywane przy wzajemnej
współpracy Przykładem może być wiadukt na ulicy Pszczyńskiej, którego remont wykona miasto na koszt Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Duże nadzieje związane są również z zagospodarowaniem terenów pogórniczych, ale tutaj zdaniem prezydent Hetman jest to w sferze decyzji rządu, a miasto ma na to
niewielki wpływ.
Wielką wartością miasta są młodzi ludzie i ważne jest, żeby oni
chcieli tu pozostać. Niestety wielu z nich stąd wyjeżdża, ale to
nie jest tylko problem Jastrzębia. To, co młodych ludzi może tu
zatrzymać, to dobre warunki bytowe, dobra praca i atrakcyjne
możliwości spędzania wolnego czasu. Miasto ma dobre warunki mieszkaniowe, jest dobrze skomunikowane z resztą kraju,
a nawet z Europą. W pobliżu znajdują się ważne autostrady,
prowadzi się działania do reaktywacji kolei. To daje dużo możliwości zarówno znalezienia pracy tutaj, jak i mieszkania tu,

Drogie Panie,
z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam odnalezienia:
w ciszy swoich myśli i marzenia,
w bliskich Wam osobach piękno i siłę,
w otaczającym nas świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,
w sobie wiele miłości.
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Szereda
oraz Radni Miasta
Prawo i Sprawiedliwość

a pracy w innych miejscowościach czy korzystania z wielu
atrakcji tego regionu.
Prezydent Hetman chciałaby prowadzić działania w kierunku
zaszczepienia w młodych ludziach zmysłu przedsiębiorczości,
żeby nie szukali pracy gdzie indziej, ale żeby potrafili zatrudnić
sami siebie i tworzyć miejsca pracy dla innych. Miasto nie ma
zbyt wiele terenów inwestycyjnych o dobrych uwarunkowaniach. Dużym problemem są szkody górnicze. Więc chce szukać możliwości sprowadzenia i rozwijania nowych technologii,
które nie wymagają zbyt dużego obszaru. Nie jest łatwo
znaleźć nowych inwestorów, każde miasto ich szuka, do tego
w okresie tak ciężkim dla gospodarki. Niemniej prowadzone są
rozmowy z różnymi zainteresowanymi, którzy rozważają założenie swoich biznesów właśnie tutaj.
Dużą część mieszkańców miasta stanowią ludzie starsi. Dla
nich również powinny być tutaj dobre warunki do życia, odpoczynku i rekreacji, ale przede wszystkim zapewnienia opieki
w trudnych sytuacjach. Prezydent Hetman wymienia liczne
ośrodki zdrowia, dps-y, kluby seniora, uniwersytet trzeciego
wieku i inne. Znajdują się tu również liczne obiekty rekreacyjne, z których mogą korzystać seniorzy, jak: Park Zdrojowy,
OWN, lasy, alejki spacerowe czy nawet siłownie dla ludzi starszych.
Miasto dąży do usuwania barier dla niepełnosprawnych i ociężałych. Zdaniem prezydent Hetman Jastrzębie znajduje się
w czołówce miast w województwie pod kątem opieki dla ludzi
starszych i niepełnosprawnych. W 2021 roku ma powstać od
dawna oczekiwany dzienny dom opieki dla seniorów. Ma być
wprowadzona funkcja asystenta opieki nad niepełnosprawnymi, który ma się nimi opiekować w ich miejscach zamieszkania. To lepsze rozwiązanie niż przenosić ich do domów opieki.
Strategia może być pusto brzmiącym określeniem, przyjęta tylko z powodów czysto formalnych. Ale też, dobrze przemyślana,
z wyobraźnią i realną wizją przyszłości, może być dobrym impulsem do rozwoju miasta i osiągnięcia zamierzonego celu. Czy
jastrzębska strategia taka jest? Określenia i zamiary w niej zawarte z pewnością są ambitne. Ale czy realne i przyniosą zamierzony skutek? Czy zaktywizują ludzi, doprowadzą do silnej
gospodarki i stworzą przyjazne przestrzenie?
Czas pokaże.
JN
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Czy miasto się rozwija?
Czy Jastrzębie-Zdrój rozwija się w dobrym
kierunku? Dokładnie z tym pytaniem zwróciliśmy się do naszych Czytelników. Poniżej
przytaczamy kilka komentarzy, tudzież ich
fragmentów, ilustrujących ludzkie postawy,
opinie i poglądy na tę aktualną, jakby nie patrzeć, sprawę.
Sowa Na Tropie: „Miasto nie ma wytyczonych
ani zadań, celów, ani perspektyw rozwojowych... O czym my mówimy, jak nawet odśnieżyć nie potrafią?!”
Max: „To miasto i nim zarządzający jaśnie Pani
Prezydent to istny kabaret, śmiech na sali.
Z akcją zima nie umią sobie poradzić. Widocznie taki gospodarz”.
Karmazynowy Ster Samolotu: „Dlaczego nikt
nic nie pisze w obronie pani prezydent? Czyż-

by w jastrzębskim UM padła dostawa Internetu? Zresztą przy takich informatykach to
nic dziwnego”.
To Sem Ja: „Rozwija się?! Zadawajcie poważne pytania! Przy tych zarządcach i armii parzykaw w UM, dobrze będzie, jak będziemy
tanią w utrzymaniu sypialnią z dobrym dojazdem...”
Leszek: „Pytanie jest idiotyczne! Powinno
brzmieć: W którym kierunku upada miasto?
Zalecam Pani Prezydent spacer po mieście.
Nie będzie długi. Kawałek po centrum. Wystarczy i wszystko jasne”.
Anonim: „Hahaha! Pytanie oderwane od
rzeczywistości. Jastrzębie stacza się na samo
dno! Z doniesień lokalnych gazet wynika, że
kwitnie jedynie narkobiznes”.

Kiedy remont targowiska miejskiego? To już
kolejne pytanie z cyklu „mieszkańcy pytają
– prezydent miasta odpowiada”, jakie padło
w czasie niedawnego czatu.

czas będziemy myśleć o tym, w jaki sposób zagospodarować ten teren” – zapewniała prezydent Anna Hetman.

“Miasto nie tworzy miejsc pracy…”
„Miasto Żory nie buduje hal i nie tworzy
miejsc pracy. Sam prezydent tłumaczył przy
okazji konferencji gospodarczej w naszym
mieście: ‘Proszę państwa, nie czarujcie się, że
w Jastrzębiu powstaną takie same hale jak
w Żorach. Ponieważ wy macie inne położenie
i macie tereny zdegradowane’. I to jest fakt.
U nas każdy inwestor, który przychodzi, pyta
właśnie o wydobycie, o degradację tych terenów, o to, czy jeszcze będzie tam eksploatacja
górnicza, czy są szkody? I pyta, oczywiście,
o dobre skomunikowanie, dobry dojazd. Położenie Żor jest o tyle lepsze, że znajdują się
tuż przy ‘Wiślance’ i mają niedaleko do autostrady. My, niestety, jesteśmy nieco oddaleni”

– zauważyła prezydent Anna Hetman w czasie czatu z mieszkańcami.
„Charakterystyka Żor i Jastrzębia jest zupełnie inna. Dlatego musimy planować rozwój na
tyle, na ile jest to możliwe, przy uwzględnieniu warunków, jakie aktualnie posiadamy. My
nie mamy tak pięknych, płaskich terenów inwestycyjnych, jakie mają Żory. Ale w studium
zaplanowaliśmy przekształcenie gruntów
rolniczych na tereny inwestycyjne, właśnie
tam, pod granicą z Żorami. Liczymy na to, że
w momencie, kiedy my uchwalimy studium, te
hale będą również pączkować na teren Jastrzębia-Zdroju” – padło na koniec.

Cmentarne problemy?
Jak już pisaliśmy, radny Piotr Szereda zauważył w swojej interpelacji, że mieszkańcy
skarżą się na firmy wykonujące usługi grabarskie. „Niszczenie i zabrudzenia nagrobków
podczas pracy, brak poszanowania dla spoczywających na cmentarzu i ich rodzin, brak
rzetelności wykonywania usług, pracownicy
zachowują się skandalicznie, obrażają w sposób wulgarny osoby interweniujące” – wyliczał miejski rajca. Co na to jastrzębski magistrat?
„Jastrzębski Zakład Komunalny jako administrator cmentarzy nie ma żadnego wpływu na
wybory dokonywane przez klientów ani na
decyzje zakładów pogrzebowych wybierających swoich podwykonawców. Jak w każdej
branży, także wśród wykonawców specjalizujących się w usługach pogrzebowych zdarzają się firmy wykonujące swoje obowiązki
mniej bądź bardziej rzetelnie, drożej lub ta-
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Wybrano nowego prezesa JSW

Kiedy remont targowiska miejskiego?

„Wstrzymujemy się z decyzją, ponieważ, jak
już Państwo chyba wiecie, ciągle trwa sprawa
roszczeń ze strony pierwotnych właścicieli
gruntów, na których targowisko jest ulokowane. Sprawy jeszcze trwają w sądzie, nie są
sfinalizowane, w związku z tym żadnych inwestycji nie możemy planować. Ale, oczywiście, mamy to na uwadze… Jeśli tylko pojawi
się informacja, że to jest nasz grunt, to wów-
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niej, terminowo bądź nie. Wszystkie te kwestie regulują prawa rynku (…) Rolą zarządcy
cmentarza w tych przypadkach jest wskazanie lokalizacji, gdzie grób ma zostać wykonany, ustalenie miejsca złożenia naddatków
ziemi, a po zakończeniu prac – sprawdzenie
porządku na chodnikach i alejkach cmentarnych w okolicach wykonanego grobu” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
„JZK nie odnotowywał wcześniej pisemnych
uwag na działalność firm grabarskich, za wyjątkiem dwóch skarg, które wpłynęły już po
złożeniu interpelacji. Nie odnotowano również żadnych zniszczeń spowodowanych
przez firmy grabarskie. Zdarzały się natomiast ustne uwagi dotyczące zabrudzenia
sąsiednich grobów lub nienależytego posprzątania miejsca po wykonanej usłudze,
jednakże te nie były rejestrowane” – dowiadujemy się.

„Barbara Piontek została powołana przez
Radę Nadzorczą JSW SA na stanowisko Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
X kadencji. Swoje obowiązki nowa Pani prezes obejmie 1 marca 2021 roku. Do tego czasu Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu
JSW ds. Technicznych i Operacyjnych, będzie
pełnił obowiązki Prezesa Zarządu” – poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa.
Barbara Piontek, jak podaje portal nettg.pl,
jest profesorem Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej. Jest także cenionym ekspertem
z zakresu zarządzania publicznego, zarządzania strategicznego, rozwoju branż strategicznych, procesów restrukturyzacji obszarów

strategicznych, w tym związanych z bezpieczeństwem strategicznym oraz energetycznym. Ponadto jest analitykiem rynkowym
i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii.
Tworzyła strategie rozwoju dla miast, biznesplany dla inwestycji strategicznych, brała
udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych.
Od 2016 r. do 4 czerwca 2020 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej
Tauron Wytwarzanie. Od 2018 r. jest przewodniczącą rady nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od października
2020 r. pełni funkcję przewodniczącej rady
nadzorczej PGG.

Prezes z nadania politycznego?
„Reprezentatywne Organizacje Związkowe
JSW S.A. już 18 stycznia miały pełną wiedzę
o tym, że rozpisany konkurs na prezesa JSW
S.A. będzie fikcją a następcą odwołanego bez
podania przyczyn Włodzimierza Hereźniaka
zostanie Pani Profesor, pewnie doskonały
wykładowca i ekonomista, ale bez doświadczenia w kierowaniu wielką, giełdową firmą górniczą, jaką jest JSW S.A.” – czytamy
w oświadczeniu Reprezentatywnych Związków Zawodowych JSW S.A.
„Pracownicy JSW S.A. doskonale pamiętają
rok 2015 i to, gdzie wskutek nieudolnego zarządzania znalazła się Jastrzębska Spółka
Węglowa. Za błędy zarządzających zapłaciła
wyłącznie załoga. Pracownicy ocalili tę firmę
i swoje miejsca pracy, godząc się na czasowe
obniżenie wynagrodzeń. Osobom odpowiedzialnym za naszą Spółkę z ramienia właści-

ciela przypominamy, że JSW S.A. była wtedy
o krok od ogłoszenia upadłości. Nie chcemy
dopuścić do powtórzenia tamtej sytuacji
i dlatego zrobimy wszystko co możliwe, aby
nasza Spółka nadal mogła się rozwijać i była
pewnym miejscem pracy, gdzie pracownik
jest godziwie wynagradzany i szanowany”
– zapewniają związkowcy.
„Reprezentatywne Organizacje Związkowe
działające w JSW S.A. oświadczają, że załoga
nie weźmie na siebie odpowiedzialności za
przyszłość Spółki i nie powtórzy się sytuacja,
że za błędy w zarządzaniu nieudolnych menedżerów zapłacą znów pracownicy. Czas na to,
aby odpowiedzialność spadła na chowających się za immunitetami polityków, ustawiających w zaciszu swoich gabinetów kolejne
konkursy na zarządzających wielkimi spółkami giełdowymi” – pada w pewnym momencie.

Inwestor wybrał Jastrzębie!
„Już w marcu w naszym mieście rozpocznie
pracę zakład wytwarzający urządzenia do
kontroli temperatury. Prowadzić go będzie
firma Single, która swoją halę zlokalizowała
przy ulicy Gagarina” - poinformował jastrzębski magistrat.
W Jastrzębiu-Zdroju wytwarzane będą urządzenia kontrolujące temperaturę. Tego typu
maszyny wykorzystywane są przez producentów plastiku czy telefonów komórkowych, ale także w branżach automotive, farmaceutycznej oraz spożywczej.
Praca przy produkcji odbywać się będzie
dwuzmianowo, po 20 pracowników na każdej
zmianie. Obecnie prowadzona jest rekrutacja
elektryków, mechaników i mechatroników.
„Wybraliśmy Jastrzębie-Zdrój dlatego, że
mamy tu wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Chcemy zatrudniać ludzi stąd – im bliżej mieszkających, tym

lepiej. Za Jastrzębiem przemawia również
doskonała lokalizacja pod względem logistycznym – świetna komunikacja z Niemcami
i Czechami” – podkreśla Alberto Lete, pełnomocnik inwestora.
„W naszych technikach uczą się najzdolniejsi
uczniowie. Uczestniczą oni w projektach,
dzięki którym nabywają doświadczenia w zagranicznych firmach. To jeden z naszych
ogromnych atutów. Bardzo się cieszę, że powstanie u nas kolejny zakład, który chce ten
atut wykorzystać” – powiedziała prezydent
Anna Hetman.
Single to firma, której tradycja sięga 1958 roku. Jej główna siedziba mieści się w BadeniiWirtembergii, a przedstawicielstwa rozlokowane są w ponad 30 krajach.
Pierwsze elementy wyprodukowane w Jastrzębiu-Zdroju powinny zejść z linii produkcyjnej wraz z końcem marca.

Co dalej z bezpłatną komunikacją?
Co z bezpłatną komunikacją miejską w naszym mieście? Raz jeszcze wracamy do tego
tematu, tym razem za sprawą czatu z udziałem prezydent Anny Hetman.
„To jest mój flagowy projekt od 2015 roku
i bynajmniej od niego nie odchodzę, ponieważ uważam, że komunikacja bezpłatna dla
wszystkich mieszkańców jest dobrym oraz
ekologicznym rozwiązaniem (…) W 2021 roku zamierzaliśmy włączyć kolejną grupę,

obok młodzieży i studentów, do bezpłatnej
komunikacji. Niestety, Covid i sytuacja gospodarcza oraz finansowa związana z pandemią pogorszyły naszą kondycję pod względem ekonomicznym. Dlatego musimy ten
projekt oddalić nieco w czasie. Ja jednak wierzę w to, że sytuacja ulegnie zmianie – miejmy
nadzieję, iż będzie to szybciej niż później. Na
pewno o tym nie zapominam i wiem, że Państwo tego oczekujecie” – powiedziała prezydent Anna Hetman.
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Serce matki pęka…
W piątek, 5 lutego, górnicy z kopalni Jastrzębie-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju oddali cześć swoim kolegom, którzy zginęli w katastroﬁe w kopalni Jas-Mos przed 19 laty.
Przedstawiciele dyrekcji kopalni, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz związków zawodowych złożyli kwiaty i znicze przed ﬁgurą św. Barbary w kopalnianej cechowni.
Przypominamy reportaż autorstwa Damiana Maja, poświęcony tamtym tragicznym wydarzeniom.
Jest rześki poranek, kiedy pojawiam się pod domem bohaterów reportażu. Rozlega się dzwonek u drzwi. W chwilę potem
pojawia się w nich pan Henryk i suczka Funia, która chyba nie
jest zadowolona z mojej wizyty. W kuchni czeka już na mnie
pani Stanisława – matka Kamila. „Rano odwiedził nas wnuczek” – mówi i pokazuje na leżące na stole ptasie mleczko i imponujących rozmiarów tabliczkę czekolady. Czujna Funia nie
spuszcza ze mnie wzroku, w międzyczasie pani Stanisława nastawia wodę na herbatę.

Pięć dni później Kamil zostaje pochowany na miejscowym
cmentarzu w Szerokiej. Miał 28 lat. Proboszcz tutejszej parafii
mówi o nim wówczas, że był dobry jak chleb, z którego każdy
mógł ułamać kawałek. W ostatniej drodze towarzyszą mu,
oprócz rodziców i zebranych tłumów, młoda wdowa – Iwona
i niespełna 8-miesięczna córeczka Ala. Byli zaledwie trzy lata
po ślubie. W szafie, w rodzinnym domu Kamila nadal wisi jego
ślubny garnitur. Jak mówi mi pani Stanisława, serce matki pęka
za każdym razem, kiedy ma przed oczami ubranie syna.

Kiedy pytam ją o syna, od razu zbiera się jej na płacz. „To był taki
dobry synek, ani nie pił, ani nie kurzył. Ja wszędzie chodziłam
z Kamilem, częściej nawet niż z mężem” – dodaje. Po chwili, już
pogodniejszym tonem, dodaje: „A jak umiał żartować, a taki
głośny był – żywe srebro!” Opowiada mi, jak 17-letni Kamil
długo nie odbierał prawa jazdy, bo… nie posiadał aktualnego
zdjęcia. „Mamo! Ja wolę iść do dentysty, jak do fotografa” – pani
Stanisława relacjonuje jego spontaniczną reakcję.

W zimnej kuchni moja herbata szybko stygnie. „Jakby prosił się
o tę śmierć” – powtarza cicho pani Stanisława i opowiada, w jaki
sposób syn trafił „na ścianę”. O tym, że sprywatyzowano warsztaty, w których pracował jako ślusarz, że za namową swojego
ówczesnego kierownika postanowił zjechać „na dół”, o wadzie
wzroku, która mogła pokrzyżować mu plany. I jeszcze o tym, że
krótko przed śmiercią podwyższył stawkę ubezpieczenia na
życie. Pytany przez naszą bohaterkę o powody swojej decyzji
miał podobno odpowiedzieć: „Gdyby stało się najgorsze, będą
przynajmniej ze mnie coś mieć”.

Na stole pojawia się gorąca herbata. Wypijam łyk. Proszę moją
rozmówczynię, aby opowiedziała, w jakich okolicznościach
dowiedziała się o śmierci syna. Pamięta jak dziś. Akurat tego
dnia w domu pracowała ekipa remontowa, więc postanowiła
nie włączać radia. Niebawem usłyszała pukanie do drzwi.
„Poprosili mnie, żebym usiadła” – wspomina tamten lutowy
poranek – „Nie miałam żadnych złych przeczuć i odpowiedziałam najspokojniej w świecie: ‘Chyba nic złego mi nie powiecie,
nie?’”

Pani Stanisława kładzie się spać z kurami. O piątej rano jest już
na nogach. Czasami, kiedy sen nie przychodzi, powtarza sobie:
„Kamilku, ty się chyba masz tam dobrze, co?”. Dzięki codziennej
krzątaninie odgania od siebie złe myśli. Kiedy pytam ją o to, czy
czas leczy rany, nic nie odpowiada, tylko kiwa przecząco głową.
Potem przyznaje, że od śmierci syna nie pamięta już o swoich
urodzinach. Nagle przypomina się jej, że za kilka lat będzie

wspólnie z mężem obchodzić „złote gody”. Dopiero wtedy w jej
oczach, przez krótką chwilę, pojawiają się iskierki.
Kiedyś wnuczka Alicja zapytała ją, czy wie, że św. Barbara jest
patronką jej tatusia. „Tak, wiem, Alu. Św. Barbara, to patronka
wszystkich górników – także twojego taty” – odpowiedziała.
„No i ona mnie zawiodła!” – rzuciła dziewczynka z pretensją.
Pani Stanisława bardzo realistycznie odgrywa tamtą scenę.
Przez chwilę zamyśla się. Wspomina swojego ojca, który poszedł na front i już nigdy z niego nie wrócił, choć oficjalnie uznano go za zaginionego. Wszystko, co jej po nim zostało, to stara
fotografia – ojciec z nią, wówczas zaledwie półroczną, na ręku.
Teraz doszukuje się w tym ukrytego podtekstu i mówi o takim
samym zdjęciu syna z kilkumiesięczną wnuczką. Kiwa z niedowierzaniem głową.
Dochodzi godzina 10-ta. Głos radiowego lektora zaprasza na
serwis informacyjny. Wśród ostrzeżeń przed opadami śniegu
pojawia się także informacja o śmierci młodego kierowcy. Moja
rozmówczyni zmienia się nagle na twarzy. Trwa to zaledwie
ułamek sekundy. Żegnam się z panią Stanisławą i powoli kieruję ku wyjściu.
Kątem oka dostrzegam jeszcze Funię machającą ogonem na
pożegnanie…
Ps. Imiona bohaterów reportażu zostały zmienione.
Damian Maj

Dawnych kobiet czar
No dobrze, to podobno mają być wspomnienia. Zatem wspominam. Ot, chociażby moją babkę. Zapamiętałem ją z kolejki przed jednym z jastrzębskich sklepów. Ile mogłem
mieć wtedy lat? Dziesięć? Dwanaście? A ona ile? Zawsze była bardzo elegancka. Nawet gdy w grę wchodziło kilkugodzinne stanie do rzeźnika. Dusza towarzystwa.
Taktowna. Wyróżniająca się na tle PRL-owskiej rzeczywistości. Kiedy prosiła o kilo żeberek, w jej ustach brzmiało to jak poezja. Jeśli malowała się, to tylko na specjalne
okazje, a i to z godną podziwu wstrzemięźliwością, o której dzisiejsze kobiety mogą tylko pomarzyć. Czasami siadała ze mną przy stole, otwierała atlas i zabierała w podróż
w nieznane. Potraﬁła opowiadać jak mało kto. Mogłoby się wydawać, że była w tych wszystkich miejscach. W Afryce, w dolinie rzeki Lena (to na Syberii), Bóg wie jeszcze
gdzie. A przy tym spełniała się jako gospodyni domowa. Nie jakaś tam „Perfekcyjna” Pani Domu. Po prostu potraﬁła prowadzić dom. I znała się na tym.
Dzisiaj za to króluje niepodzielnie model bezbłędnej bizneswomen. Niezależnej, perfekcyjnej, takiej, co to udało się jej
okiełznać wszystkie żywioły. Z powodzeniem prowadzi firmę,
skacze ze spadochronem, owija sobie facetów wokół palca,
tudzież ci ostatni jedzą jej z ręki jak oswojony tygrys bengalski.
A one pną się do góry, nie zważając na otoczenie. Do tego obecne kanony „piękna”. Bo albo nasze krajanki wzuwają na nogi
rachityczne szpilki, w których najzwyczajniej w świecie nie
potrafią chodzić (w tym ich majestatycznym kroku więcej jest
niepewności i przerażenia niż kobiecej dumy), albo zakładają
kąpielowe klapki, prezentując wszem i wobec modę, którą
można by określić mianem łazienkowo-basenowej. I dalej. Albo
wyglądają jak anorektyczki, albo tłuszcz rozlewa się po wszystkich zakamarkach ich anatomii jak, nie przymierzając, fala
kulminacyjna na Wiśle. Albo jedno, albo drugie. Same skrajności.
A kiedyś „modowe” podboje wymagały nie lada wirtuozerii
i zabiegów. Moja matka po nędzny kawałek lepszego materiału
musiała wyprawiać się aż do Bielska. Tudzież wydeptywać
ścieżkę do sklepu na Wrzosowej, zdaje się – Merino. A to był
dopiero początek drogi do wymarzonej garsonki czy żakietu.
Następnie z takim materiałem trzeba było udać się do jednego
z bloków na ulicy Wielkopolskiej, gdzie swój nieformalny zakład miała starsza zażywna pani, znana powszechnie nie jako
Basia czy Kazia, ale właśnie jako krawcowa. Krawcowa to,
krawcowa tamto. Kiedyś poszedłem tam razem z mamą. Na
środku małego pokoju stała wielka maszyna do szycia. Wszę-

dzie walały się resztki materiału, krawieckie centymetry, wielkie jak moje ówczesne marzenia nożyce. A z boku stała jakaś
kobieta z cierpiętniczą miną, w którą ktoś powtykał dziesiątki
szpilek. Pamiętam, że bardzo mi jej było wtedy żal. Niepotrzebnie. Po kilku (kilkunastu?) przymiarkach taka niewiasta wychodziła od krawcowej z owiniętym w szary papier pakunkiem.
A tam krył się zazwyczaj skrojony idealnie żakiet. I to z materiału, który mógł wzbudzić wówczas zazdrość niejednej znajomej.
Albo inna emanacja PRL-owskiej kobiecości, pani Danusia.
W tamtych czasach była prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat
życia osiedla. Wziąwszy pod uwagę, że latem jej „dzień pracy”
zaczynał się tuż po wschodzie słońca, osiągi mojej sąsiadki
można by publikować w Księdze Guinnessa. Kiedy pojawiała
się w oknie, władzę nad jej ciałem przejmowały zwierzęce instynkty. Słuch jak u kota, wzrok sokoli, spostrzegawczość lisa.
Nic nie umknęło jej uwadze, nie uroniła żadnego słowa wypowiedzianego przez sąsiadów – niezmiennie na tropie „wielkich”
osiedlowych afer.
A potem sprawiedliwie dzieliła się tą wiedzą z innymi. Każdego
wieczoru pod moją klatką odbywała się tradycyjna plotkarska
ustawka. Giełda wiadomości z ostatniej chwili, której celem
było ustalenie hierarchii wśród zajmujących się tym fachem.
Ten, kto miał gorętszego newsa, brylował w towarzystwie.
Moja sąsiadka zazwyczaj wiodła prym w tego typu zabawach.
Tylko ona wiedziała, jak wygląda aktualna kochanka pana Stefana spod „trójki”, kim jest ojciec dziecka młodej Kaniewskiej

i kto rąbnął żarówkę z windy. Swoją drogą, żarówki „za komuny” ginęły jak spadające na letnim niebie gwiazdy. Często, szybko i niepostrzeżenie.
Często wspominam panią Dankę. Jej surowe spojrzenie, które
wyzierało zza grubych jak denka od słoików okularów. Jej zwierzęcą czujność. W końcu także misję, której poświęciła całe życie. Aż dziw bierze, że nie zainteresowały się nią służby specjalne. Byłaby dla nich cennym nabytkiem. Profesjonalna w każdym calu, znająca lokalne środowisko, z niezłym szpiegowskim
warsztatem. Pamiętam, że gdy któregoś dnia wjechałem rowerem w Wartburga sąsiada, kilka minut (sekund?) potem wiedziała już o tym cała dzielnica. Byłem na przegranej pozycji.
Ręka i każący wzrok mojej sąsiadki dopadły mnie jak spadający
na nieświadomą niczego ofiarę raróg. Pani Danusia znowu była
górą!
Ale któregoś dnia, kiedy zbiegałem po schodach, nie zobaczyłem jej. Czyżbym przeoczył stały element blokowej scenografii
– niezmienny od początku jego istnienia? Na drugi dzień też
nikogo nie było. Podobnie na trzeci, czwarty… Dopiero jakiś
czas potem dowiedziałem się, że pojechała do córki, i raczej nic
nie wskazywało na to, żeby miała szybko wracać. Co ciekawe,
jej miejsce zajęła niebawem inna osiedlowa Mata Hari. W końcu przyroda nie znosi próżni. Także, gdy mowa o najstarszym
zawodzie świata – szpiegostwie, rzecz jasna.
Adam
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Kilku wyrostk w
pobiło mężczyznę
Gdy jakiś czas temu do miejskiego autobusu weszło dwóch młodych mężczyzn,
nic nie zapowiadało takiego obrotu rzeczy. Ot, zwykły kurs, jakich wielu. I to jeszcze w ciągu dnia, kiedy, przynajmniej teoretycznie, nikomu nic nie powinno się
stać. Zaledwie kilku minut później po dwójce nastolatków nie było już śladu. Za to
w autobusie zostali ci, którzy w międzyczasie musieli przeżyć chwile grozy. Poturbowany, krwawiący mężczyzna, którego napadli młodzi ludzie. Pasażerowie
sprawiający wrażenie, że nic się nie stało. I skonsternowany kierowca, na twarzy
którego malowała się głównie bezradność.
Sytuacja, do jakiej doszło w autobusie komunikacji miejskiej, szybko wzbudziła wśród komentujących sporo emocji. Czytelnicy prześcigali się w pomysłach, jak w tej konkretnej
sytuacji powinien zachować się kierowca,
pasażerowie, w końcu – służby porządkowe.
Co ciekawe, ich propozycje często wzajemnie
się wykluczały. Ktoś proponował, żeby kierowca zamknął błyskawicznie drzwi i zawiózł
całe „towarzystwo” na policję - wprost w objęcia czujnych funkcjonariuszy. Ktoś inny,
wręcz przeciwnie, lansował rozwiązanie,
w którym kierujący autobusem - najlepiej
z pomocą pasażerów – wyrzuciłby z niego
bandytów na „zbity pysk”. Wreszcie znaleźli
się też tacy, którzy z nostalgią wracali do
swoich zagranicznych doświadczeń, tłumacząc, jak tam rozwiązuje się podobne problemy.
A więc oddajmy głos naszym Czytelnikom.
„Kierowca miał od razu zablokować drzwi
i podjechać pod komisariat. Poza tym powinien być przeszkolony na wypadek podobnych sytuacji. Jak będzie wypuszczać takich
łobuzów, to już zawsze pozostaną bezkarni”
– grzmiał ktoś bardzo wzburzony. Ale już
w chwilę potem odpowiadał mu inny Czytelnik, dla którego największą karą dla „oprychów” byłoby pozostawienie ich w szczerym
polu. „Proste rozwiązanie – kierowca powinien otworzyć drzwi i z pomocą pasażerów
wyrzucić ich z autobusu. Chamstwa nie powinno się tolerować i niech pieszo chodzą, jak
się nie potrafią zachować” – pisał. I jeszcze
głos internautów, dla których ideałem są rozwiązania podpatrzone w innych, często bardzo odległych, krajach. „W USA jakakolwiek
draka w autobusie kończy się natychmiastowym zatrzymaniem pojazdu (poza przystankiem) i wezwaniem policji. Może czas najwyższy doszkolić niektóre służby i stworzyć procedury postępowania?” – pyta czytelnik.
Kolejny obrazek rodzajowy - tym razem z żorskiego, w końcu bliskiego nam, podwór-ka.
Przystanek autobusowy przy alei Jana Pawła II. Powodem interwencji mundurowych
jest zachowanie trzech mężczyzn, którzy
w czasie jazdy autobusem spożywają alkohol,
nie robiąc sobie zbyt wiele z reakcji innych pasażerów. Szybko okazuje się, że promile dodają „dziarskim młodzieńcom” animuszu, bo
cała trójka wszczyna niezgorszą awanturę.
Niestety, policyjna notatka jest powściągliwa,
trudno odtworzyć na jej podstawie precyzyjny przebieg wydarzeń. Czy stróżów prawa
zawiadomili przerażeni pasażerowie? A może
to kierowca powiadomił swojego dyspozytora o incydencie? Bez względu na scenariusz,
jaki wypełnił się w tym przypadku, faktem pozostaje, że feralny autobus przybił wreszcie
do portu, no, przystanku autobusowego,

gdzie na krewkich rybniczan czekała już policja.
„Podczas legitymowania jeden z nich zachowywał się wyjątkowo arogancko i agresywnie. W pewnej chwili 27-latek rzucił się na policjanta, wyzywał go i szarpał za mundur.
Chwiejący się na nogach i rozjuszony mężczyzna natychmiast został obezwładniony, a następnie trafił do policyjnej celi. Po spędzonej
w areszcie nocy 27-latek usłyszy zarzuty.
Grozi mu nawet do 3 lat więzienia” – informowała Komenda Miejska Policji w Żorach.
Idąc tym tropem, wybraliśmy się na jastrzębskie ulice, żeby zapytać mieszkańców, czy
czują się bezpiecznie w środkach komunikacji
miejskiej - i nie tylko. Większość z nich stwierdziła wówczas, że autobusy to stosunkowo
bezpieczne miejsce, w każdym razie odpowiadającym nic złego się w nich nie przydarzyło. Ale kiedy pozwoliliśmy jastrzębianom
wypowiedzieć się anonimowo, ten sielankowy obraz bezpieczeństwa w miejskich autobusach zmienił się o… 180 stopni.
„Nie czuję się tam bezpiecznie. Stary zboczeniec dobierał się do kobiety ciężarnej, biedna,
‘wysoko’ w ciąży, w biegu wysiadała. Druga
sprawa, niby dlaczego ma być inaczej, jeśli
kierowca albo wyzywa panią, która chce kupić bilet, albo nie popatrzy w lusterka i drzwi
autobusu wloką za sobą człowieka? Osobiście też miałam przykre doświadczenia” - pisze
„kasia”. Co możemy odpowiedzieć naszej
Czytelniczce? Najlepiej będzie, jeśli oddamy
głos komuś, kto niedawno był w stolicy naszego pięknego kraju i podróżował tamtejszą komunikacją miejską. Jego słowa bowiem
brzmią tutaj jak swoisty drogowskaz: „W każdym autobusie w Warszawie jest informacja
o 4-cyfrowym numerze telefonu do Straży
Miejskiej. W sytuacji „podbramkowej” wystarczy wysłać sms-a o treści na przykład
„bójka” i podać numer kursu. To naprawdę nie
jest jakoś wybitnie skomplikowane”.
A jaki był finał opisanej na początku historii?
„Agresorzy otworzyli awaryjnie drzwi i opuścili pośpiesznie autobus. Poturbowany mężczyzna wrócił na swoje miejsce. A pasażerowie mogli ponownie zająć się podziwianiem
widoków za oknem” – czytamy w mailu czytelnika. Czyli co, nic się nie stało?
Do tych pytań należy dodać jeszcze jedno…
Co się z nami stało – oto pierwsze z nich? Kilku wyrostków pobiło mężczyznę w autobusie. I to tylko dlatego, że ośmielił się zwrócić
im uwagę, że słuchają zbyt głośno muzykę.
Naprawdę?
Damian Maj
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Czy odpracują długi?
„Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą
wziąć udział w Programie Realizacji Świadczeń Wzajemnych” – informuje jastrzębski
magistrat. „Program adresowany jest do
osób, które wykorzystują lokale należące do
miasta, a ich zaległości w opłatach przekraczają już 6 miesięcy. W ramach zawartej umowy można odpracować całość lub część zale-

głości. Minimalna stawka oferowana w programie to 18,30 zł brutto” – dowiadujemy się.
Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych
funkcjonuje w naszym mieście od 2015 roku.
Szczegółowe wiadomości związane z uczestnictwem w programie można uzyskać pod
numerem telefonu: 32 47 87 005.

Miliony na bezrobocie
„Nowe środki na aktywizację bezrobotnych.
6,4 mln złotych przeznaczy na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju” –
informuje jastrzębski magistrat.
Środki te posłużą do sfinansowania prac interwencyjnych, staży, szkoleń czy bonów na
zasiedlenie. Dzięki nim będzie można uzyskać dofinansowanie do podjęcia działalności
gospodarczej bądź refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.
„W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju wyda na aktywizację osób
bezrobotnych kwotę o 1,6 miliona złotych
wyższą niż miało to miejsce w 2020 roku.
Wówczas dzięki 4,8 mln złotych zaktywizo-

wał 500 osób. Dofinansowano między innymi
73 działalności gospodarcze oraz 86 stanowisk pracy. Dodatkowo w ramach Tarczy
Antykryzysowe wypłacono 22,3 mln zł na ratowanie stanowisk pracy” – dowiadujemy się.

Skarżą się na MZK
Miesięcznie, w okresie trwającej pandemii,
Międzygminny Związek Komunikacyjny przewozi około 300 tysięcy pasażerów. W styczniu wpłynęło 5 skarg od pasażerów.
Wyjaśnienie konkretnej sytuacji nie jest możliwe bez podania przez niezadowolonego
pasażera daty i miejsca zdarzenia, numeru linii autobusowej, a w przypadku nierealizowania rozkładu jazdy - godziny odjazdu z konkretnego przystanku. Wskazane jest podanie
kierunku jazdy. Przykład: Przystanek „Marklowice Dolne”, linia 228, 10 lutego 2021,
godz. 15.21, kierunek Świerklany.
Skargi można składać na kilka sposobów.
W siedzibie Związku - Jastrzębie-Zdrój, ulica
Przemysłowa 1, w formie elektronicznej za
pośrednictwem formularza kontaktowego
z pozycji strony internetowej MZK Jastrzębie, mailem na adres mzk.sekretariat@mzk
jastrzebie.com lub telefonicznie pod nr tel.
32 4763474.

Fot. MZK Jastrzębie

Na każdą skutecznie złożoną skargę udzielana jest odpowiedź pisemna, dlatego konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz
adresu do korespondencji. Informacje te pozostają w gestii MZK i są chronione, nie są
przekazywane do firm przewozowych, których skarga dotyczy. Tak więc kierowca czy
dyspozytor nie poznaje pasażera składającego skargę. Związek to gwarantuje.

„Uprzęże jak dla konia...”
„Zdarza się, że z peryferii wciąż przyjeżdżają
do nas psy z łańcuchami, z uprzężami niemal
jak dla konia. Na szczęście – coraz rzadziej.
Ostatnio przyjechał do nas biedaczek z kawałkiem łańcucha na szyi, z sierścią w fatalnym stanie… Mam jednak wrażenie, że świadomość w naszym mieście wzrosła. Ludzie
dbają o swoje psy. Zdarza się, że ktoś znajdzie
psa i postanawia przechować go u siebie do
czasu odnalezienia właścicieli, a do schroniska dzwoni tylko po to, żeby zostawić do
siebie numer telefonu. Tym sposobem kilka
psów odnalazło się, nie trafiając do schroniskowych boksów” – zauważa Iwona Jaszke,
pracownica jastrzębskiego schroniska.
„Zima to problem z opieką nad psami bardzo
zaniedbanymi. Trafił do nas psiak, który ma
całkowicie sfilcowaną sierść. Trzeba byłoby
go ogolić, doprowadzić tę sierść do porządku.
Teraz jednak tego zrobić nie możemy, bo, po
prostu, będzie marzł. Mamy też takiego fajnego, domowego amstaffa, jest fantastyczny

dla ludzi. Niestety, musieliśmy go ulokować
w zewnętrznym kojcu. To nie są dla niego
dobre warunki. Nawet najlepsze schronisko
nie jest w stanie ich zapewnić” - ocenia pani
Iwona.
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Marzną i cierpią gł d,
czyli historia pewnego domku dla kot w
„W związku ze skargami mieszkańców budynku przy ul. 11 Listopada 11A w Jastrzębiu-Zdroju na nieporządek
spowodowany bytowaniem znacznej ilości kotów wokół obiektu, Górnicza Spółdzielnia Budownictwa
Mieszkaniowego im. S. Staszica w Wodzisławiu Śląskim wnosi o zdemontowanie istniejącej budki dla kotów
w terminie do 31.01.2021 r. Niewykonanie powyższego w wyznaczonym czasie upoważni Spółdzielnię do jej
zdemontowania, a kosztami tych prac zostaniecie obciążeni Państwo” – tak brzmiała treść monitu, którego adresatem było Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”.
„Wiadomo nam o jednym bytującym w domku zwierzęciu. Obyczaje kotów nie pozwalają na wspólne ‘pomieszkiwanie’ dużego stada, stąd argument o znacznej ich ilości jest tendencyjny
i nie do końca prawdziwy” – odpowiadali pracownicy Stowarzyszenia.

www.gazeta.jasnet.pl

Spółdzielnia zaprzeczyła, podkreślając jednocześnie, co następuje: „Każdorazowe postawienie domku dla kotów czy jakiegokolwiek innego obiektu wymaga uzyskania zgody właściciela
działki. O taką zgodę nikt do Spółdzielni nie wystąpił. Domek
został posadowiony bez uzgodnienia z właścicielem działki.
Dopiero po rozmowie kierownika działu technicznego z Panią
będącą opiekunem kotów w dniu 22.01.2021 r. wpłynął taki
wniosek”.
„Często jest tak, że domki te budowane są z wszelakich materiałów, nie zawsze są zadbane i niestety czasami wygląda to
tak, jakby w rejonie budynku było dzikie wysypisko” – padło
także w argumentacji.
I jeszcze raz wątek „głosu ludu”. „Spółdzielnia to mieszkańcy,
tak więc jeśli nie życzą sobie, aby taki domek stał w bezpośrednim sąsiedztwie ich budynku, to jako zarządca nieruchomości
jesteśmy zobligowani do uszanowania ich woli” – dowiedzieliśmy się
„Nie oznacza to, że nie zgadzamy się na postawienie takiego
domku w innej lokalizacji, która nie będzie uciążliwa dla mieszkańców” – padło na koniec.
Co na to Stowarzyszenie?

„To nie nasze Stowarzyszenie, ale pozostali mieszkańcy tego
terenu zbudowali domek dla bezdomnych zwierząt, zatroskani
losem kotów w okresie zimowym” – argumentowali.
Jak podkreślali, wspomniane na początku pisma „skargi mieszkańców” to interwencje jednej osoby. „Pana, którego znamy
jako bezwzględnego przeciwnika współżycia ludzi z dzikimi kotami, niestety, wyjątkowo wpływowego oraz zaangażowanego
w skargi i protesty” – dodawali.
Pojawił się również mocniejsze, by nie powiedzieć – bardziej
emocjonalne – argumenty. „Jest wyrazem ogromnej znieczulicy na los zwierząt podejmowanie tego typu działań w okresie,
kiedy w naszym kraju zawitała prawdziwa zima, z dużymi, minusowymi temperaturami, a nie jest dla nikogo tajemnicą, że
zwierzęta te, podobnie jak ludzie, tak samo marzną i cierpią
głód, z tą różnicą, że one nas generalnie akceptują i wiernie nam
służą” – zauważali wolontariusze.
„Należy nadmienić, że jesteście Państwo jedyną organizacją,
która tak surowo i krytycznie podchodzi do naszych działań.
W przypadku pozostałych spotykamy się z mniejszą lub większą pomocą i życzliwością” – padło w odpowiedzi.
Zatem, na czym polegała uciążliwość związana z obecnością
kotów w tym konkretnym miejscu? Z tym pytaniem zwróciliś-

my się do Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. S. Staszica w Wodzisławiu Śląskim.
„Na schodach oraz spoczniku przed wejściem do budynku
leżały resztki jedzenia oraz odchody bytujących tam kotów”
- dowiedzieliśmy się między innymi od adresatów pytania.
Poruszyliśmy także wspomniany już wątek „skarg mieszkańców”. I tutaj okazało się, że w sprawie bytowania kotów w tej
lokalizacji… przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców.
„W ankiecie wzięli udział lokatorzy 13 lokali, za pozostawieniem stanu obecnego było 5 głosów, natomiast przeciw było
8 głosów” – odpowiadała Spółdzielnia.
W tym miejscu warto zauważyć, że sytuacja prawna wolno
żyjących kotów została uregulowana przez ustawodawcę
i w myśl ustawy „każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania”? „Czy w związku z tym GSBM ma zamiar działać przeciwko tym rozwiązaniom prawnym?” – dopytywaliśmy.

Przychodnia XXI wieku
To przychodnia na miarę XXI wieku – mówi wicemarszałek sejmiku śląskiego Izabela Domagała. W piątek
19 lutego odbyło się oﬁcjalne otwarcie nowo wyremontowanej Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu. W rzeczywistości przychodnia pracuje
już od września zeszłego roku. Z powodów pandemicznych oﬁcjalne otwarcie przesunięto do 19 lutego.
W wydarzeniu tym wzięli udział między innymi wicemarszałek sejmiku śląskiego Izabela Domagała, dyrektor WSS nr 2 Robert Rychel, kierownik przychodni
Mirosław Łyszczarz oraz ich współpracownicy.
Prace remontowe trwały prawie 2 lata a koszt ich wyniósł prawie 12 milionów złotych, z czego ponad 9 milionów uzyskano
z funduszy europejskich, półtora miliona z funduszy marszałka
wojewódzkiego, pięćset tysięcy to wkład własny szpitala. Dyrektor Rychel wskazuje, że remont trwał w bardzo trudnych
warunkach, ponieważ przeprowadzono go przy normalnie pracujących pracowniach. Cały czas byli przyjmowani pacjenci.
Sytuacja jeszcze bardziej pogorszyła się po pojawieniu pandemii, po wprowadzeniu pandemicznych restrykcji. Mimo
wszystkich trudności w roku 2020 przychodnia przyszpitalna

„My jako Stowarzyszenie chcieliśmy postawić ładny domek,
pytając o zgodę na lokalizację (oficjalne pismo w formie prośby,
jakie otrzymaliśmy od Stowarzyszenia, datowane jest na
27.10.2020 r. – przyp. aut.). Natychmiast ze strony Spółdzielni
było nie, bo nie. Gdzie ich poczucie obowiązku, rozwiązywania
problemu w świetle ustawy o ochronie zwierząt? Domek ‘byle
jaki’ można było zastąpić domkiem bardzo ładnym, z dala od
budynku, a więc teren już poza konfliktem. Powtarzamy, z ich
strony było ‘nie’. A najgorzej, że w trakcie zimy wyrzucili istniejący domek pod schodami wyjściowymi, co jest skandalicznym
zachowaniem. Teraz piszą, iż nikt do nich nie zwracał się z prośbą o możliwość postawienia domku. Chcą decydować, nie pozwalając na żadne rozwiązania, nawet te ustawowe”.
Jeszcze na koniec.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery
Łapy” – w porozumieniu z Urzędem Miejskim w JastrzębiuZdroju – prowadzi szeroko zakrojoną akcję wymiany domków
nie spełniających wymagań, a niekiedy nawet szpecących otoczenie, na funkcjonalne, ładnie komponujące się z otoczeniem
budki. Zapewnia także opiekę osób przeszkolonych, które
dbają o sprzątanie i karmienie zwierząt.
Damian Maj

rych będą wyświetlane numerki wzywanych pacjentów. Nowością jest, że wiele badań będzie przeprowadzanych teraz
w przychodni bez konieczności odsyłanie pacjentów na oddziały szpitalne. Przy wejściu do przychodni zamontowano kamerę
termowizyjną do pomiaru temperatury wchodzących osób.
Obsługa lekarską zapewnią lekarze z właściwych oddziałów
szpitalnych, a także 6 rejestratorek i 15 pielęgniarek zatrudnionych w samej przychodni.
Całość sprawia estetyczne i nowoczesne wrażenie, jak mówię
pracownicy, przychodnia umożliwia pracę i obsługę pacjentów
na poziomie XXI wieku. Mimo zapewnień o przestrzeganiu
reżimu sanitarnego daje się jednak zauważyć zbyt gęste skupianie się pacjentów na niektórych obszarach poczekalni. Kierownik przychodni dr Łyszczarz tłumaczy, że trudno wypośrodkować ścisłe przestrzeganie reżimów z koniecznością
przyjmowania wielu pacjentów, czekających w kolejce do specjalistów. Apeluje do także o przestrzeganie wyznaczonych
terminów przyjęć.

przyjęła około 40 000 pacjentów. W normalnych warunkach,
rok wcześniej, przyjęto ich około 70 tysięcy.
Zdaniem dyrekcji szpitala i kierownictwa przychodni wyremontowane pomieszczenia dają znacznie lepsze możliwości
i komfort pracy dla personelu medycznego a także lepsze warunki dla pacjentów. Została dobudowana nowa część przychodni, przez co uzyskano 10 dodatkowych gabinetów i inne
pomieszczenia pomocnicze. Zamontowano dodatkowo dwie
nowe windy, gabinety zostały zmodernizowane, uzyskały możliwość komunikacji wewnętrznej i doposażone sprzętowo. Na
każdym piętrze znajdują się osobne rejestracje po 4 stanowiska. Przy każdym gabinecie zamontowano monitory, na któ-

Pacjenci rejestrowani są na bazie zgłoszeń telefonicznych czy
nowo wprowadzonego systemu komputerowych zlecenie badań. Niestety, jak i w innych ośrodkach nie ma tu też zautomatyzowanego systemu telefonicznego dodzwaniania się pacjentów, które często jest dla nich dużą uciążliwością. Wicemarszałek Izabela Domagała mówi, że działania w kierunku opracowania takiego systemu są już podejmowane.
Wyremontowana przychodnia przyszpitalna na pewno robi
wrażenie. Jeśli pójdzie za tym odpowiednia organizacja jej
pracy i obsługi medycznej, to na pewno będzie to z dużą korzyścią dla pacjentów.
JN
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Afga czycy pod naczepą
ciężar wki
Kilka dni temu policjanci z pobliskich Pawłowic poinformowali Straż Graniczną o trzech cudzoziemcach ujawnionych na
terenie agencji celnej w Warszowicach. Przybyli na miejsce
zdarzenia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej
w Bielsku-Białej ustalili, że mężczyźni to prawdopodobnie
obywatele Afganistanu, którzy wjechali do Polski ukryci pod
naczepą bułgarskiego samochodu ciężarowego. Żaden z nich
nie posiadał dokumentów uprawniających ich do legalnego
pobytu na terytorium RP, w związku z czym zostali oni zatrzymani. Podczas prowadzonych czynności wyjaśniających,
w obecności tłumacza, potwierdzono afgańskie obywatelstwo i dane osobowe zatrzymanych mężczyzn.
W związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na
nielegalnym przekroczeniu granicy z Czech do Polski przy
użyciu podstępu, wobec Afgańczyków wszczęto postępowanie karne. Cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia, a następnie poddali się
karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej
w Cieszynie.
Funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej prowadzą czynności
zmierzające do przekazania wszystkich cudzoziemców do
Rumunii w ramach tak zwanej procedury dublińskiej. Do tego
czasu, na podstawie decyzji sądu, obcokrajowcy będą przebywać w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Wodzisław Śląski

To był zawodowy kierowca!
Jechał "na gazie"?
Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 6 lutego, około godziny
20.30 w Wodzisławiu Śląskim. Jastrzębski policjant podróżował akurat swoim samochodem, gdy zauważył kierowcę,
który jeździł dookoła ronda. Mężczyzna dopiero po kilku
okrążeniach opuścił skrzyżowanie, a funkcjonariusz postanowił pojechać za nim.
Kierowca volkswagena na prostym odcinku drogi najeżdżał
na krawężniki i wjeżdżał na przeciwny pas ruchu. Kiedy zjechał w zatoczkę, policjant wykorzystał moment, aby go zatrzymać. Podejrzenia stróża prawa co do stanu trzeźwości
kierującego okazały się słuszne. Od mężczyzny był wyczuwalny alkohol. Gdy 45-latek zorientował się, że grozi mu odpowiedzialność karna, wyszedł z auta i zaczął uciekać. Sierżant sztabowy Krzysztof Bączek zatrzymał go i przytrzymał
do czasu przyjazdu policjantów ruchu drogowego. Ostatecznie mężczyzna odmówił poddania się badaniu na alkomacie.
W związku z tym pobrano mu krew do badań, które wykażą
jaką zawartość alkoholu miał w chwili zdarzenia.
Nieodpowiedzialne zachowanie będzie słono kosztować
mężczyznę, który okazał się… zawodowym kierowcą. Oznacza to, że gdy tylko badanie krwi potwierdzi, że prowadził
samochód pod wpływem alkoholu, 45-latek straci wszystkie
uprawnienia, jakie do tej pory zdobył.

informacje z regionu
RYDUŁTOWY
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PSZCZYNA

Wl kł go za samochodem

Krew na mundurach

Jak wynika z ustaleń śledczych, w ubiegły poniedziałek około
godziny 18.20 w pobliskich Rydułtowach trzej mężczyźni napadli na 19-letniego mieszkańca Pszowa.

W piątek, 19 lutego, właściciel lokalu znajdującego się w centrum Pszczyny poprosił policjantów o interwencję. Powodem
wezwania był nietrzeźwy i agresywny klient. Przybyli na miejsce mundurowi zastali w lokalu około 80 osób, które spożywały w środku alkohol i posiłki.

Mężczyzna wraz ze swoją partnerką wsiadł do samochodu jej
znajomego. Ten ostatni pod pretekstem zapalenia papierosa
wywiózł parę na jedną z bocznych ulic Rydułtów. W pojeździe
znajdowali się jeszcze dwaj inni mężczyźni – znajomi kierowcy. Po wyjściu z auta jeden z nich za pomocą gazu pieprzowego obezwładnił 19-latka, a następnie wsiadł z powrotem
do pojazdu, gdzie znajdowała się torba z pieniędzmi ofiary,
i odjechał z resztą kompanów.
19-latek próbował jeszcze wyciągnąć torbę z auta, chwytając
pas bezpieczeństwa, wskutek czego był holowany kilkaset
metrów przez kierującego, który nie zamierzał się zatrzymać.
Wodzisławscy kryminalni zatrzymali dwóch z trójki mężczyzn biorących udział w zdarzeniu. Byli to 21- oraz 22-latek,
mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Obaj usłyszeli już zarzuty rozboju z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia.
Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Śledczy poszukują trzeciego ze sprawców. Za to przestępstwo grozi im
kara do 12 lat więzienia.

ŻORY

Okradł listonoszkę i sklepy
Pochodzący z Jastrzębia-Zdroju 28-latek wykorzystał chwilową nieuwagę listonoszki i gdy ta na moment „spuściła z oka”
swój wózek, ukrył go za samochodem. Chwilę później, widząc
zdenerwowaną kobietę, zapytał, czy przypadkiem nie szuka
wózka, a po chwili wskazał palcem drogę ucieczki rzekomego
złodzieja.
Do tego zdarzenia doszło w Żorach. Jastrzębianin odwróciwszy uwagę listonoszki, zabrał pełen listów wózek i odszedł
z nim w przeciwnym kierunku. Po drodze zatrzymał się jeszcze w dwóch sklepach, gdzie dokonał kradzieży, po czym
ukrył się za inną placówką handlową, nieopodal centrum
miasta, i zaczął przeglądać przesyłki.
Najpierw interweniujący policjanci odnaleźli porzucony wózek, a następnie patrol kryminalnych zauważył mężczyznę
pochylającego się nad ziemią i przeszukującego stertę listów.
Kiedy policjanci zaczęli zbliżać się do niego, złodziej rzucił się
do ucieczki, jednak po chwili został zatrzymany.
W znalezionej przy 28-latku torbie policjanci ujawnili skradzione przesyłki, a także inne przedmioty, które złodziej zabrał ze sklepu, nie płacąc za nie. Wśród łupów znalazły się słodycze, ale i szlifierka, termowentylator czy zestaw kluczy nasadowych.
Młody mężczyzna został doprowadzony do komendy i tego
samego dnia usłyszał zarzuty. Odpowie za naruszenie tajemnicy korespondencji oraz kradzieże sklepowe. Sprawca przyznał się do przestępstwa oraz wykroczeń. Grozi mu do 2 lat
pozbawienia wolności.

Awanturujący się mężczyzna znieważał stróżów prawa oraz
kierował wobec nich groźby. Odczytywał nazwiska z imienników policjantów, a następnie groził śmiercią im oraz ich dzieciom. Używał wobec nich słów obraźliwych i wulgarnych. Wyzywał ich najbliższych i groził im, że ich zabije. Agresor miał
mocno rozciętą dłoń i wymachiwał nią w kierunku interweniujących oraz wycierał w policyjne mundury. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe. Wówczas jego agresja
przeniosła się na udzielających mu pomocy ratowników. Aby
nie dopuścić do eskalacji, mężczyzna został wyprowadzony
na zewnątrz budynku, a następnie przewieziony do izby wytrzeźwień. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
W związku z ujawnionymi w lokalu naruszeniami obowiązujących obostrzeń, o całej sytuacji poinformowano Państwowego Inspektora Sanitarnego. Kontrola tej instytucji została
przeprowadzona w sobotę, 20 lutego, w godzinach wieczornych. Ilość sił policyjnych, jaka została zadysponowana do
przeprowadzenia czynności, uwzględniała liczbę osób przebywających w lokalu w poprzednim dniu. W rejonie lokalu
rozlokowano kilka radiowozów. Policjanci mieli reagować na
ewentualne zakłócenia ładu i porządku publicznego. Nie
doszło do takich incydentów. Pracownicy sanepidu po wykonaniu swoich czynności stwierdzili naruszenia dotyczące
aktualnych obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności
gastronomicznej.
W trakcie interwencji w sobotni wieczór policjanci wylegitymowali 6 osób, które znajdowały się wewnątrz lokalu i spożywały tam alkohol oraz posiłki. Ponadto nie stosowały się do
obowiązku zakrywania ust i nosa. Wobec nich będą sporządzone wnioski o ukaranie do sądu.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
tel. 535 997 170

12-25 czerwca
24 lipca-6 sierpnia,
28 sierpnia-10 września
Jarosławiec z zabiegami
( nie tylko dla seniorów)
www.arka-jaroslawiec.pl
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„Cel pozostaje niezmienny - to medal”
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla są już pewni przystąpienia do fazy play-off z drugiej pozycji. Podopieczni Andrei Gardiniego, który miesiąc temu przejął drużynę po Luke'u
Reynoldsie, mają także przed sobą perspektywę walki o Puchar Polski. To jednak nie wszystkie tematy, które podjęliśmy w naszej rozmowie z prezesem klubu Adamem Gorolem.
Do omówienia mieliśmy nie tylko połowę bieżącego sezonu i zmianę na stanowisku szkoleniowca, ale też niełatwą przygodę z Ligą Mistrzów oraz różne aspekty związane z epidemią.
Czy był pan zadowolony z liczby punktów, jaką miał na
swoim koncie nasz zespół w dniu 31 grudnia 2020 roku?
Gdybyśmy spoglądali wyłącznie na tabelę, to mielibyśmy powody do optymizmu. Wszak za sprawą tego dorobku zajmowaliśmy mocne, drugie miejsce. Natomiast uprzedzając nieco
kolejne pytanie, już w nowym roku przydarzyły nam się mecze,
w których straciliśmy punkty. Wprawdzie w sporcie nie powinno się mówić, iż niektórych z tych spotkań nie powinniśmy byli
przegrać, ale… po prostu nie powinniśmy! Byłbym w pełni zadowolony tylko wówczas, gdybyśmy mieli tyle punktów, ile ma
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.
A jednak - pomimo tej pozytywnej oceny - mówimy dziś
o Reynoldsie jako o byłym szkoleniowcu JW. Co się zmieniło?
Nie ukrywam, że na przełomie grudnia i stycznia byłem zadowolony zarówno z warsztatu pracy Reynoldsa, jak i wyników
osiągniętych przez naszą drużynę. Natomiast na początku
2021 r. sytuacja uległa pogorszeniu. Przede wszystkim miało
to miejsce w zakresie stabilizacji gry. Jako drużyna straciliśmy
niezbędną równowagę. To przełożyło się na gorsze wyniki oraz
przegrane mecze. Po dogłębnej analizie doszedłem do wniosku, że ta sytuacja nie dotyczy “jedynie” porażek, ale generalnie
nie rokuje dobrze przed kluczową częścią sezonu. Podjąłem
niełatwą decyzję o zmianie szkoleniowca, ponieważ bieżący
sezon wciąż daje nam dużą szansę na wywalczenie wysokiej lokaty. W związku z tym nie możemy pozwolić sobie na takie
dłuższe momenty słabości.
Klub znów zmienił trenera w połowie sezonu, ale o ile wcześniej
kibice rozumieli decyzje w tych sprawach, o tyle teraz większość
fanów wyraża co najmniej zdziwienie.
Każda sytuacja jest inna, jeśli mówimy także o poprzednich
zmianach personalnych. Jeśli chodzi o rozstanie z Reynoldsem,
to kibice muszą zdawać sobie sprawę, że widzą przede
wszystkim to, co jest “na zewnątrz”. Z oczywistych powodów
nie są w stanie ocenić tego, co dzieje się “w środku” drużyny i
klubu. Rozumiem postawę fanów Jastrzębskiego Węgla, ale to
ja jestem odpowiedzialny za wypracowany przez zespół wynik
końcowy. Biorąc pod uwagę moją wiedzę i obserwację, uważam
tę decyzję za słuszną.
Czy zgodzi się pan z opinią, że zagrał “va banque”? Jeśli JW nie
osiągnie założonych celów, to kibice winą obarczą prezesa.
Proszę mi wierzyć, że zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności,
z jaką wiąże się moja decyzja. Musimy jednak pamiętać, iż nie
będziemy w stanie zweryfikować “co by było, gdyby” Luke Reynolds pozostał na stanowisku. Mam świadomość, że moja odpowiedzialność za ostateczny rezultat jest w tej sytuacji jeszcze większa. Nie obawiam się jednak presji. Moją rolą i zadaniem jest robić wszystko, aby osiągnąć jak najlepszy wynik
sportowy. Zespół, który zbudowaliśmy na ten sezon, ma naprawdę spory potencjał. Dysponujemy bardzo szerokim i równym składem, dzięki czemu byliśmy w stanie utrzymywać zwycięską passę i znaleźć się na pozycji wicelidera. Cóż, ten sezon…
po prostu musi być “sezonem wygranym”! Powtórzę, że moja
decyzja w sprawie zmiany na stanowisku trenera została podjęta po głębokim namyśle.
Gardini jest szóstym Włochem, który prowadzi naszych
siatkarzy. Czy był liderem “ławki rezerwowych”,
czy też jego zatrudnienie było efektem potrzeby chwili?
Przede wszystkim chciałbym zaprzeczyć, jakoby istniała jakakolwiek “ławka rezerwowych”. Wierzyłem, że w tym sezonie
nie dojdzie do zmiany na stanowisku pierwszego trenera. Natomiast po podjęciu przeze mnie tej decyzji “rynek” zareagował
bardzo szybko. Ku mojemu zaskoczeniu niemal natychmiast
pojawiła się lista co najmniej kilkunastu znanych szkoleniowców, zainteresowanych pracą w Jastrzębiu. Postanowiłem zadziałać według dwóch kryteriów. Po pierwsze - nowy trener
musi znać polską ligę, bowiem nie mamy już czasu na naukę
i analizę. Po drugie - za szkoleniowcem musi stać odpowiednie
doświadczenie i sukcesy. Narodowość kandydata nie miała tu
najmniejszego znaczenia. Dodam, że Andrea Gardini jako jedyny spośród tych kilkunastu trenerów spełniał moje kryteria.

Prezes JW Adam Gorol
Fot. jastrzebskiwegiel.pl

“statek nie wypłynął bez kapitana”. Tu z kolei mieliśmy okazję
zaprezentować siłę naszej Akademii Talentów, gdzie poradził
sobie nie tylko trener-koordynator, ale też Michał Gierżot.
Wszak młody przyjmujący miał być teoretycznie “najsłabszym
ogniwem”, a tymczasem został MVP! Na dodatek dzięki Akademii byliśmy w stanie uzupełnić skład wyróżniającymi się juniorami.

Przejdźmy do Ligi Mistrzów. Ile razy minionej jesieni pomyślał
pan o meczu w Katowicach, po którym spadliśmy na 4. miejsce?
Okazało się, że ten teoretycznie mniej istotny mecz
w Katowicach zadecydował o wszystkim.
Przyznam, że ciągle wracam myślami do tego meczu. Można
przecież powiedzieć, że bezpośrednią konsekwencją porażki
z GKS Katowice jest to, że w Jastrzębiu nie ugościliśmy Ligi Mistrzów. Gdybyśmy pozostali na podium PlusLigi, to jeden z turniejów odbyłby się w Hali Widowiskowo-Sportowej.

Idźmy dalej. Wiemy doskonale, że sytuacja Jastrzębskiej
Spółki Węglowej nie jest prosta. Czy kibice mogę mieć
powody do obaw o przyszłość jastrzębskiej siatkówki?
2020 rok był szczególny. Pandemia bardzo mocno wpłynęła na
sytuację wielu branż i przedsiębiorstw. JSW nie jest tu niestety
wyjątkiem, bowiem wpływa na nią szeroko pojęta kondycja
rynków węgla i branż powiązanych. Siłą rzeczy ta rzeczywistość odbija się także na Jastrzębskim Węglu. Na pewno łatwiej rozmawia się o przyszłości i planach, gdy firma jest w dobrej kondycji finansowej, przynosi spory dochód, panuje dobry
klimat dla rozwoju i… generalnie wszystko sprzyja. Natomiast
warto wiedzieć, że nawet jeśli Spółka znajdowała się w znakomitej kondycji, to nasze rozmowy nigdy nie były proste. Niezależnie od skali wsparcia dla klubu ze strony JSW, my jako Jastrzębski Węgiel zobligowani byliśmy i jesteśmy do przygotowania określonego planu, obronienia go i wykonania. Nie jest
więc tak, że kiedyś było nam łatwiej rozmawiać, a teraz jest
trudniej. Poziom relacji między Spółką i JW jest bardzo poprawny, ale wynika to z faktu, że wzajemnie się szanujemy i rozumiemy.

Staralibyśmy się o organizację zawodów?
Tak. Tymczasem jako uczestnik kwalifikacji nie mogliśmy być
brani pod uwagę, ponieważ nie byliśmy pewni awansu. Cóż,
tamta porażka musi dać nam wiele do myślenia. Nie mieliśmy
prawa późną zimą 2020 r. oddać podium. Zostawiając już jednak na boku konieczność udziału w eliminacjach, należy podkreślić bardzo dobrą postawę Europejskiej Konfederacji Siatkówki (CEV) względem Jastrzębskiego Węgla. Wynikała ona
z faktu, już od początku byliśmy dla siebie godnymi zaufania
partnerami.

Co pan ma na myśli?
Musimy mieć świadomość, że nam jako klubowi siatkarskiemu
nic z zasady się nie należy. Ja, jako prezes Jastrzębskiego Węgla, doskonale zdaję sobie sprawę, że muszę przekonać zarząd
JSW o opłacalności inwestycji w jastrzębską siatkówkę. Myślę,
że nasza działalność oceniana jest pozytywnie, skoro nawet
w tak trudnym okresie Spółka podejmuje decyzje dla nas pozytywne. Na chwilę obecną najważniejsze jest to, że gramy, a mecze pokazuje Polsat. Oczywiście bardzo żałujemy, że nie ma
z nami kibiców, ale na razie musimy się z tym pogodzić.

Mówi pan poważnie?
Oczywiście! Przypomnę, że zaraz po przedwczesnym zakończeniu sezonu 2019/20 podjąłem walkę o zezwolenie naszemu
zespołowi na udział w eliminacjach do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Rzecz jasna, że nie było to łatwe. Mało tego - wszystkie
prośby z naszej strony były poparte długimi rozmowami. A jednak CEV poszła nam na rękę i zmieniła zasady, biorąc pod uwagę potrzebę chwili. Dlatego powtórzę, że na każdym etapie eliminacji do Ligi Mistrzów Konfederacja zachowywała się względem nas bardzo dobrze.

Czy dysponujecie danymi na temat
oglądalności spotkań Jastrzębskiego Węgla?
Mecze na żywo obserwuje średnio 130 tys. osób, a powtórki ok. 65 tys. Myślę, że to co najmniej przyzwoity wynik. Taka oglądalność buduje wartość reklamy, a zarazem daje nam możliwość kontynuowania współpracy z JSW. Jako prezes Jastrzębskiego Węgla wyrażam szczere podziękowanie władzom Spółki, że widzą sens dalszego wspierania naszego klubu i wzajemnej współpracy. Nie chodzi tu tylko o finanse jako takie, ale też
o pozytywne postrzeganie naszej działalności i współpracę w
obszarze CSR na rzecz lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że gdyby JSW nie oceniała nas dobrze pod kątem sportowym, organizacyjnym czy wizerunkowym, to współpraca… po
prostu nie miałaby miejsca, a przynajmniej w takim - jak obecny
- wymiarze. Podsumowując - myślę, że kibice mogą z nadzieją
spoglądać w przyszłość. Musimy jednak wierzyć, że epidemia
pozwoli nam normalnie funkcjonować, a to w dużej mierze
zależy też od nas samych. To w zasadzie jedyny warunek, aby
światowa gospodarka zaczęła odbijać się od dna.

Pozostanie Gardiniego uzależnione będzie
zapewne od osiągnięcia celu minimum...
Cel jest niezmienny i jest nim medal PlusLigi, najlepiej z kruszcu
cenniejszego niż brąz. Chciałbym także, abyśmy powalczyli
o Puchar Polski, który - jak uważam - jest w naszym zasięgu.

Przecież działacze CEV pozostali głusi
na argumenty i ukarali nas walkowerami.
Nie mam najmniejszych pretensji do działaczy Konfederacji.
Przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Mistrzów został przez nas
przyjęty określony regulamin. Wyraźnie wskazano, że w obecnej sytuacji przepisy muszą być surowe. Jeżeli jeden z uczestników nie dojedzie na turniej z uwagi na Covid-19, to zostaje ukarany walkowerami, a zawody odbywają się bez jego udziału.
Nie było innego wyjścia.
Wróćmy do PlusLigi. W meczach przeciw AZS Olsztyn
i Ślepskowi Suwałki na ławce trenerskiej JW mieli
okazję zasiąść w roli pierwszych trenerów kolejno
Leszek Dejewski i Dariusz Luks. Dwa mecze,
dwie wygrane. Niezły bilans jak na “strażaków”.
Gratuluję obu trenerom tych ważnych zwycięstw. Mam wielką
satysfakcję, że wygraliśmy te mecze. Oba te przypadki potwierdzają, że Jastrzębski Węgiel jest silnym klubem, który dysponuje odpowiednio szerokim i stabilnym zapleczem. Rozstaliśmy się z trenerem Reynoldsem, ale mogliśmy zastąpić go
Leszkiem Dejewskim, który zna nasz klub od podszewki. Gdy
z kolei nawet Dejewski nie mógł prowadzić drużyny z powodu
kwarantanny, do akcji wkroczył Dariusz Luks, dzięki czemu

A czy jako prezesi klubów PlusLigi nie macie pretensji
do polityków, że nie pozwalają kibicom wrócić na trybuny?
Nie będę ukrywał, że rozmawiamy na ten temat na szczeblu
prezesów klubów PlusLigi. Mogę zapewnić, że jako grupa
wykazujemy duże zrozumienie dla działań rządu w tej sprawie.
Staramy się nie myśleć tylko o naszej dyscyplinie. Ja sam często
zastanawiam się, jaką decyzję podjąłbym w tej czy innej sprawie. Jest oczywiste, że łatwo jest wpuścić ludzi na trybuny hal
siatkarskich, ale przecież w Polsce są nie tylko kibice. To niemal
40 mln obywateli oraz tysiące firm i branż. Biorąc pod uwagę to,
co dzieje się na całym świecie, nie można mieć pretensji.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek
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„Każdy z chłopak w
zrealizował swoje zadania”
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JKH GKS z Pucharem na zawsze!
Data 5 luty 2021 r. znalazła się w annałach
jastrzębskiego hokeja. Tego dnia JKH GKS
Jastrzębie po raz trzeci z rzędu zdobył Puchar
Polski, a to oznacza, że aktualne trofeum na
zawsze trafia na Jastor! PZHL musi teraz postarać się o nowy puchar.
Podopieczni Roberta Kalabera odnieśli ten
sukces za sprawą pokonania w finale na katowickim Jantorze Unii Oświęcim 3:2 po golach
Zacka Phillipsa, Romana Raca i rodowitego
jastrzębianina Kamila Wróbla. Bohaterem
był także bramkarz Patrik Nechvatal, który
w końcówce bronił jak natchniony. Kilka go-

Czy można znudzić się sukcesem, gdy zdobywa
się trzeci raz z rzędu to samo trofeum?
Nie ma takiej możliwości. W sezonie są dwa
"szczyty" do zdobycia. Pierwszym jest Puchar
Polski, a drugim - sukces w fazie play-off.
Wcześniej bywało tak, że turniej finałowy Pucharu Polski rozgrywany był po świętach,
dzięki czemu na trybunach mogli pojawić się ci
kibice, którzy zwykle przyjeżdżali do domu na
Boże Narodzenie. W tym sezonie sytuacja wyglądała inaczej. Polski Związek Hokeja na
Lodzie liczył, że w lutym na trybunach będzie
mogło pojawić się choć 50% pojemności hali.
Niestety, tak się nie stało. Dlatego tegoroczny
sukces był inny od poprzednich. Bardzo się
cieszymy, że udało nam się zdobyć jeden
z dwóch "szczytów" w sezonie.
Przed rokiem świętował pan sukces,
oglądając na spokojnie powtórkę finału
w TVP Sport. A jak wyglądało to teraz?
Finał rozgrywany był późno, w związku z czym
na Jastor przyjechaliśmy grubo po północy.
Przywitali nas kibice, a potem na spokojnie posiedzieliśmy i powspominaliśmy nieco z drużyną. Nie będę udawał, że nie pojawiło się jakieś
piwko, ale wszystko w granicach normy. Gdy
dotarłem do domu, od razu poszedłem spać.
Dlatego tym razem na spokojnie obejrzałem
finał dopiero w niedzielę, kiedy na krótko zawitałem na Słowację.
Tegoroczny Puchar Polski inny także dlatego,
że o ile wcześniej sukces JKH GKS był
co najmniej niespodzianką, o tyle teraz
generalnie stawiano na nas. Nie było presji?
W mojej opinii tegoroczny finał był dla nas
trudniejszy niż poprzednie. Przełożenie na
luty meczu o trofeum spowodowało, że przeciwnik wzmocnił się dwoma klasowymi zawodnikami. Ogólnie rzecz ujmując, na Jantorze spotkały się dwie drużyny, które w odmienny sposób budują swoją kadrę. Dlatego
to zwycięstwo raduje mnie podwójnie. Wracając do kwestii presji wyniku, to… nie odczuwaliśmy jej. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo
ciężki pojedynek. Unia ma bardzo dobrych zawodników i mocną drużynę. Przygotowywaliśmy się do meczu, w którym o sukcesie mogła
zadecydować jedna bramka. Nie wiem, czy
ktoś uważał nas za faworyta, ale my podchodziliśmy do tego finału jak do każdego innego
spotkania. Po prostu - chcieliśmy wygrać! Niezmiernie jestem szczęśliwy, że udało nam się
tego dokonać. Jeśli mogę coś dodać w temacie
"presji", to na pewno cieszy mnie fakt, iż nasi
młodzi wychowankowie coraz lepiej radzą sobie w takich stresogennych sytuacjach. Zyskali oni już wiele doświadczenia w rywalizacji
o ważne trofea. Dzięki temu nikomu już nie
trzęsą się ręce na samą myśl o finale.

dzin później drużynę pod Jastorem powitali
szampanem szczęśliwi kibice. Dodajmy, że to
już czwarty Puchar Polski w historii klubu
(12/13, 18/19, 19/20, 20/21). Więcej - w rozmowie z Robertem Kalaberem (patrz obok).
Jednak na Pucharze Polski sezon się nie kończy. Teraz przed JKH GKS decydująca faza
rozgrywek ligowych. W rundzie zasadniczej
nasi hokeiści zajęli 2. miejsce i na przełomie
lutego i marca będą rywalizować o półfinał
PHL z Podhalem Nowy Targ. Awansuje ten
zespół, który wygra cztery spotkania. Zwycięzcę poznamy najpóźniej 8 marca.

GieKSa wraca do I-ligowej gry

Zdobywcy Pucharu Polski 2020/21
Fot. Magdalena Kowolik

Trofeum Pucharu Polski po wsze czasy pozostanie na Lodowisku Jastor. Stało się tak
dzięki trzeciemu z rzędu triumfowi JKH GKS
Jastrzębie w finale turnieju, który 5 lutego
miał miejsce na katowickim Jantorze. Gdy
nasza drużyna powróciła do treningów po
krótkim świętowaniu, przepytaliśmy trenera
Roberta Kalabera. Wszak za nami Puchar
Polski, a przed nami... play-offy!
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Czy zgodzi się pan z tym, że szczęście
było po naszej stronie? A może po prostu…
"szczęście sprzyja lepszym"?
Zgodzę się z tym, że w niektórych momentach
tak było. Ja jednak nieco przekształciłbym to
powiedzenie na… "szczęście sprzyja lepiej
przygotowanym". Myślę, że byliśmy po prostu
lepiej przygotowani do finału. Natomiast
warto pamiętać, że oświęcimianie także mieli
sporo szczęścia, kiedy Jan Sołtys nie wykorzystał szansy na 4:1, czy też gdy w końcówce zabrakło nam "zimnej krwi" w celowaniu do pustej bramki Unii. Mogliśmy znacznie szybciej
rozstrzygnąć losy finału.
Pan nie lubi wyróżniać zawodników, ponieważ
liczy się dla pana drużyna. Być może jednak
jest jakiś "cichy bohater" zawodów?
Każdy z naszych zawodników zrobił kawał
dobrej roboty. Często wspominamy o tym, że
mamy w składzie 15 Polaków, ale trzeba pochwalić także naszych obcokrajowców. Nasi
zagraniczni zawodnicy naprawdę na to zasługują, bo robią świetną robotę. Każdy z chłopaków, niezależnie od tego, skąd pochodzi, zrealizował swoje zadania. Byliśmy jednością jako drużyna i to jest najważniejsze.
Przed nami faza play-off, gdzie czeka na
nas Podhale Nowy Targ. Trochę na własne
życzenie opuściliśmy fotel lidera. Żal?
Na pewno wolelibyśmy być na pierwszym
miejscu i do tego dążyliśmy. Przyznam, że drużyna z Sanoka byłaby dla nas teoretycznie
mniej wymagającym rywalem, aniżeli Cracovia czy Podhale. Każdy kibic zna sytuację kadrową tych klubów i wie, co działo się tam
ostatnio. Nie chodzi o to, czy mam żal, czy go
nie mam, ponieważ zrobimy wszystko, aby
awansować. Tu jest zupełnie inny problem.
Jeśli grasz z teoretycznie słabszym konkurentem, to masz większą szansę na to, że rywalizacja potrwa nieco krócej i na półfinały będziesz miał więcej zdrowych zawodników.
Rok temu po Cracovii dwóch chłopaków miało
"po sezonie". Jeśli jednak chcemy walczyć
o najwyższe cele, a my nie ukrywamy pragnienia występu w finale, to nie możemy narzekać.
Na pewno zajmując drugą lokatę czeka nas
cięższa droga do sukcesu. Jest jednak i dobra
strona tej sytuacji. Osobiście wolę rywalizować z zespołami mocniejszymi, ponieważ
wówczas cały zespół przygotowuje się na
maksimum. Nikt nawet nie pomyśli, że można
gdzieś odpuścić.
Jak przebiegały przygotowania do play-off?
Musieliśmy po Pucharze Polski wykonać jak
największą pracę, aby być przygotowanym na
bardzo ciężkie boje. W ciągu tych dwóch tygodni trenowaliśmy na lodzie po dwa razy
dziennie, a także nie zaniedbamy zajęć na siłowni. To był dobry moment na pracę nad
przygotowaniem fizycznym również dlatego,
że "wypadło" nam zgrupowanie reprezentacji
Polski. Byliśmy razem, więc mieliśmy możliwość dopracowania kwestii taktycznych, czyli
m.in. gry w przewagach czy na buliku.
Pełna treść wywiadu na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

Wyjazdowym meczem z Arką Gdynia (26.02)
piłkarze GKS Jastrzębie rozpoczną I-ligową
rundę rewanżową. Podopieczni Pawła Ściebury będą chcieli wiosną jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie i doszlusować do
środka tabeli. Temu celowi miały służyć mocne zimowe przygotowania, w trakcie których
zespół pracował m.in. na zgrupowaniu w
Siedlcach. - To był jeden z najcięższych okresów przygotowawczych za moich czasów
- przyznał Kamil Jadach (w GieKSie od 12 lat).
W sparingach nasi piłkarze zanotowali następujące wyniki: Pniówek Pawłowice 4:1, Hutnik Kraków 1:3, MSK Żylina 0:5, Polonia War-

szawa 1:1, Legionovia 1:1, Legia II 4:3, Wigry
Suwałki 2:3, Skra Częstochowa 1:1 i Śląsk II
Wrocław 4:0. Zimą doszło do małej kosmetyki kadry, a najbardziej znaczącym wydaje się
pozyskanie z Podbeskidzia 26-letniego
obrońcy Aleksandra Komora, który jesienią
rozegrał 12 spotkań w ekstraklasie.
W rundzie wiosennej aż 11 z 17 spotkań nasi
piłkarze rozegrają na Stadionie Miejskim.
Przypomnijmy, że jesienią na obiekcie montowano podgrzewaną murawę, z uwagi na co
drużyna występowała głównie na wyjazdach.
Klub zadecydował, że w obecnej sytuacji nie
będzie prowadził dystrybucji karnetów.

Hegemoni z Akademii Talent w
Siatkarska młodzież Jastrzębskiego Węgla
ruszyła do walki o medale. "Na pierwszy
ogień" poszli juniorzy (r. 2002), którzy mają za
sobą finały wojewódzkie. Podopieczni Dariusza Luksa wygrali rywalizację na Śląsku, odnosząc komplet... 17 zwycięstw!
W finałach Mistrzostw Śląska Juniorów, które odbyły się w hali przy ul. Reja, nasi Akademicy nie dali rywalom szans. Kroku "pomarańczowym" starali się dotrzymać jedynie
siatkarze AZS Częstochowa, ale w decydującym o złocie pojedynku zostali zdeklasowani
w 1. secie (25:10!) i po tym nokaucie już się nie
podnieśli (25:23, 25:23). Juniorzy zagrają w
ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, natomiast

Mistrzowie Śląska juniorów 2021. Fot. jastrzebskiwegiel.pl

po śląskie złoto ruszają teraz ich śladem kadeci (r. 2004) i młodzicy (r. 2006).
AT JW: Kubicki, Kundera, Komorowski,
Puchcij, Wójcik, Jarosiński, Czerny, Połyński,
Brzoza, Kufka, Hawryluk (MVP), Pogoda.

Złota dziewczyna z Jastrzębia!
16-letnia jastrzębianka Zuzanna Fujak wywalczyła w styczniu wicemistrzostwo Polski
seniorek (!) w biegu na 10 km st. klasycznym.
Reprezentująca na co dzień NKS Trójwieś
Beskidzka narciarka pokonała zakopiańską
trasę w czasie 33:37, ustępując jedynie Magdalenie Kobielusz (Sokół Szczyrk).

Zuzanna Fujak z tatą Pawłem. Fot. Facebook

Świetną formę Fujak potwierdziła w lutym na
Mistrzostwach Polski Juniorek Mł. (2003/04)
w Tomaszowie Lubelskim, gdzie zdobyła trzy
złota w sprincie, 5 km klasykiem i sztafecie.
W pokonanym polu jastrzębianka pozostawiła m.in. reprezentantki Polski.

W telegraﬁcznym skr cie
*** Biegi: Łukasz Urbanek (TL Athletics) zajął 11. lokatę (3. w finale B - czas 7.13 s) w biegu na
60 m podczas Halowych Mistrzostw Polski U20 w Toruniu. *** Biegi: Wiesław Torbiński
(ur. 1952) jako pierwszy jastrzębianin pokonał dystans 1000 km w rywalizacji "Run Forrest od Morza do Tatr". *** Biegi górskie: Piotr Lilla (czas 5 h i 2 min) i Patryk Zabrzewski (5 h i 30 min)
ukończyli odpowiednio na 2. i 16. pozycji Gorce Ultra Trail (39 km). *** Boks: W wieku 72 lat
zmarł Władysław Moruś, który z GKS Jastrzębie zdobył drużynowe mistrzostwo Polski
(1977). *** Hokej: W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego na Przyjaźni powstanie hokejowa I klasa liceum ogólnokształcącego. *** Kolarstwo przełajowe: Tomasz Kubala (MTB Presing
Team) wywalczył we Włoszakowicach 11. lokatę w Mistrzostwach Polski Masters IIB.
*** Tenis stołowy: JKTS Jastrzębie (J. Bartoszek, A. Janik, A. Paszek) odniósł drugie zwycięstwo
w ekstraklasie kobiet, pokonując w Hali Omega Gotyk Toruń 3:2.
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Robimy swoje
Pandemia, pandemią, a my i tak musimy zrobić to co do nas należy. Każda brygada remontowa ma swoje działania rozłożone na przestrzeni
całego roku, wynikające z rocznych planów remontowych. Z realizacji tego planowego działania nikt nas nie zwolni. Przeciwdziałanie
zachorowaniu na COVID-19 wymusiło na nas konieczność reorganizacji działań w taki sposób, aby zabezpieczyć pracowników przed
zarazą, jak również dbać maksymalnie o zdrowie mieszkańców poszczególnych, remontowanych budynków. Praca z zachowaniem rygorów
pandemicznych nie jest prosta, nie jest również prosto traﬁć do wszystkich z przesłaniem „musi być to praca bezpieczna”. Maseczki,
dezynfekcja, odizolowanie pracowników, organizacja dostaw. To wszystko musimy robić inaczej bezpieczniej. Takie czasy, takie zasady.
Niestety nie do końca udało nam się wszystko. Nasi pracownicy
to też zwykli ludzie, nie roboty. Nie ominęły nas przypadki kontuzji, chorób grypowych i grypopodobnych w tym również
przypadki zachorowań naszych pracowników na koronawirusa. Jedynym szczęściem w tym nieszczęściu jest to, że żaden
z naszych pracowników nie chorował w sposób ciężki. Dlatego
po kwarantannie wracali do pracy, nie zawsze od razu, ale jednak wrócili i to nas zawsze cieszy, że nikomu nie stało się nic
strasznego. Jednak te długie absencje wymuszone przepisami,
spowodowały to, że wystąpiły opóźnienia w realizacji planów
remontowych. Te działania przeszły na kolejny rok i staramy się
systematycznie redukować opóźnienia w pracy. Kiedyś na
pewno to wszystko się wyrówna, byle nie było kolejnej fali pandemicznych zachorowań.
Jak Państwo zapewne wiecie mamy trzy brygady elektryczną,
instalatorską i budowlaną.
Brygada elektryczna realizowała działania we współpracy
z brygadą budowlaną i instalatorską (konieczność przekładania instalacji dzwonkowych, oświetleniowych elektrycznych
przy remontach głównych klatek schodowych i instalacji gazowych). Miała również dużą ilość samodzielnych działań, najwięcej z nich to przekładanie instalacji odgromowych zgodnie
z wymaganiami ppoż. To praca na wielu dachach naszych zaso-

bów. Największym, i najbardziej wymagającym zadaniem grupy elektryków było wykonanie instalacji przeciwpożarowej. To
duże i bardzo skomplikowane działanie z którego ekipa wywiązała się w sposób bardzo dobry. To zasługa całej ekipy kierowanej prze Łukasza Cieślika.
Instalatorzy to najbardziej specjalistyczna brygada, o największym stażu pracy, ale i wielkiej odpowiedzialności za swoje
działania. Ich prace to na pewno duży dyskomfort dla mieszkańców. Kucie, spawanie, kilometry rur, tony gruzu, a w efekcie
wszystko ma być zrealizowane, bezpieczne i na końcu posprzątane. To również praca wewnątrz mieszkań, co jest najbardziej
trudnym elementem tych działań. Ludzie naprawdę są różni i
nie wszyscy wszystko rozumieją. Wolą estetykę niż bezpieczeństwo swoje i innych. Właśnie na zapewnieniu bezpieczeństwa polega wymiana instalacji gazowych w naszych zasobach.
Brygada instalatorska wszystkie działania ujęte w planach
remontowych wykonała w ustalonym czasie. Brygadą dobrze
kieruje Marcin Motyka.
Kolejna brygada, budowlana, to w ostatnim czasie najbardziej
„szalona” z brygad. Dlaczego „szalona”. Otóż dlatego, że musi
wykonywać działania wynikające z Planu Remontów, ale musi
również natychmiast reagować na zdarzenia losowe. Na przykład na przecieki. To zmora dla brygady. Jak tylko pojawiają się

www.gazeta.jasnet.pl
deszcze nawalne (a w minionym roku było ich wiele) to zaczynają się przecieki. Trzeba wtedy oderwać ekipy od planowych
działań i reagować natychmiast na powstałe zagrożenia wynikające z przecieków. Niezabezpieczenie przecieku to zagrożenie. Jeśli woda dotrze do instalacji elektrycznej, to nie chcę nawet myśleć co się może stać.
Największym, najbardziej widocznym i najbardziej cieszącym
oko mieszkańca naszych budynków działaniem jest malowanie
klatek schodowych. Wiemy jak one wyglądają, niestety. Czasem źle, czasem gorzej niż źle, a czasem tragicznie .
Zapewne nie zrobili tego mądrzy ludzie, na pewno nie krasnoludki, na pewno nie Zarząd czy Rada Nadzorcza GSM, na pewno również nie zrobiły tego Panie sprzątaczki, bo ich zadaniem
jest sprzątanie, a nie brudzenie. Kto to robi? Część mieszkańców zapewne wie, część się wstydzi, że to ich dzieci biorą w tym
udział, ale wszyscy tylko narzekają. Nie ma chętnego do interwencji, lub chociażby wskazania palcem tych, którzy dewastują
nasze klatki. Ta znieczulica czasem przeraża. Krzyczy się, narzeka na Zarząd poucza, bo to „moje” , ale pokazać winnego „nie
będę kablował kto”. No i my malujemy klatkę, ze strachem, czy
dzień po zakończeniu malowania, jacyś idioci nie zdewastują
tego co zostało wykonane wielkim nakładem sił ekip i wielkim
nakładem środków mieszkańców.
Dużym wyzwaniem dla ekipy budowlanej jest budowa i remont
chodników. To wygląda imponująco, imponująca jest też
w ostatnich latach ilość tych wyremontowanych chodników. Te
niewątpliwe sukcesy to zasługa między innymi Jakuba Zagórskiego, który kieruje brygadą budowlaną.
Nowy rok to nowe wyzwania, nowe remonty, więcej zadbanych
klatek, równych chodników, bezpiecznych instalacji elektrycznych i gazowych. Jednak wszystko to przede wszystkim posiadane na te cele środki finansowe. „Tak krawiec kraje jak mu materii staje” Od tego nie uciekniemy. Można zrobić tylko tyle, na
ile mamy pieniędzy z funduszu remontowego, nic więcej.
Dariusz Janicki
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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

Fresh Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 63A

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

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

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5
Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25
Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A
Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

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
SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę kawalerkę na ulicy
Turystycznej 59. Więcej informacji
pod numerem telefonu.
Tel. 723 699 541
Sprzedam mieszkanie. 3 pokoje
(M3) po remoncie + balkon (50m).
Centrum miasta, ul. Pomorska, niski
blok, 2 piętro. W 2013 generalny
remont (wymienione instalacje),
a obecnie zostało odświeżone.
Wydzielona z salonu dodatkowa
sypialnia. Osobna łazienka i WC.
Do wprowadzenia od zaraz.
Cena 165 tys.Tel. 661 710 594,
19ewaokreglicka90@gmail.com

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Kupię dom w okolicach Jastrzębia
(15 km) chętnie stan do
wykończenia lub odświeżenia.
Tel. 509 025 053
Wynajmę mieszkanie,
ulica Warmińska, 3 pokoje
na parterze po remoncie.
Łazienka przystosowana
dla osoby niepełnosprawnej.
Tel. 602 236 138
Kupię dom do remontu
w Jastrzębiu-Zdroju, okolice
Ruptawy, Moszczenicy, Zdróju.
Tel. 724 918 905

Le Clerc: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 35

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A
Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6
UG Zebrzydowice: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6
Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A

Wznawiamy zabiegi!

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

§
§
§
§
§

Jedna z najlepszych klinik w Europie

§

Przygotowujemy wnioski o refundację z NFZ

Najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt medyczny
Korekcja wzroku gratis
Transport z domu do kliniki i z kliniki do domu
Pakiet gratis o wartości ponad 100 zł:
okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny

Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B
Sklep spoż. „Sander”: Rogów, ul. Raciborska 83
Kau and Żory

Sprzedam dom. Centrum
Skrzyszowa, działka 20 ar. Basen,
wiata grillowa, garaż na dwa
samochody. Tel. 669 848 011
Szukam mieszkania na wynajem
M4, M5 na dłuższy okres z możliwie
dogodnym odstępnym, w centrum
Jastrzębia. Tel. 726 081 888
Sprzedam działkę rekreacyjną ROD
Storczyk, Mszana, 6 ar, na działce
domek 35 m. Prąd, woda, łazienka,
kuchnia 2 pokoje. Tel. 609 710 316
Wynajmę garaż przy ulicy
Kusocińskiego 200 zł. miesięcznie
Tel. 600 524 507 (po godz. 15)
Sprzedam mieszkanie M6-2×2,
5 piętro. W centrum miasta,
ul. Harcerska, 195.000 do negoc.
Tel. 515 195 546
Kupię mieszkanie w centrum
Jastrzębia, M-4 (do zamieszkania
lub do remontu), płatne gotówką,
bez pośredników. Tel. 603 980 836
Wynajmę w pełni wyposażone
mieszkanie M-3 na ul. Opolskiej,
9 piętro. Tel. 605 049 006
Wynajmę mieszkanie M-3
na os. Boża Góra, na 2 piętrze
częściowo umeblowane.
Tel. 792 050 361
Wynajmę M-4 na ul. Katowickiej,
IV piętro, po kapitalnym remoncie.
Tel. 510 145 082
Zamienię mieszkanie komunalne
M-4, na parterze w dzielnicy Zdrój,
na większe. Tel. 795 412 765

PRACA
Firma Elplast+ Sp. z o.o. zatrudni
pracowników obsługi linii
technologicznej.
Kontakt: 32 4718-040,
dzialkadr@elplastplus.pl

USŁUGI BRUKARSKIE
I DRENARSKIE
Wykonujemy: utwardzanie
podłoża, schody zewnętrzne
(z granitu, palisady, obrzeża),
poprawki brukarskie,
roboty drenarskie, kładzenie
kostki brukowej, krawężników.
Kanalizacja, roboty ziemne,
niwelacja terenu, rozbiórki.
Ogrodzenia. Drogi dojazdowe

Jastrzębie-Zdrój
785 952 276
Firma gastronomiczna w Jastrzębiu
Zdroju zatrudni energiczną osobę,
mile widziany emeryt, do prac
konserwatorskich oraz do
zaopatrzenia. Wymagane prawo
jazdy kat.B. Praca na stałe w miłym
zespole. Więcej informacji udzielę
pod nr tel. od pon.-pt. w godz 9-17.
Tel. 608 418 416
Praca w zakładzie pogrzebowym.
Warunki: dyspozycyjność,
wiek 40-65 lat, prawo jazdy,
emeryt, kontakt do godz. 14.00.
Tel. 603 879 757
Zatrudnimy orystę – doradcę
klienta w centrum ogrodniczym,
umowa o pracę na cały etat.
CV prosimy przesłać na adres email:
t.hojka@wp.pl

Zatrudnię brukarza i robotnika
budowlanego. Roboty budowlane
przy chodnikach, drogach,
kanalizacjach deszczowych.
Wymagane doświadczenie i prawo
jazdy kat. B. Praca w godz. 7-15
na terenie Jastrzębia-Zdroju.
Tel: 32 47 63 921
Zatrudnię pracowników
budowlanych i wykończeniowych.
Umowa o pracę, pełen etat.
Min. wynagrodzenie 3500 zł netto.
Tel. 792 517 417
Dam pracę na stanowisku
murarz/brukarz. Poszukiwane
osoby z doświadczeniem i chęcią
do pracy. Tel. 500 781 303
Praca dla kierowcy z kat. B. Warunki
płacy i pracy do uzgodnienia.
Tel. 607 912 692
Poszukuję do pracy pomocnika
stolarza. Praca przy montażu mebli.
Tel. 793 789 017
Dziewczyna 35 lat podejmie się
sprzątania domów i biur.
Tylko popołudnia. Pilnie.
Tel. 667 020 633

INNE
Sprzedam Forda Ka, rocznik 2003,
przebieg: 144 tys. km, inst. gazowa,
przegląd: do XII.2021 r.
Cena: 2500 zł. Tel. 607 572 878

Sprzedam segment wys. 200 cm
szer. 220 cm, fronty drewno,
komodę wys. 85 cm szer. 105 cm
i komplet wypoczynkowy.
Meble w dobrym stanie.
Tel. 513 191 969

Oddam sprawną lodówkę,
niesprawną pralkę. Tel. 782 875 089

PROFESJONALNE
REMONTY MIESZKAŃ

Kupię drewno kominkowe.
Tel. 519 060 006

Wykończenia wnętrz. Kafelkowanie,
tapetowanie, gładzie, malowanie
natryskowe, montaż ścianek
działowych z płyt KG, panele.
Instalacje wodno-kanalizacyjne.
Dekoratorstwo.

Sprzedam telewizor LCD LG
w super stanie 450 zł.
Tel. 724 918 905

Jastrzębie-Zdrój
32 47 11 264 / 605 260 426

Sprzedam telewizor Samsung
plazma 42 całe w bardzo dobrym
stanie. Sprawny 100 % cena 250 zł.
Tel. 603 342 701
Rogówka w zestawie z dwoma
pufami w stanie idealnym,
kolor szary, o rozmiarze 2,3×1,65
(po rozłożeniu 2,3×1,45 ).
Transport we własnym zakresie.
Tel. 695 658 518
Sprzedam łóżko drewniane.
Stan bardzo dobry.
Kontakt: mir30-1987@wp.pl

Sprzedam lodówkę Polar.
Lodówka ma 23 lata ale jest
sprawna. Cena 100 zł transport
i wyniesienie we własnym zakresie.
Tel. 575 281 277
Tanio sprzedam powieści
K.Bunscha i małą encyklopedię
medycyny. Tel. 32 47 38 611
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

JSW inwestuje w przyszłych pracownik w
Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje współpracę ze szkołami kształcącymi w zawodach i specjalnościach górniczych.
Dziś (19 lutego) podpisano odpowiednie porozumienie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Współpraca pomiędzy Spółką a Starostwem obejmuje naukę,
zajęcia praktyczne dla uczniów oraz zatrudnienie absolwentów
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie kształcących się
w zawodach: elektryk, monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz
w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powiat gliwicki w dalszym
ciągu stawia na współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową.
Jako jeden z największych pracodawców na południu Polski
cieszymy się, że udaje nam się zawrzeć umowę na następny
okres szkolenia uczniów, a w przyszłości pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej – mówi Artur Wojtków, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej. Porozu-

mienie zawarte w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotyczy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę
w szkole w roku szkolnym 2021/2022.
– Podpisanie kontynuacji porozumienia, to dla nas wielka
przyjemność. Nasze górnictwo, a w szczególności Jastrzębska
Spółka Węglowa ma wielką przyszłość – uważa Waldemar
Dombek, starosta gliwicki. – W imieniu zarządu powiatu dziękuję.
Jesteśmy spokojni o to, że nasza młodzież będzie mieć pracę – dodaje starosta.
Należy podkreślić, że w ramach współpracy Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązuje się do zatrudnienia w Grupie Kapi-

Otwarcie nowoczesnego zakładu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w czasie zaledwie 8 miesięcy wybudowało od podstaw
nowoczesny zakład do produkcji spoiw cementowo-mineralnych dla kopalń JSW. Zakład powstał w
Czerwionce-Leszczynach na terenach należących do PGWiR, które jest spółką z Grupy Kapitałowej JSW.
- Osiem miesięcy od decyzji o budowie do dzisiejszego otwarcia zakładu to czas rekordowy, ale właściwy dla JSW i tej strategicznej inwestycji. Rynek spoiw cechuje dziś duże zróżnicowanie jakościowe i cenowe. Ta inwestycja spowoduje że zakłady górnicze JSW otrzymają dostawy gwarantujące powtarzalność i utrzymanie niezbędnych wymogów oraz parametrów technicznych spoiw, przy pełnej kontroli i wpływie na ich
jakość. Stabilna i rozsądna będzie też ich cena, a to wszystko ma
wpływ na prowadzony w spółce program „Efektywność” - powiedział Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW SA.
Inwestycja warta jest 3,5 mln złotych netto. W zakładzie
- oprócz nowoczesnych magazynów - powstała też nowoczesna, zautomatyzowana linia produkcyjna, do obsługi której wystarczy zaledwie dwóch pracowników. Zdolności produkcyjne
instalacji zakładają możliwość wytwarzania 15 tys. ton spoiwa
rocznie przy ruchu jednozmianowym, a zatem zakład jest
w stanie sprostać zapotrzebowaniu zakładów górniczych JSW.
- Cechą charakterystyczną zakładu jest jego uniwersalny
zakres możliwości produkcji spoiw wytwarzanych na bazie

tałowej JSW uczniów po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Pamiętamy
o kolegach
Górnicy z kopalni Jastrzębie-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju oddali
dziś cześć swoim kolegom, którzy zginęli w katastrofie w kopalni Jas-Mos przed 19 laty. Znicze i kwiaty pojawiły się przed
figurą św. Barbary w kopalnianej cechowni.
W sobotę 6 lutego mija 19 lat od wypadku w jastrzębskiej kopalni, gdzie wybuch pyłu węglowego zabił dziesięć osób; dwie
zostały ranne. Była to wówczas największa od kilkunastu lat
katastrofa górnicza w Polsce. Dzisiaj, 5 lutego przedstawiciele
dyrekcji kopalni, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, związków zawodowych złożyli kwiaty przed figurą św. Barbary w kopalnianej cechowni.

cementu, popiołów lotnych oraz kruszyw o różnej frakcji. To
pozwala, w zależności od zadanej receptury, na produkcję spoiwa do wykładki mechanicznej, torkretów zwykłych jak również zbrojonych, spoiw do budowy tam i korków - powiedział
podczas dzisiejszej uroczystości Jan Przywara, prezes zarządu
PGWiR SA.

Do wypadku doszło 6 lutego 2002 roku przed piątą rano
w chodniku położonym 700 metrów pod ziemią, podczas prac
strzałowych. W chwili eksplozji w strefie wybuchu było
47 górników. 37 osób udało się od razu wyprowadzić na powierzchnię. Dwaj górnicy zostali ranni - jeden był poparzony,
drugi miał złamany bark. Nie udało się uratować 10 górników,
którzy byli najbliżej wybuchu. Najmłodszy miał 28, najstarszy
43 lata. W akcji ratowniczej brało udział 20 ratowników górniczych: dwa zastępy z kopalni, jeden z Wodzisławia Śląskiego
i jeden z Bytomia.

G rnictwo miało patrzy w przyszło
Bardzo ciekawy panel dyskusyjny, cztery sesje tematyczne, 20 referatów wygłoszonych przez naukowców
z AGH, pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz JSW Szkolenie i Górnictwo oraz ponad osiem godzin
transmisji na żywo. Tak w dużym skrócie można opisać zakończoną dzisiaj dwudniową Konferencję Naukową
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej pod hasłem: „Górnictwo – zacznijmy nasze
jutro już dzisiaj”. Współorganizatorami wydarzenia byli: JSW, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz JSW IT Systems.
W drugim dniu Konferencji głównym tematem pierwszego panelu była gospodarka o obiegu zamkniętym. To bardzo ważny
temat dla firm wydobywczych ze względu na zapewnienie wysokich standardów środowiskowych i społecznych. JSW od kilku lat sukcesywnie ogranicza ilość odpadów mi.in poprzez
optymalizację cyklu produkcji w zakładach przeróbczych
i zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów.
Podczas drugiego panelu skupiono się na Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji w Branży Górniczej. To rozwiązanie
mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego,
określa ono zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji,
dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji. System
zapewnia ciągły rozwój i pomaga pracodawcom rozpoznać
wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy swoich
kadr. To bardzo ważna kwestia dla pracowników kopalń w kontekście ciągłego rozwoju górnictwa.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny pt. „Patrzymy w przyszłość branży górniczej”. W panelu wzięli udział: prof. Antoni
Tajduś, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Marek
Cała, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii
Górniczo-Hutniczej, prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Dariusz Protasiński, dyrektor
KOMAG oraz Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW. Podczas
żywej dyskusji paneliści zwrócili uwagę, że mimo wielu problemów z jakimi mamy do czynienia w polskim górnictwie, górnictwo samo się obroni. Zwrócono uwagę na węgiel koksowy,
który został wpisany na listę surowców krytycznych UE, a JSW
ma w swoich zasobach miliard ton takiego węgla i to jest dla
Spółki ogromna szansa. - Jesteśmy skazani na sukces - powiedział Artur Dyczko p.o. prezesa zarządu JSW. - Warunkiem jest
realizacja ze żelazną konsekwencją założeń naszej strategii -dodał
Artur Dyczko. Wszyscy zgodzili się, że górnictwo musi iść
w kierunku zielonego ładu oraz angażować się w rozwój czys-

tych technologii węglowych. Górnictwo - uzbrojone w innowacyjne rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować koszty
i podnieść bezpieczeństwo w coraz głębszych kopalniach - da
sobie radę. Wiele mówiono również o metanie, którego ujmowanie i gospodarcze wykorzystanie gwarantuje JSW najkrótszą drogę do zielonego ładu.

