BEZPŁATNA GAZETA

Kiedyś otworzą przychodnie, a wtedy… 2

INFORMACYJNA

Betonowa czy zielona?

2

Z wami dla was

4

Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice, Godów,

Cieszę się, ale i obawiam

5

Świerkalny, Zebrzydowice, Mszana...

Łowcy głów, święte krowy i miłość...

7

Informacje GSM

8

Nakład: 25 000 egzemplarzy

To jest dobra lekcja hokeja

8

Chcemy powtórki, ale z kibicami!

9

ISSN: 2082-5927

Lokatorzy spółdzielni...

10

Ogłoszenia

11

www.jasnet.pl

Informacje JSW

12

24 września 2021 (nr 249)

Czy uważasz,
że podniesienie
cen za śmieci
było uzasadnione?

Noc Bibliotek 2021

strona 3

Gdzie jest
młodzież?

strona 5

strona 6

mieci
w g rę!
strona

?
ć
i
s
o
ł
g
o
ś
o
c
z
s
Chce

!
s
a
n
u
o
t
b
ó
Zr

Czyta nas wielu - na pewno ktoś skorzysta

Tablica Ogłoszeń JasNetu
tel. 32 474 00 00

Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31
www.jasnet.pl jasnet@jasnet.pl

Chcesz kupić lub sprzedać
dom, działkę, mieszkanie?
Ogłoś to
w JasNecie
www.jasnet.pl

2

wrzesień 2021

publicystyka

www.jasnet.pl

Kiedy otworzą przychodnie, a wtedy…
Pacjenci, jacy są, każdy widzi. No, weźmy takiego staruszka. Pierwszego z brzegu. Zdaniem naszej Czytelniczki, która zauważa nieśmiało, że w przychodniach roi się od żwawych seniorów i młodych „rakowców”,
„wmawiających” sobie kolejne choroby, to nie wiek, ale stan zdrowia powinien decydować o kolejności przyjmowania do lekarza. Tymczasem w jednym z ośrodków zdrowia słyszymy następujące słowa: „Gdyby
chcieć traktować przepisy dosłownie i przestrzegać bezwzględnie, dajmy na to, kryterium wieku, to w takim mieście jak Jastrzębie-Zdrój mielibyśmy samych pacjentów z zerówkami”. Raz jeszcze wracamy, drodzy
Czytelnicy, do tematu „zerówek” i choć czas pandemii nie sprzyja takim rozważaniom, pochylmy się z powagą nad tym cokolwiek ciekawym zagadnieniem. Bo wkrótce może czekać nas „powtórka z rozrywki”.
Hola! Hola! Przecież ustawa wskazuje wyraźnie, komu przysługuje prawo do skorzystania
z opieki zdrowotnej poza kolejnością. Honorowi krwiodawcy, dawcy szpiku, kombatanci, inwalidzi wojenny… Darmo szukać na tej – zresztą, niezbyt okazałej – liście osób w podeszłym
wieku. Więc jak to jest z tymi „zerówkami”?

tomiast empatia rosła w przyspieszonym tempie. „Wiadomo, czasami zdarzy się tak, że mam
pięć pracownic służby zdrowia i pięć ciężarnych. Wszystkie uprzywilejowane. To przynajmniej staram się je wymieszać. Raz jedna, raz
druga” – wyjaśniała. Uprzywilejowane? Czy my
dobrze usłyszeliśmy?

Zabawne, a może po prostu coś w tym jest, bo
kiedy mowa o „zerówkach”, nagle pacjenci podnoszą kwestię współczucia. „Ludzie! Miejmy
trochę empatii i sami wpuszczajmy słabszych
przed siebie! I nie bać się podprowadzić kobietę w zaawansowanej ciąży czy ledwo stojącą
staruszkę na początek kolejki. Można też zasugerować, że na pewno nikt się nie pogniewa, jak
ta pani wejdzie pierwsza” – to tylko jeden
z przykładowych komentarzy.

Jak poradzić sobie z wiszącym nad pacjentami
„zerówkowym” mieczem. Nasi Czytelnicy mają
kilka, jak się wydaje, niezłych pomysłów. Ot,
chociażby ten, którego autor postanowił zachować anonimowość, pewnie na wypadek,
gdyby coś nie wypaliło… „Jak się ma dwudziesty numerek, to proponuję przyjść później, a nie
wyczekiwać od wczesnego poranka” – radzi pacjentom. „Ludzie są niepoważni! Osiemnasty
w kolejce, a siedzi już na początku, jak zaczynają przyjmować. Sami sobie stwarzają problemy! Obecnie w przychodni mówią na którą godzinę. I który numerek. Jakby się przychodziło
na czas, to nie byłoby problemu” – podchwytuje inny internauta, choć nie precyzuje, jaką
przychodnię ma na myśli.

Jednak udzielać się anonimowo na forum internetowym to jedno, a prezentować swoje poglądy publicznie – drugie. „Zerówki? Jakie zerówki?!” – usłyszeliśmy od recepcjonistki w poradni specjalistycznej – „U nas pacjentki zapisują
się na konkretny dzień i godzinę. Nie ma kolejek. Tutaj w ogóle nie ma kolejek!” – zapewniała. Ale w miarę, jak padały kolejne pytania,
optymizm rozmówczyni topniał w oczach, na-

Jak te porady mają się do praktyki? Wystarczy
wybrać się do jednej z jastrzębskich przychodni. Najlepiej na początku tygodnia – oczy-

wiście, nie teraz, bo najprawdopodobniej pocałujemy klamkę. Pod gabinetem, w którym
przyjmuje lekarz ogólny, panuje atmosfera wyczekiwania. „Na razie weszły dwie osoby” – relacjonuje starsza kobieta – „Ale to dobrze. Od
razu widać, że przykłada się do swojej pracy”.
Pacjentka nie może nachwalić się młodej lekarki: „Jaka dokładna! Skrupulatna! Obowiązkowa! Wie pan, ja to mam dopiero siedemnasty
numerek. Więc sobie jeszcze poczekam…”
– śmieje się głośno i macha ręką. Faktycznie, nic
tylko machnąć ręką!
A może to sami lekarze rozdają lekką ręką „zerówki”? Zapytaliśmy o to w jednym z ośrodków
zdrowia. Niemal od razu na twarzy recepcjonistki, która była adresatką pytania, pojawił się
służbowy uśmiech: „Nic mi o tym nie wiadomo…” „A co z adnotacją na drzwiach gabinetów
lekarskich, że o kolejności wizyt decyduje lekarz?” „Proszę rozmawiać z kierownikiem
przychodni…”
Zamiast z kierownikiem, porozmawialiśmy
z pacjentami. Niebawem miało okazać się, że
ten wybór był słuszny. „Tamta się wepchała!
I pan doktor nie ma teraz czasu! Śpieszy się!”
– napotkana pacjentka sprawiała wrażenie po-

irytowanej. Kim jest tajemnicza „tamta”? „To jakaś biedaczka ze złym EKG. Nie mam do niej
pretensji. Broń Boże! Ale w tej przychodni zawsze byli równi i równiejsi. Zerówki, znajomi
znajomych, przedstawiciele handlowi… To
wszystko jest źle zorganizowane. Te kolejki
przed recepcją albo na schodach przychodni
o bladym świcie. A wystarczyłoby wprowadzić
jakieś jasne zasady. Informować telefonicznie
pacjentów o godzinie wizyty. Nie robić ze starszych i schorowanych ludzi bydła! Ja miałam
dzisiaj dwunasty numerek. A i tak przez większą część czasu pod gabinetem nikogo nie było.
Rozumie pan coś z tego?”
„No właśnie, rozumie pan coś z tego?” – tym
razem adresatem tych słów jest człowiek ze
słuchawkami na uszach, który wczesnym rankiem opiera się o poręcz przychodni. Od pozostałych pacjentów oddziela go niewidzialny
mur. Zapytany, czy takie stanie pod ośrodkiem
ma sens, wyłącza pośpiesznie muzykę. Spogląda na kilkanaście osób na schodach. W końcu
wzrusza ramionami. „Nie wiem, może powinno
rejestrować się dzień wcześniej?” – ucina krótko. Nie ma ochoty na dalszą rozmowę. W sumie
trudno mu się dziwić…
Damian Maj

Betonowa czy zielona?
„To jest 10 tysięcy drzew, a nie chaszcze, jak pan powiedział!” – młody człowiek lustrował salę w poszukiwaniu swojego adwersarza. W końcu dostrzegł mężczyznę, który przyglądał mu się z zaciekawieniem.
Tak, to musiał być inwestor! „Kiedy pojawił się pomysł niezależnej ekspertyzy środowiskowej, teren został momentalnie ogrodzony. Dlaczego?!” – dociekał i „nakręcał się” jeszcze bardziej. „Tam żyje sto
gatunków ptaków! Ale ja nie jestem ekologiem, że tam skowronek czy coś, ja chcę tylko, żeby jastrzębianie byli szczęśliwi…”
Wreszcie czas na puentę: „Każdy ucieka z tego
miasta! Sama galeria nie zatrzyma ludzi, ale
zieleń – tak!” W końcu złożył dłonie jak do modlitwy: „Proszę! Zróbcie więcej tego zielonego
terenu!”
Gwoli kronikarskiej uczciwości, te słowa padły
dawno, bo kilka lat temu. Podczas obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej poświęconej
zagospodarowaniu „Strefy Centrum”, czyli terenu pomiędzy ulicami Północną, Warszawską,
Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków.
Rozmówcy zmierzyli się z dylematem – na co
postawić: na zieleń czy beton? – jednak „nie dogadali się” w zasadniczej kwestii. Głos radnej,
która przekonywała, że przyroda zawsze ulega
ludzkiej małostkowości, jest w tym przypadku
symboliczny. „Przy Północnej był staw, gdzie
odpoczywały łabędzie. No i ptaki przegrały
z pijakami, bo jeden z nich utopił się w oczku…”
Jeszcze jeden głos z sali, także należący do
miejskiego rajcy. „Mam pytanie do młodego
człowieka” – samorządowiec przepytuje osobę, którą zacytowaliśmy na początku – „Kiedy
ostatnio ktoś robił grilla w strefie centrum, bo
taką wizję tego miejsca był pan łaskaw nam
przedstawić”. Nie czekając na odpowiedź, postanowił wyrazić się z uznaniem o inwestorze,
choć zaczęło się od małej reprymendy. „Dlaczego nie zagrodziliście tego terenu wcześniej? To
był wasz błąd! Nikt nie wchodziłby tam, pokazując palcem, że ptaszek czy trawka” – mówił.

W końcu zaapelował do uczestników spotkania: „Podziwiajcie tych inwestorów! Mam
nadzieję, że się nie wycofacie!”
No cóż, życie pokazało, że nadzieja często bywa
płonną, zaś „Strefa Centrum”, pomimo niedawnych zapowiedzi i konsultacji społecznych to
wciąż melodia niesprecyzowanej przyszłości.
Jednak dylemat – zieleń czy beton? – pozostaje
nadal aktualny.
Swoją drogą, gdyby chcieć pochylić się nad intencjami, jakie przyświecają urzędnikom, gdy
mowa o wycince drzew, wydawałoby się, że nie
pozostawili niczego przypadkowi. Nawet pobieżna lektura dokumentu „Wniosek o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów”
pokazuje dobitnie, na co musi przygotować się
potencjalny wnioskodawca, planujący „wydanie wyroku” na osiedlowy drzewostan. Bo to
trzeba podać nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obliczyć obwód pnia na pewnej wysokości, podać numer ewidencyjny działki, na której znajduje się drzewo, przyczynę jego usunięcia, a także planowany termin przedsięwzięcia. Poza tym, w przypadku spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych, ustawodawca poszedł o krok dalej, zobowiązując te podmioty,
aby poinformowały swoich członków o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
I wyznaczyły co najmniej 30-dniowy termin
na zgłaszanie uwag przez zatroskanych mieszkańców.

Wracając do przerwanego wątku, zapytaliśmy
w sondzie, co powinno powstać w „Strefie Centrum”: park rekreacyjny, kompleks handloworozrywkowy czy budynki biurowo-mieszkalne?
I co się okazało? Niemal pięćdziesiąt procent
respondentów wybrało pierwszą opcję, nieco
mniej, bo 40 procent – drugą, najmniej – trzecią. A więc jednak zieleń zamiast betonu?
Niekoniecznie. Posłuchajmy teraz niejakiego
„bombla”. „Kiedy wreszcie nasze zarobione
pieniądze będziemy mogli wydawać w naszym
mieście, a nie w Żorach, Rybniku czy Katowicach? Park Wam potrzebny? Do czego?! Jest jar
obsrany psimi kupskami i Park Zdrojowy, który
nawet jakoś wygląda – wystarczy! To Wam się
Nowego Jorku z Parkiem Centralnym zachciało?! Chyba żeby szło gdzie małpkę wychylić!
Do kina trzeba dylać na Rybnik, bo u nas repertuar słaby, a po zakupy do Katowic. W jastrzębskich galeriach banki i sieci komórkowe zamiast sklepów! Już nie wspomnę, że na kawę
nie ma nawet gdzie usiąść w mieście… Tak to my
Żor nawet za dwadzieścia lat nie dogonimy!”
– prognozuje.
A miało być tak pięknie… Trzykondygnacyjny
obiekt z parkingiem – na ponad 1000 miejsc,
z czego 800 będzie zlokalizowanych w podziemnym garażu. Oprócz części handlowej
– sieć lokali usługowych, gastronomicznych
i rozrywkowych oraz kino i klub fitness. Miejski
plac o amfiteatralnym układzie, gdzie będzie

można organizować wydarzenia kulturalne dla
mieszkańców. Docelowo nawet tysiąc nowych
miejsc pracy. To wszystko w „Strefie Centrum”
w Jastrzębiu-Zdroju!
Tymczasem wróćmy na ziemię, bo wciąż nie
rozwiązaliśmy dylematu dotyczącego zieleni
i betonu. Ot, chociażby sprawa parkingów, czyli
jedna z największych osiedlowych bolączek.
„Widzimy, jakie są trudności z parkowaniem,
jak bardzo są potrzebne parkingi. Ale trzeba
zdać sobie sprawę, że budowa parkingów
wymaga terenów, a przecież nie zabetonujemy
całkiem naszych osiedli. Bo to wszystko musi
się przecież odbywać kosztem terenów zielonych. To nie tylko sprawa estetyki naszego otoczenia, ale też ochrona naszego ekosystemu,
który, jak wiemy, coraz bardziej jest zagrożony.
I tu apel do naszych mieszkańców. Podchodźmy do takich wniosków z rozwagą i odpowiedzialnością. Czy chcemy żyć w zabetonowanym świecie?” – słyszymy w jastrzębskiej spółdzielni mieszkaniowej.
No właśnie, drodzy Czytelnicy… Nie chcemy
żyć w zabetonowanej pustyni, jednocześnie
chcemy wydawać pieniądze w JastrzębiuZdroju… Chcemy zachować tereny zielone
w centrum miasta, ale też pragniemy dogonić
mityczne Żory… Jak pogodzić te dwa sprzeczne
żywioły? Czekamy na Wasze propozycje…
Damian Maj
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Kiedy następna podwyżka?

Śmieci w górę!

„Porozumienie wyczerpuje nasze żądania
płacowe na rok 2021. Zdajemy sobie sprawę,
że wskutek pandemii koronawirusa oraz nieudolnych rządów poprzedniego kierownictwa Jastrzębska Spółka Węglowa znalazła
się w ‘dołku’, jednak trzeba też wziąć pod
uwagę równie trudną sytuację pracowników.
Między innymi wskutek wciąż rosnącej inflacji realna wartość ich wynagrodzeń zaczęła spadać. Właśnie temu staraliśmy się zaradzić poprzez wynegocjowane rozwiązania.
W tej chwili mamy do czynienia z niezwykle
korzystną sytuacją na rynku węgla, co stanowi ‘pole do popisu’ dla Zarządu. Przede
wszystkim należy ustabilizować sytuację
produkcyjną i sprzedażową. W dobie takiego
popytu na surowiec wydobywany przez
kopalnie JSW grzechem zaniechania czy
wręcz niegospodarnością byłoby, gdybyśmy
tego nie wykorzystali. A jeśli obecne trendy
cenowe się utrzymają, zaś inflacja wciąż będzie wysoka, w pierwszym kwartale przyszłego roku ponownie usiądziemy do rozmów, tak
by pracownicy nie byli finansowo poszkodowani” – komentuje przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” JSW SA Sławomir Kozłowski.

„Rada Miasta przegłosowała nowe stawki opłat
za odpady. Będą one obowiązywać od 1 października 2021 roku” - informuje jastrzębski
magistrat.

Przypomnijmy raz jeszcze. Reprezentatywne
organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisały z Zarządem JSW porozumienie kończące
spory zbiorowe na tle płacowym. Zgodnie
z nim, oprócz wzrostu stawek płac o 5 procent, 1 października załoga JSW otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną, której wysokość będzie zależeć od stanowiska pracy
(4 300 zł – zatrudnieni pod ziemią, 3 500 zł
– zatrudnieni w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla, 3 100 zł – pozostali). Pracodawca zgodził się też na zwiększenie wartości przysługujących górnikom posiłków profilaktycznych do 21 zł za każdy przepracowany
dzień.

Śmierć na kopalni
Z komunikatu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: „18.09.2021 r., godz.
04.50. JSW, KWK Borynia Zofiówka, Ruch
Borynia – podczas transportu urobku doszło
do przygniecenia pracownika. W wyniku zdarzenia pracownik zmarł na miejscu. Przyczyny i okoliczności wypadku bada komisja
z WUG i OUG”.
Mężczyzna miał 45 lat.
Jak wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego, łącznie z dzisiejszym wypadkiem,
w tym roku w polskim przemyśle wydobyw-

i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez nasze miasto
działaniom, mającym na celu optymalizację
systemu, udało się przesunąć podwyżkę
o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na
oszczędności w domowym budżecie mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i właścicieli nieruchomości” – podkreśla Honorata Uchto, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
W ślad za zmianą cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach
zamieszkałych, zmieniają się również opłaty
dla nieruchomości, gdzie nie zamieszkują
mieszkańcy, ale gdzie powstają odpady komunalne. I tak, za 120-litrowy worek lub pojemnik odpadów zbieranych w sposób selektywny zapłacimy 24 złote, za 240 litrów – 48 złotych, a za 1100 litrów – 220 złotych.

Szczepienia w szkołach?

czym zginęło dziewięciu pracowników, w tym
sześciu w kopalniach węgla kamiennego.

Makabryczne odkrycie
Makabryczne odkrycie w „lasku” w rejonie
ul. Wrocławskiej. Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 września, w godzinach porannych.
Zgłaszający, spacerując w pobliżu z psem,
natknął się na zwłoki mężczyzny. Ciało z wi-

Jak dodają miejscy urzędnicy, zmiana opłat to
bezpośredni wynik wzrostu kosztów gospodarowania odpadami, czyli przede wszystkim
odbierania, przyjmowania i zagospodarowania śmieci wytworzonych w naszych domach.
Na wysokość cen znaczny wpływ ma także
wzrost płacy minimalnej oraz ciągle rosnące
ceny paliwa, energii czy przesyłek pocztowych. Systematycznie wzrasta również ilość
wytwarzanych przez nas śmieci. Zmieniły się
ponadto wymogi prawne dotyczące sposobu
recyklingu i elektromobilności.
„To wszystko musiało znaleźć przełożenie
w wyższych cenach odbioru śmieci” – słyszymy w magistracie.
Od października mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju zapłacą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29,50 zł. Jest to stawka porównywalna z tymi, jakie uchwalone zostały w innych miastach. Operatorem odbioru odpadów komunalnych na terenie JastrzębiaZdroju została wyłoniona w przetargu firma
Eko Spółka Jawna.
„W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019

docznymi plamami opadowymi wisiało na
drzewie. Przybyły na miejsce lekarz wykluczył, aby do śmierci przyczyniły się osoby
trzecie. Jak podaje policja, mężczyzna był
mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. Miał 39 lat.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach
pierwszy tydzień września zostanie poświęcony na działania informacyjne – tak zwany
tydzień informacyjny. W tym czasie dyrektorzy zorganizują spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące szczepień dzieci od 12. roku życia. Odbędą się także lekcje, nie tylko
wy-chowawcze, związane z tym tematem.
A jak to będzie wyglądać w przypadku Jastrzębia-Zdroju?
„Dyrektorzy jastrzębskich szkół na bieżąco
przyjmują zgłoszenia uczniów o chęci zaszczepienia. Wychowawcy zbierają zgody od
rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia.
Kuratorium oświaty wskazało 6 firm. I to im

dyrektorzy szkół przekazują informację
o chętnych do szczepienia.
Każda ze szkół organizuje szczepienia indywidualnie w porozumieniu z kuratorium
oświaty” – informuje Izabela Grela, naczelnik
Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy
Zagranicznej.

Oczyści jastrzębskie powietrze?

„Zwyciężyła odpowiedzialność”

Ma prawie 200 metrów kwadratowych powierzchni i dzięki specjalnym farbom oczyszcza
jastrzębskie powietrze. Nietypowy mural powstał przy ulicy Krakowskiej.

Ratownicy medyczni żądają lepszych warunków pracy, a w szczególności wyższych wynagrodzeń.

Projekt wybrali jastrzębianie. Po zapoznaniu
się z ponad setką prac konkursowych komisja
wyselekcjonowała trzy. Ostateczna decyzja
należała do mieszkańców. Najwięcej głosów
oddali na grafikę Izabeli Szulc. Jej praca zdobyła ich łącznie 196 i to właśnie ona, po wymaganych poprawkach, ozdobiła blok.
Autorka projektu mieszka w Chybach, ma
31 lat i choć w jej pracy znajdują się elementy
jastrzębskiej architektury, ona sama nigdy
nie była w naszym mieście.
„Wiedzę na temat zabytków i atrakcji turystycznych czerpałam w dużej mierze z oficjalnej strony miasta. W zawartych tam zakładkach w sposób wyczerpujący zostały opisane miejsca, które starałam się odwzorować
w projekcie. To między innymi muszla koncertowa z urokliwego Parku Zdrojowego, czy
Kościół pw. św. Barbary i Józefa o nietuzinkowej historii” – dodaje autorka zwycięskiego projektu.
Za swoją pracę Izabela Szulc otrzymała nagrodę w wysokości 5000 złotych. Mural zo-
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Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

stał wykonany przy użyciu farby antysmogowej, która neutralizuje tlenki azotu, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza formaldehydem, zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni
na powłoce oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.
„Jeden metr kwadratowy powierzchni pomalowanej farbą oczyszcza powietrze jak jedno
dorosłe drzewo” – cieszą się w jastrzębskim
magistracie.
Mural jest częścią i jednocześnie kropką nad
„i” tegorocznej akcji ekologicznej „Weź się zazieleń!” W jej ramach jastrzębianie zasadzili
wspólnie 250 drzew. Otrzymywali także
mieszanki nasion, dzięki którym tworzyli własne łąki kwietne.

Jak donosi portal money.pl, w sieci zaczęły
pojawiać się umowy, na których widnieją
stawki godzinowe. Na jednym z dokumentów
pochodzącym z Katowic, stawka godzinowa
dla ratownika wynosiła 25 zł brutto.
„Godzina pracy ratownika medycznego,
człowieka, od którego niejednokrotnie zależy czyjeś zdrowie, a nawet życie – największa
wartość, wydzierana ze szponów śmierci
w pocie, deszczu, upale i mrozie, w kombinezonie i masce, 24 godziny na dobę, 365 dni
w roku wyceniana jest w przeliczeniu na…
2 kalafiory i 2 kg ziemniaków” – napisali ratownicy z Komitetu Protestacyjnego Ratowników, komentując umowę z Katowic.
Tymczasem wróćmy na jastrzębskie podwórko.
„Należy podkreślić, że nasz szpital nie posiada w swoich strukturach pogotowia ratunkowego, a co się z tym wiąże, nie zatrudniamy
wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni zatrudnieni
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju pracują bez zmian.
Urlop wypoczynkowy jest wykorzystywany
zgodnie z planami urlopowymi, nie odnotowano również innych nieobecności w pracy,
które mogłyby wzbudzać jakiekolwiek wątpliwości” – słyszymy w jastrzębskiej placówce.
„Wszystkie karetki pozostające w dyspozycji
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach wyjeżdżają. Tutaj zwyciężyła
odpowiedzialność za pacjentów. Jakkolwiek
ratownicy solidaryzują się ze swoimi protestującymi kolegami” – mówi Iwona Wronka, rzecznik WPR w Katowicach.. któremu
podlega jastrzębskie pogotowie.
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"Z wami dla was"

snym zdrowiem, ale też stanowią duże zagrożenie dla innych.

Komendant jastrzębskiej Komendy Miejskiej Policji insp. Piotr Sielecki kieruje nią już prawie
od roku. To był dla niego pracowity czas. Zapoznał się ze specyﬁką miasta, stanem jego
bezpieczeństwa, wyciągnął odpowiednie wnioski i dokonał właściwych według niego korekt
w pracy swojej jednostki. Mówi o tym w naszej rozmowie.
Fot. KMP Jastrzębie-Zdrój

Jest już pan od kilku miesięcy w Jastrzębiu.
Poznał pan specyfikę tego miasta?
Tak, jestem tu od 16 października zeszłego roku. Wcześniej pracowałem w Żorach, więc
specyfika tego regionu jest mi znana. Niemniej
zapoznałem się z charakterystyką Jastrzębia
już wcześniej. Od początku pracy tutaj zagłębiłem się w problematykę bezpieczeństwa tego miasta, występujących tu zagrożeń i rodzajów wykroczeń. Na bazie tych rozważań poczyniłem pewne zmiany organizacyjne w komendzie, aby dopasować jej działanie jak najlepiej do zagrożeń tu występujących.
Jak ocenia pan więc Jastrzębie pod względem bezpieczeństwa?
Jastrzębie nie jest miastem o dużym zagrożeniu bezpieczeństwa, choć na pewno ma swoje
problemy. Ogólnie mówiąc, główne problemy
powtarzają się, choć ich skala jest różna. Raczej spotyka się tu więcej z różnymi wykroczeniami niż ze szczególnymi przestępstwami.
Jak wygląda poziom przestępczości w porównaniu z poprzednimi latami?
Jak i w całym kraju poziom przestępczości
wzrósł w stosunku do ubiegłego roku. Wynika
to głównie z pandemii. W tamtym roku, kiedy

wprowadzono twardy lockdown, kiedy aktywność społeczna znacznie zmalała, drogi, ulice
i obiekty publiczne opustoszały, więc zmniejszył się też poziom przestępczości. Obecnie,
kiedy restrykcje poluzowano, wzrósł wszelki
rodzaj aktywności, to wskaźniki przestępczości wróciły do poziomu przed pandemią.
Jakie zdarzenia najczęściej występują?
To, co najbardziej doskwiera teraz jastrzębianom, to włamania i kradzieże. Ilość ich istotnie
wzrosła, ale też ich wykrywalność mamy
znacznie większą, nawet w porównaniu do poprzednich lat sprzed pandemii. Ważna jest
tutaj dobra współpraca z sądem i prokuraturą,
dzięki której sprawcy tacy są izolowani ze
społeczeństwa. Liczba osób aresztowanych
w tym roku jest znacznie wyższa niż w latach
poprzednich. Najwięcej kradzieży ma miejsce
w sklepach i marketach, o wartości do 500 zł,
co jest wykroczeniem, jeśli jednak jest ich więcej w „wykonaniu” tego samego sprawcy, to
kwalifikuje się to już jako przestępstwo.
W tym roku aresztowano już 5 osób za takie
przestępstwa.
Jednym z ciekawszych przypadków było zatrzymanie mężczyzny, który zaraz po odbyciu
wyroku w zakładzie karnym, zaledwie w ciągu

2 miesięcy dokonał ponad 30 kradzieży oraz
kradzieży z włamaniem.
Dobra praca operacyjna przynosi też inne
efekty. Takim przykładem może być zwalczanie przestępczości narkotykowej. Mamy tu
większą wykrywalność niż w poprzednich
latach. W tamtym roku ujawniliśmy około 6 kg
narkotyków, w tym półroczu już około 8 kg.
Czyli jest to ilość, która nie trafi już w ręce młodych ludzi.
Wspomniał pan, że dokonał pewnej reorganizacji pracy komendy. Na czym ona polegała?
Tak, jedną ze zmian było utworzenie grupy do
spraw Nieletnich i Patologii Społecznych. Takiej grupy dotąd w jastrzębskiej komendzie
nie było. Jeśli w tamtym roku ujawniono czynów karalnych popełnionych przez nieletnich
poniżej 10, to w tym roku liczba skierowanych
wniosków do Sądu Rodzinnego jest już 10 razy
większa, a więc ponad 1000% ! To wcale nie
znaczy, że przestępczość tak nagle wzrosła,
ale świadczy o skuteczności działań utworzonej grupy. Dominują tu bójki, pobicia, kradzieże, dewastacje, naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, no i niestety narkotyki.
Takim przykładem może być zniszczenie ławek w Parku Zdrojowym. Przy pomocy monitoringu i współpracy mieszkańców udało się
sprawców zatrzymać. Bliskość granicy wpływa też na aktywność narkotykową, ale tu też
całkiem nieźle sobie radzimy. Niestety ze zrozumiałych powodów nie można ujawniać
szczegółów naszej pracy operacyjnej.
Tworzymy również grupę do walki z cyberprzestępczością. Ilość cyberprzestępstw lawinowo wzrasta. Są to głównie oszustwa przy
zakupach internetowych, ale także wyłudzenia danych bankowych. Wręcz niewiarygodne
jest, jak naiwni potrafią być użytkownicy Internetu, którzy ujawniają swoje istotne dane.
Później okazuje się, że muszą spłacać duże
kredyty, których nigdy nie zaciągali. Powstanie zespołu do walki z takimi czynami również
staje się bardzo potrzebne.
A jak na naszych drogach?
Różnie. Niestety wzrosła nam ilość zatrzymań
nietrzeźwych kierowców, jednocześnie mamy
mniej przekroczeń prędkości. Zwiększyliśmy
też uwagę na pieszych i ich naruszanie przepisów. Wykorzystujemy przy tym specjalistyczny samochód, który pomaga nam wykrywać
wykroczenia. Umożliwia on na przykład montowanie sytuacyjne kamer w jednym miejscu,
a odbieranie obrazu w innym. Dało to dobry
skutek na ulicy Stodoły, gdzie obowiązuje ruch
jednokierunkowy. Tylko 2 akcje po 4 godziny
skukowały wystawieniem tam ponad 60 mandatów kierowcom jadącym pod prąd. A jak to
jest niebezpieczne, pokazuje ostatni groźny
wypadek, do którego doszło tam 30 czerwca
2021 roku.
Żyjemy w trudnym czasie pandemii. Czy mieliście wiele naruszeń zaleceń sanitarnych?
Niestety tak. Szczególnie w okresie tej trzeciej, jesiennej fali. Było bardzo widoczne, że
wielu mieszkańców podchodzi już dość lekceważąco do obostrzeń. Były dni, że wystawialiśmy ponad 30 mandatów, chociaż nie
chcieliśmy być zbyt restrykcyjni. Jednak obywatele muszą pamiętać, że nie podporządkowując się zaleceniom, nie tylko ryzykują wła-

Wiele osób uważa, że byliście zbyt mało restrykcyjni przy naruszeniach przepisów
antycovidowych.
Kilkadziesiąt mandatów wystawianych w jeden dzień przeczy takim stwierdzeniom. Przy
tym chciałbym przypomnieć, że nikt nie zwolnił nas z codziennych zajęć. Niestety nie jesteśmy w stanie być wszędzie. Niemniej każdy,
kto narusza przepisy, zarówno covidowe, jak
i inne, musi mieć świadomość, że może być pociągnięty do odpowiedzialności.
Macie trudności w wykonywaniu waszej
pracy?
Przede wszystkim znany od lat problem naszego budynku. Dotychczasowy już dawno nie
spełnia naszych potrzeb. Nie mamy wystarczającej ilości pomieszczeń, brak nam miejsc
parkingowych i to nawet dla pojazdów służbowych. Jak można na przykład przesłuchiwać
2 osoby na raz w jednym pomieszczeniu? To
mocno utrudnia skuteczną pracę. Temat ciągnie się już długo, ale mam nadzieję, że tym razem zostanie sfinalizowany.
A jak ocenia pan współpracę z lokalnym środowiskiem?
Dzięki aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
współpraca z lokalnym środowiskiem poprawia się. Rzeczywiście zaznaczane są tam miejsca z różnymi zagrożeniami. Różnie natomiast
wygląda kontakt bezpośredni. A przecież od
tego głównie zależy bezpieczeństwo i reagowanie na różne zagrożenia. Dlatego chciałbym
tutaj ponowić nasze prośby o przekazywanie
nam informacji o różnych niepokojących sytuacjach. Nawet anonimowo. Bo tylko wtedy będziemy mogli szybko i skuteczne reagować. Tu
oczywiście bardzo dużą rolę mają dzielnicowi
do spełnienia.
No właśnie. Jaka jest teraz rola dzielnicowych? To przecież policjanci, którzy powinni
być najbliżej społeczeństwa.
To prawda. Oni powinni być najbliżej ludzi.
Tutaj też pandemia odcisnęła swoje piętno.
Spotkania bezpośrednie zostały mocno ograniczone. Szczególnie te grupowe. Ale powoli
chcemy wracać do normalności. Budowanie
wzajemnego zaufania nie jest łatwe, ale postępuje, chociaż może nie tak szybko, jakbyśmy
chcieli. Chcielibyśmy, żeby dystans policjantobywatel jak najbardziej malał i to się dzieje.
Mieliśmy ostatnio taki przypadek, że starsza,
chora osoba, niemająca nikogo, poprosiła
dzielnicowego o kupno lekarstw. Policjant zrobił to po służbie, nie chwaląc się nikomu. Dowiedziałem się dopiero o tym z listu z podziękowaniem od tej osoby.

A jakie ma pan plany na najbliższą przyszłość,
z czym chce pan się zmierzyć przede wszystkim?
Największym problemem są narkotyki. I to nie
te ujawnione, bo o nich wiemy. Gorsze są te,
o których nie wiemy. To wielki problem i przyczyna wielu nieszczęść. Dlatego to jest temat,
na który będziemy zwracać najwięcej uwagi
we współpracy z CBŚP i innym służbami. Zależy też mi mocno na maksymalnym ograniczeniu przestępstw, zaliczanych do tych najbardziej uciążliwych, a więc: kradzieże, rozboje, bójki, włamania, pobicia, zniszczenia mienia. W ruchu drogowym zamierzamy wzmóc
kontrolę przy przejściach dla pieszych, zarówno pod kątem kierowców, jak i samych pieszych. Poza tym chcemy mocno odnieść się do
dzieci i młodzieży. Ale najważniejsza jest
współpraca ze społeczeństwem. I o to gorąco
apeluję. Bo jak możemy was chronić bez was?
Jak być dla was bez was?
JN
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"Cieszę się,
ale i obawiam"
Zaczął się nowy rok szkolny. Jednocześnie to powód do radości, że wreszcie zaczęła się jakaś
normalność w szkole, ale tę radość przesłaniają też obawy przed zagrożeniami. Na ile
jastrzębskie szkoły są przygotowane do tej sytuacji? Jaki jest obecnie stan oświaty? Mówi
o tym prezydent Anna Hetman, długoletni pedagog i dyrektor szkoły
Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

Z jakim nastrojem wchodzi pani w ten trudny
nowy rok szkolny?
Z dwojakim. Z jednej strony jestem pozytywnie nastawiona i cieszę się, że zaczynają się
normalne zajęcia stacjonarne, ale z drugiej silny jest niepokój, że może dojść znowu do eskalacji zakażeń i trzeba będzie wrócić do nauczania zdalnego, a nawet ponownego lockdownu.
Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie do czarnych scenariuszy.
W jakim stopniu są przygotowanie szkoły
lokalowo do nowego roku?
Wszystkie przewidziane na wakacje prace i remonty zostały wykonane zgodne z planem
i placówki oświatowe są gotowe na przyjęcie
uczniów. Oczywiście i w trakcie roku może pojawić się konieczność wykonania jakichś prac,
ale to jest normalne i z tym się liczymy.
A jak z obłożeniem kadrowym?
Nie mamy z tym problemu. Wszystkie miejsca
i zaplanowane godziny są zabezpieczone.
W chwili obecnej nie ma żadnych wakatów.
Jak obecnie wyglądają preferencje uczniów
w wyborze szkół ponadpodstawowych?
Najwięcej kandydatów wybiera Zespół Szkół
nr 6 i Zespól Szkół nr 2 i to już kolejny rok. Te
szkoły najbardziej się promują i mają też bardzo dobre wyniki matur. Poza tym obydwa zespoły mają licea ogólnokształcące, jak i technika. Widzimy wzrastające zainteresowanie
również Zespołem Szkół Zawodowych.
Wspieramy to, w szkołach organizowane są
akcje promocyjne, spotkania z przedsiębiorcami czy pracownikami Strefy Ekonomicznej.
Widzimy, że te działania przynoszą skutek,
chociaż chętnych do liceów jest nadal sporo.
Dużo chyba zależy tutaj od doradztwa zawodowego?
Tu głównie wybór zależy od domu, no i oczywiście od nastawienia samego ucznia. Doradztwo zawodowe też odgrywa istotną rolę. Organizowane są różne spotkania i pogadanki, a także spoty i konkursy przy współpracy
z Urzędem Pracy czy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Wyraziła pani obawy co do możliwości eskalacji pandemii. Jak jastrzębskie placówki są
przygotowane do działań przy zagrożeniu
covidowym?
Placówki oświatowe są przygotowane zgodnie z zaleceniem Ministerstwa czy sanepidu.
Zarówno pod kątem wyposażenia, jak i organizacyjnym. Każda z nich również liczy się z możliwością wystąpienia konieczności przejścia
na pracę zdalną lub hybrydową. Mają też już
doświadczenie z takich działań, ale mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Czy miasto monitoruje na bieżąco funkcjonowanie szkół pod tym względem?
Pod kątem higieniczno-sanitarnym nadzoruje
to sanepid. Ustala wymagania i je sprawdza.

My oczywiście też to kontrolujemy w naszym
zakresie. Dyrektor każdej placówki ma obowiązek powołać własną komisję wewnętrzną,
która czuwa na stosowaniem tych wymogów
i przysyła nam raporty dotyczące przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Każda placówka ma swoją specyfikę, różny układ lokalowy i przestrzenny, np. ilość i położenie wejść.
Do jej dyrektora należy optymalne zastosowanie i przestrzeganie zarządzeń pandemicznych.
A jak wygląda stopień zaszczepienia wśród
kadry oświatowej?
Nie mamy takich danych i ich nie wymagaliśmy. To decyzja i odpowiedzialność każdego
pracownika. Nikogo nie naciskamy pod tym
względem, jedynie sugerujemy i zachęcamy do
szczepień. Ale jak powiedziałam, to indywidualna decyzja każdego i każdy ją podejmuje
w swoim zakresie. Mogę tylko powiedzieć, że
w skali całego miasta ogółem zaszczepionych
jest około 44% mieszkańców.
Pandemia spowodowała bardzo duże straty
w procesie edukacji. Wiele zajęć się nie odbyło, te zdalne nie przynosiły pożądanego
efektu. Ministerstwo mówi o zajęciach wyrównawczych.
Straty z ubiegłego roku szkolnego są ogromne
i oczywiście należałoby je uzupełnić. Trzeba
jednak mieć na uwadze wydolność ucznia. To,
że wprowadzimy dodatkowe zajęcia jeszcze
nie oznacza, że uczniowie sobie je przyswoją,
bo ich obciążenie znacznie wzrośnie. Można
organizować takie zajęcia, ale czy przyniosą
jakiś efekt? To same szkoły, wychowawcy i pedagodzy będą decydować, czy będą potrzebne
i jeśli będą konieczne, to będą organizowane.
Miasto ma na to środki?
Mamy drugą połowę roku i budżet został już
rozdysponowany. Nie wiedzieliśmy o takich
zajęciach i pomysłach Ministerstwa. Na część
zajęć otrzymamy dodatkowe subwencję. Trzeba pamiętać o tym, że budżet szkoły to budżet
miasta. W ciągu roku i tak dokładamy szkołom
na ważne potrzeby, jak o to wnioskują. Tak samo i w takich przypadkach. Szkoła musi zweryfikować, czy to jest zasadne i w razie konieczności zwracać się z odpowiednim wnioskiem.
Wspomniała pani o malejącym wpływie samorządu na oświatę przy wzrastających obciążeniach
To prawda. Mamy coraz mniejszy wpływ na
oświatę, chociaż musimy ją w coraz większym
stopniu finansować. Z roku na rok te obciążenia wzrastają. 7-8 lat temu dopłacaliśmy do
niej około 10 mln zł, w przyszłym roku będzie
to pewnie już około 30 mln. I nie mamy na to
wpływu, ponieważ przepisy oświatowe wymuszają na nas określone działania czy organizację takich czy innych zajęć, a my musimy po
prostu za to płacić, czyli kto inny decyduje,
a kto inny płaci. Plan nauczania jest również

narzucony, a my musimy wszystkie godziny
zrealizować i za nie płacić.
Jako prezydent miasta i wieloletni dyrektor
szkoły i pedagog, jak ocenia pani nową politykę oświatową Ministerstwa Edukacji?
Muszę stwierdzić, że zmiany od kilku lat wprowadzane w oświacie zdecydowanie mi się nie
podobają. Żyjemy już w XXI wieku, a oświata
tkwi nadal w końcu wieku XIX. To nie zależy
wcale od dyrektorów szkół ani od organów
prowadzących, a więc od samorządów. Przestarzały jest po prostu cały system oświaty
i wymaga prawdziwej reformy na miarę XXI
wieku. Nie chodzi tutaj o takie działania jak np.
wprowadzanie czy likwidowanie gimnazjów,
zmiany programowe czy wprowadzanie nowych lektur. To niewiele daje dla rozwoju
oświaty i podniesienia poziomu naszych ucz-

niów. To co wprowadza ostatnio ministerstwo,
a więc większy jego wpływ na wybór dyrektorów, to wielkie nieporozumienie. Nie wiadomo, czemu tak naprawdę ma to służyć, poza
jakimiś względami politycznym i sprzecznym
interesami. Kuratorium z ramienia Ministerstwa ma wybierać dyrektorów, na których samorząd nie będzie miał wpływu, a tak naprawdę to samorząd w coraz większym stopniu ponosi ciężar prowadzenia oświaty. Tu nikt nie
patrzy na ucznia, na sposób jego myślenia, na
jego umysł, który funkcjonuje teraz w innym
otoczeniu, po prostu w rzeczywistości XXI
wieku. On już ma inne warunki i inną perspektywę, a co za tym idzie, inaczej się już rozwija.
Neurodydaktyka ma tu coraz większe znaczenia, o której nikt nie mówi, a powinna być podstawą do zmian w szkole.
JN
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“Jak śledzie w puszce i bez masek!”
„Coraz więcej zachorowań, ale, jak widać,
mieszkańcy miasta lekceważą beztrosko ten
fakt. Na drzwiach wejściowych do autobusu naklejka: ‘Wejście tylko z maseczką’. Tymczasem
większość pasażerów bez maseczek. Przede
wszystkim młodych ludzi. Tutaj jadących od
strony Zebrzydowic – zapewne do szkoły. Bez
mała jak śledzie w puszce. A co na to kierowcy
autobusów? Nie zauważają problemu?!” – pyta
nas Czytelnik.
I pomyśleć, że jeszcze wiosną tego roku na
stronie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju pojawiła się następująca informacja…
Policjanci ruchu drogowego jastrzębskiej komendy wzmogli kontrole komunikacji miejskiej. Mundurowi sprawdzili, czy podróżujący
przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa. Podczas przeprowadzanych kontroli we-

ryfikowali także, czy dopuszczalna liczba
przewożonych w czasie pandemii pasażerów
nie została przekroczona. Wynik zapobiegliwości stróżów prawa to zaledwie jeden przypadek niestosowania się do obowiązujących
limitów w liczbie przewożonych osób. Policjanci zwrócili uwagę pasażerom, że znajduje
się ich za dużo w autobusie. Interwencja spotkała się ze zrozumieniem i część osób opuściła autobus.
Takie kontrole trwają i będą prowadzone nadal. Funkcjonariusze planują konsekwentnie
sprawdzać jastrzębskie autobusy pod kątem
przestrzegania przepisów dotyczących
Covid-19. Policjanci cały czas podkreślają, że
obowiązujące ograniczenia oraz nakazy mają
na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Przypominają także, iż nadal panuje
pandemia i wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Gdzie jest młodzież?
Raz jeszcze wracamy do piątkowych, 3 września, uroczystości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy – Piotr Duda, szef NSZZ „Solidarność”, w swoim wystąpieniu wskazał na ważną rolę, jaką odgrywają młodzi ludzie w procesie utrwalania „solidarnościowych” wartości. Przy okazji wyraził ubolewanie, że na placu przed kopalnią „Zofiówka” pojawiło się tak niewielu uczniów z jastrzębskich
szkół.
To może, faktycznie, przyjrzyjmy się faktom.
Prawdą jest, że pod pomnikiem Porozumienia
Jastrzębskiego znalazł się zaledwie jeden poczet sztandarowy w osobach trzech, jeśli
dobrze policzyliśmy, jastrzębskich uczniów.
Chcąc dociec powodów takiego stanu rzeczy,
zadzwoniliśmy do kilku szkół ponadpodstawowych w naszym mieście z pytaniem, czy
placówki otrzymały oficjalne zaproszenie do

udziału w niedawnych uroczystościach?
I tutaj, ku naszej konsternacji, żadna z nich nie
potwierdziła tego faktu. Owszem, pojawiła
się prośba, aby wywiesić flagi na szkolnych
budynkach, owszem, kilka szkół z własnej
inicjatywy wysłało poczty sztandarowe do
kościoła „na górce”, gdzie odbyła się uroczysta msza święta, ale o żadnym oficjalnym zaproszeniu nie było mowy.
Z naszych informacji wynika ponadto, że
również miasto nie zostało zaproszone do
udziału w organizowaniu obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, w zamian proponując mieszkańcom przejażdżkę legendarnym autobusem marki Jelcz,
czyli popularnym „ogórkiem” – na „historycznej” trasie: kopalnia „Zofiówka”-kościół „na
górce”-kopalnia „Moszczenica”.
Tyle fakty, ich interpretację pozostawiamy
Wam, drodzy Czytelnicy.

Czym jeżdżą jastrzębianie?
Trzy czwarte naszych rodaków – w badaniu
GfK dla Beesafe – zadeklarowało, że ich samochód ma nie więcej niż 15 lat. Starszymi,
mającymi od 16 do 20, a nawet więcej lat, najczęściej jeżdżą osoby między 45 a 55 rokiem
życia – zadeklarowało to 44 procent respondentów z tej grupy wiekowej. Najmłodsza
przebadana grupa – 25-34 lata – w znacznej
większości deklarowała posiadanie auta nie
starszego niż 10 lat – aż 70 procent. O to, jak

4 października
5 października
6 października
7 października
13 października

sytuacja przedstawia się w Jastrzębiu-Zdroju, zapytaliśmy miejskich urzędników.
Samochodów osobowych mamy w ewidencji
z lat:
2012-2021 – 9.623
2002-2011 – 21.635
1992-2001 – 9.493
do 1991 – 2.617

- JASTRZĘBIE
- RACIBÓRZ i RYBNIK
- RUDA ŚLĄSKA i KATOWICE
- LUBLINIEC i TYCHY
- CIESZYN i BIELSKO BIAŁA

Zapisy i informacje:

tel. 693 788 813
784 608 847

www.jasnet.pl

“Potrzebujemy CUDU!”
„Potrzebujemy Cudu! Potrzebujemy WAS, kochani!” – tak zaczyna się post na profilu facebookowym Stowarzyszenia „PSYjaciele”. „Każda adopcja to mały cud. Teraz potrzebujemy
ogromnego CUDU, w grę wchodzi bowiem podwójna adopcja” – dowiadujemy się.
„Fredy i Kaktus są jak Yin i Yang, jak Kubuś Puchatek i jego miodek. Nie ma ich bez siebie.
Odebrane z jednego domu, dają sobie siłę,
aby przetrwać. Chłopaki jedzą z jednej miski.
Nawet na spacerach jeden zawsze idzie po
prawej, drugi po lewej stronie. Gdy się na nie
patrzy, od razu widać zależność – takie niemodne słówko dziś – jednego od drugiego.
Podobno oczy są zwierciadłem duszy… Zawsze, kiedy jeden z nich musi zostać w kojcu,
a drugi wychodzi, to w jednych ślepiach widzimy ból, zaś w drugich niepewność. Chłopaki
to para idealna. Pomożecie nam w tym CUDZIE?!” – pytają wolontariusze z jastrzębskiego stowarzyszenia.
„Nie rozdzielajmy ich, dajmy im nadzieję i wiarę, rozsyłajmy gdzie się da. TO BĘDZIE

NASZE WSPÓLNE ZWYCIĘSTWO!” – podkreślają.
I jeszcze „garść” informacji dla przyszłych,
szczęśliwych właścicieli:
Wiek obu: 4 lata
Kastracja u obu: tak
Szczepienia: tak
Odrobaczenia: tak
Telefon kontaktowy: 510 250 970

Jastrzębie drugą Wenecją?
Remont ulicy Długosza? No cóż, nie sposób
ukryć, że po deszczu droga wygląda jak słynne kanały w Wenecji. Tymczasem, o czym
prze-konuje nasz Czytelnik, który prowadzi
w pobliżu działalność handlową, miasto wybrało „najmniej optymalną technikę wykonania”, co skutkuje obrazkami jak na załączonym
zdjęciu i przedłużającym się okresem robót
terenowych. Poza tym, jak dodaje zapobiegliwie handlowiec z Ruptawy, remont ulicy
Długosza skutecznie odstrasza mu klientów,
którzy mają problem z dojechaniem do sklepu, i w efekcie może sprowadzić na niego widmo bankructwa. „Ale miasta to oczywiście nie
interesuje” – zauważa z przekąsem.
No właśnie, co na to „wywołane do tablicy”
miasto?
„Nie zgadzamy się z tak postawionymi tezami.
Bardzo zły stan nawierzchni ulicy Długosza
wymagał kompleksowego remontu, co
w podobnych przypadkach może wiązać się
z utrudnieniami dla mieszkańców. Remont
został zaplanowany na okres 60 dni kalendarzowych, a technologia dobrana stosownie
do wymaganego zakresu. Istniejąca podbudowa ulicy wymagała całkowitej wymiany
oraz wzmocnienia, w związku z powyższym
przyjęto wykonanie korytowania oraz stabilizację podłoża cementem. Intensywne
i trudne do przewidzenia opady deszczu uniemożliwiły zakończenie tej części prac przed

uzupełnieniem kruszywem, co spowodowało
zalanie przygotowanego koryta remontowanej drogi. Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac związanych z pompowaniem wody
deszczowej z koryta drogi, wykonał awaryjne
dojścia dla mieszkańców. Przygotowywanie
warstw podbudowy jest kontynuowane,
a dojście do posesji możliwe” – słyszymy w jastrzębskim magistracie.
Pytanie, czy miasto zrobiło na pewno wszystko, co było w jego mocy, aby pomóc Czytelnikowi i okolicznym mieszkańcom?

www.gazeta.jasnet.pl
MATERIAŁ SPONSOROWANY
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Łowcy gł w, więte krowy
i miło , kt ra zmienia

O życiu w kraju kontrast w - Indiach - rozmawiamy z Emmą i Mezhu Zutso
Bollywood, piękne zabytki, kolorowe ubrania – tak często kojarzą się nam Indie – kraj oddalony od Jastrzębia tysiące kilometrów. Choć jest tak
odległy i tak inny, to w minionych dniach stał się nam wyraźnie bliższy. Na zaproszenie Biblijnego Kościoła Baptystycznego podczas jednego
z wrześniowych weekendów mogliśmy gościć w Jastrzębiu-Zdroju rodzinę misjonarzy, która na co dzień pracuje w Bangalorze na południu Indii.
Mezhu, który urodził się w północno-wschodniej części Indii, Nagalandzie, poznał Emmę – Polkę – podczas jednego z jej krótkoterminowych
wyjazdów do Indii. Dziś są małżeństwem i mają już 2-letniego synka.
Emmo, co sprawiło, że zdecydowałaś
się na wyjazd do Indii?

tam chrześcijański kościół, który jest otwarty
dla każdego człowieka. Nasz kościół to jednak
nie tylko miejsce niedzielnych spotkań – to
wspólnota zbudowana na relacjach z Bogiem
i ludźmi, która stara się wspierać nawzajem
również w pozostałe dni tygodnia. Naszą radością jest widzieć, jak ludzie w Indiach porzucają swoje dotychczasowe, niebezpieczne,
czasem drastyczne wierzenia na rzecz Bożej
miłości i łaski. To zmiana, która wpływa nie tylko na daną osobę, ale i całą rodzinę, a czasami
nawet lokalną społeczność. Ponadto, chcąc
wyjść naprzeciw ludziom, mówiącym lokalnymi
językami i dialektami – a w Indiach jest ich
ponad 1000 – podjęliśmy się tłumaczenia
Pisma Świętego na jeden z tych języków.

Emma: Urodziłam i wychowałam się w Polsce,
w Koszalinie. To tutaj dorastałam, jednak już jako młoda dziewczyna nabierałam przekonania,
że Indie to miejsce, w którym Pan Bóg chce,
abym spędziła moje życie. Los Hindusów i ich
codzienność stały mi się bliskie, chciałam ich
bardziej poznać, stać się do nich podobna, by
móc we właściwy sposób okazywać im miłość
i pomoc.
Indie wielu z nas kojarzą się z obrazami
z bollywoodzkich filmów i krowami
wędrującymi po ulicach – czy to słuszne
skojarzenia? Jak Wy postrzegacie Indie?
E: Dla mnie jako Polki Indie to kraj pełen kolorów, zapachów i kontrastów. Kobiety w Indiach
lubią ubierać się w wyraźne, mocne barwy. Są
one obecne nie tylko na ubraniach czy na stoiskach z przyprawami – całe miasta są wypełnione kolorowymi budynkami. Ten barwny
krajobraz Indii jest jednocześnie tłem dla wielkich kontrastów, bo z jednej strony mamy niesamowicie bogatych ludzi, a z drugiej ludzi żyjących w nędzy, którym brakuje podstawowych
środków do życia. Jeśli chodzi o wspomniane
krowy – tak, nawet w tak dużym mieście jak
8,5-milionowy Bangalore spotykamy „święte
krowy” wędrujące po ulicach każdego dnia.
Krowa ma zawsze pierwszeństwo na ulicy, może zatrzymać ruch drogowy czy zjeść i zniszczyć to, co stanie na jej drodze, a żaden Hindus
nie zareaguje, bo jest to dla niego świętość.
Mezhu: Indie to też kraj o specyficznej duchowości. Tutaj każda sprawa i każdy człowiek
może mieć swoje bóstwo. W Bangalorze, gdzie
mieszkamy, wręcz na każdej ulicy można znaleźć świątynie poświęcone mniejszym i większym bogom. Wiara i kult wielu bóstw są szeroko obecne w Indiach i nie jest to dodatek do
życia Hindusów, ale jedna z podstawowych
wartości, jaką mają.
E: Myśląc o duchowości Indii, nie mogę nie
wspomnieć historii z terenów, z których pochodzi mój mąż. Mezhu pochodzi z jednego z 16
plemion w Nagalandzie, a ich historia jest dla
mnie wielką zachętą do tego, co robimy jako
misjonarze...
70 lat temu Nagaland słynął z łowców głów.
Poszczególne plemiona atakowały swoje
wioski, walcząc i zabijając się nawzajem. Liderzy tych plemion mieli przed domem kolekcje
obciętych głów, co było znakiem mocy i siły danego plemienia. Ludzie ci wierzyli w złe duchy
zatrzymujące deszcz, przynoszące choroby
i zabijające ludzi, a także w dobrego ducha, który stworzył wszystko, co ich otacza.

Czy znajdujecie jakieś podobieństwa
między tymi dwoma nacjami?
Czy Polska i Indie mają coś, co je łączy?
Pewnego razu do tych wiosek przyjechali
misjonarze i opowiedzieli im o Bogu, który
stworzył ich oraz ziemię, na której żyją – można
powiedzieć, że pomogli im nazwać i zrozumieć
„ducha” stworzenia, w którego wierzyli. Powiedzieli im też o Jezusie Chrystusie, który
przyszedł na świat i umarł na krzyżu, by przebaczyć ich grzechy oraz o Jego wielkiej miłości.
Ludzie z wiosek przyjęli tę Dobrą Nowinę,
uwierzyli w Boga, a następnie porzucili swoje
plemienne przyzwyczajenia i zaczęli żyć w pokoju z innymi plemionami. Zostali całkowicie
przemienieni przez Dobrą Nowinę o Bogu.
Gdyby nie misjonarze, którzy pomimo niebezpieczeństwa postanowili tam pojechać, plemiona te kontynuowałyby wzajemne wyniszczanie. Moim pragnieniem jest to, aby Dobra
Nowina o Bogu mogła być opowiadana wszystkim zarówno w Indiach, jak i w Polsce, i by przez
nią wielu mogło poznać Boga, który nas stworzył, ukochał i ma moc, by przemieniać nasze
życie.
Emmo, czy dla Ciebie jako Europejki są
w Indiach rzeczy, które cię zaskoczyły?

E: Zaskoczenie pojawiało się przede wszystkim
podczas moich pierwszych lat w Indiach. Czasem dotyczyło codzienności, jak na przykład
to, że w indyjskiej kulturze do jedzenia używa
się prawej ręki, a nie sztućców, ryż je się każdego dnia, nawet do trzech razy dziennie, w toaletach nie używa się papieru toaletowego,
a w domach Hindusów jest specjalna szafa poświęcona na świątynię ich boga. Do tych rzeczy
można przywyknąć, ale trudniejsze do zaakceptowania jest widzieć w gazetach artykuły
o tym, że jakaś rodzina za około 30 zł sprzedała
do świątyni swoje dziecko. To praktyka nielegalna i karalna, jednak w kraju, gdzie jest tak
wielu ludzi, a system pod wieloma względami
utyka, takie rzeczy to codzienność, na którą
przymyka się oko.
Jesteście misjonarzami w Bangalorze
– co to w praktyce oznacza?
M: Hindusi mają wielką potrzebę duchowości.
Jako chrześcijanie opierający się wyłącznie na
Piśmie Świętym staramy się przybliżyć im
chrześcijaństwo. Kilka lat temu założyliśmy

E: Dzieci – te są takie same na całym świecie.
Oczywiście, dzieci żyjące w Indiach dorastają
w innej rzeczywistości, ale myślę tu o otwartości, zabawie i uśmiechu, które bez słów i bez
znajomości języka potrafią sprawić, że dzieci
spędzają razem czas. Możemy obserwować to
teraz podczas naszej wizyty w Polsce, kiedy
nasz nieznający jeszcze języka polskiego synek
nawiązuje relacje z rówieśnikami.
M: Coś bliskiego naszemu misyjnemu sercu:
jesteśmy w Jastrzębiu na zaproszenie Biblijnego Kościoła Baptystycznego, który jest bardzo podobny do chrześcijańskiej wspólnoty,
którą prowadzimy w Indiach. To kościół oparty wyłącznie na Piśmie Świętym, kościół, do
którego może przyjść każdy człowiek, bez
względu na swoją przeszłość. Cieszy nas to, że
w ojczyźnie Emmy możemy widzieć takie kościoły.
Dziękujemy za rozmowę
i mamy nadzieję, że to nie ostatnia
Wasza wizyta w Jastrzębiu.

8

wrzesień 2021

informacje GSM

LOKALE UŻYTKOWE
DO WYNAJĘCIA
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju
posiada lokale użytkowe do wynajęcia, w których można
prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej.
Lokale mają zapewniony swobodny dojazd środkami
transportu i wyposażone są w niezbędne media.
Gwarantujemy konkurencyjne stawki najmu
za metr kwadratowy powierzchni użytkowej
oraz indywidualne podejście do każdego najemcy.
ul. Pomorska 15A
pow. użyt. 105,33 m² (parter)

ul. Kaszubska 13
26,17 m² (parter)

ul. Opolska 1
pow. użyt. 62,61 m² (parter)
pow. użyt. 54,86 m²+ pow. użyt. części wspólnej 21,76 m² = 76,62 m² (piętro)

ul. Opolska 26
pow. użyt. 54,38 m² + pow. użyt. części wspólnej 6,26 m² = 60,64 m2 (parter)
pow. użyt. 27,99 m² + pow. użyt. części wspólnej 3,92 m² = 31,91 m2 (parter)

ul. Mazurska 2
pow. użyt. 80,09 m² (parter)
pow. użyt. 74,45 m² (parter)
pow. użyt. 60,00 m² (parter)

ul. Marusarzówny 16, 18
pow. użyt. 149,28 m² (pomieszczenie piwniczne)

ul. B. Czecha 3
pow. użyt. 112,91 m² (pomieszczenie piwniczne)

ul. Katowicka 24
pow. użyt. 233,67 m² (piętro)
pow. użyt. 94,93 m² (parter)
pow. użyt. 21,70 m² + pow. użyt. części wspólnej 6,53 m² = 28,23 m² (piętro)
pow. użyt. 11,58 m² + pow. użyt. części wspólnej 2,75 m² = 14,33 m² (piętro)
pow. użyt. 10,70 m² + pow. użyt. części wspólnej 4,70 m² = 15,40 m² (piętro)
pow. użyt. 10,00 m² + pow. użyt. części wspólnej 4,39 m² = 14,39 m² (piętro)

ul. Kusocińskiego 22A
pow. użyt. 58,99 m² + pow. użyt. części wspólnej 14,67 m² = 73,66 m²
(pomieszczenie piwniczne)
pow. użyt. 30,10 m² + pow. użyt. części wspólnej 7,06 m² = 37,16 m²
(pomieszczenie piwniczne)
pow. użyt. 11,73 m² + pow. użyt. części wspólnej 4,09 m² = 15,82 m²
(pomieszczenie piwniczne)
pow. użyt. 53,38 m² (pomieszczenie piwniczne)

ul. Graniczna 1
pow. użyt. 59,60 m² (wiata)
pow. użyt.. 46,10 m² (parter)
pow. użyt. 4,79 m² + pow. użyt. części wspólnej 2,31 m² = 7,10 m² (piętro)

Zapraszamy do kontaktu.
Bliższych informacji udziela dział księgowo-ﬁnansowy Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju,ul. Graniczna 1 (pokój nr 15).
Tel. 32 47 14 070 wew. 2
Tel. 728 485 847, 728 485 877
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"To jest dobra
lekcja hokeja"
JKH GKS Jastrzębie ma za sobą debiut w Hokejowej Lidze Mistrzów (CHL). Ekipa trenera
Roberta Kalabera przegrała wprawdzie z faworyzowanymi Włochami z HC Bolzano (2:3
k. i 1:3) oraz Austriakami z Red Bull Salzburg
(2:3 i 1:6), ale pozostawiła po sobie bardzo
dobre wrażenie, tocząc z zamożnymi rywalami
nadzwyczaj wyrównane boje i zdobywając
pierwszy punkt "w Europie". Czy nasz szkoleniowiec jest zadowolony z tego dorobku?
Czy po czterech z sześciu meczów w CHL
"szklanka jest do połowy pełna", czy też "do
połowy pusta"?
Robert Kalaber - Po pierwszym spotkaniu
z HC Bolzano stwierdziłem, że zagraliśmy dobre zawody, ale nie zdołaliśmy przekuć naszego występu na zadowalający rezultat. Ten
komentarz mógłbym powtórzyć również
teraz. Szanujemy oczywiście ten jeden zdobyty punkt, jednak w moim przekonaniu byliśmy w stanie nawet wygrać każdy z tych
czterech meczów. Oczywiście nie twierdzę,
że stanowiliśmy lepszy zespół, ponieważ byłaby to opinia na wyrost. Jednak nikt nie może odmówić nam woli walki i prowadzenia rywalizacji z faworytami "na styku". Wszak nawet w ostatnim pojedynku w Salzburgu jeszcze na trzynaście minut przed końcem przegrywaliśmy 1:2. Podsumowując - jestem zadowolony z naszej gry oraz zaangażowania
zawodników. Z drugiej jednak strony - Liga
Mistrzów na pewno pomogła nam w zlokalizowaniu naszych słabszych stron, nad którymi musimy popracować. To jest dobra lekcja
hokeja.
Czy w pana opinii JKH GKS godnie reprezentował Polskę w tych czterech meczach?
Moja odpowiedź jest jednoznaczna - tak.
Osobiście jestem dumny z chłopaków. Oczywiście, ktoś może stwierdzić, że naszymi
rywalami były ekipy "tylko" włoskie i austriackie, jednak trzeba pamiętać, iż kadra
Austrii jest mocniejsza od naszej, a zawodnicy Red Bull Salzburg stanowią o jej sile. Z kolei
zagraniczni gracze ekip z ICEHL posiadają
naprawdę spore umiejętności. Do Bolzano
i Salzburga nie trafiają przypadkowi ludzie.
Do angażu w tych klubach potrzebne jest
mocne CV i bynajmniej nie wystarczy tu być
jedynie wyróżniającym się graczem na przykład słowackiej ekstraklasy, o polskiej nawet
nie wspominając.
Czy zatem największym osiągnięciem nie
jest fakt, że faworyci zdążyli poznać Jastrzębie od tej niezłej strony? JKH GKS okazał się
być trudnym rywalem, a zatem przy okazji
- miejmy nadzieję - kolejnego startu w pucharach zostanie powitany jak stary znajomy.
Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą opinią. Myślę, że o naszej dobrej grze wszyscy niebawem... zapomną. Gdybyśmy zwyciężyli w Bolzano czy Salzburgu, to wynik poszedłby
w świat i sytuacja byłaby inna. Proszę mi wierzyć, iż "dobry wynik" i "dobry mecz" to dwie
różne rzeczy. My wiemy, że nie przynieśliśmy
wstydu i szanujemy to, jednak za miesiąc czy
dwa już mało kto będzie o tym pamiętał. Powiedzą jedynie, że przegraliśmy cztery razy
i to wszystko. Dlatego właśnie martwi mnie
ten brak przełożenia dobrej gry na punkty.
Musimy jako zespół nauczyć się korzystać
z szans i "łamać" mecze "na styk" na swoją
stronę.
Jak wyglądała nasza szatnia po meczu w Salzburgu? Pod koniec trzeciej tercji drużyna
wyglądała na załamaną...

Trener Robert Kalaber. Fot. Magdalena Kowolik

Byłem znacznie bardziej krytyczny wobec
naszych zawodników po spotkaniu w... Bolzano, gdzie znów zagraliśmy "na styku", a nie
zdobyliśmy nawet punktu. Wówczas rzeczywiście padło kilka ostrzejszych słów. Natomiast o Red Bull Salzburg wiedzieliśmy, że
jest to zespół mocniejszy na krążku i aż do
trzeciej tercji graliśmy tak, jak sobie założyliśmy. Niestety, znów nie wykorzystaliśmy
swoich okazji. W trzeciej partii sytuacja była
inna. Do gry nie mógł przystąpić Arkadiusz
Kostek, a następnie w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia straciliśmy Marisa Jassa.
Gdy na ławkę kar musiał zjechać przesunięty
do obrony Vitalijs Pavlovs, rozsypała się nam
defensywa. Padł trzeci gol, a potem była już
tylko frustracja. To oczywiście nie może ponownie mieć miejsca, jednak z drugiej strony
- nie mogę nie rozumieć chłopaków, którzy
włożyli w to spotkanie tak dużo sił... Porozmawialiśmy o przebiegu tej trzeciej tercji.
Zgadzamy się, iż nawet w przypadku bardzo
niekorzystnego wyniku należy walczyć do
ostatniej syreny.
Przed nami jeszcze mecze z norweskim
Frisk Asker. Jednak podsumowując już dziś czy w rachunku zysków i strat z CHL wychodzimy na plus, czy... niekoniecznie?
Na pewno obawialiśmy się kosztów związanych ze zdrowiem. Spodziewaliśmy się, że "fizyczny" hokej na poziomie międzynarodowym da nam się we znaki. Do tego doszło kilka fauli, których nie zauważyli arbitrzy. Te
aspety spowodowały, iż paru chłopaków jest
poobijanych. Wiadomo, że niektórzy nie
będą czuli się w stu procentach komfortowo,
jednak hokej to męski sport i nie możemy
obrażać się na rzeczywistość. Natomiast
odpowiadając na pytanie muszę przyznać, że
zyski przewyższają straty. Chłopcy naprawdę zrozumieli, co trzeba zrobić, aby osiągnąć
wyższy poziom. Poza tym mamy kilku nowych zawodników z zagranicy, którzy za
sprawą występów w Jastrzębiu chcą pokazać
się "w Europie". Oni na własnej skórze przekonali się, ile jeszcze pracy przed nimi.
Na koniec jeszcze "polskie podwórko".
W sondzie na portalu Hokej.net niektórzy
eksperci upatrują w pana podopiecznych faworyta do obrony tytułu mistrzowskiego.
Zgodzi się pan z tym?
Faworytów do mistrzostwa jest kilku. W ekstralidze jest sześć wyrównanych zespołów,
które powinny liczyć się w grze o medale. My
obecnie borykamy się z efektami "poobijania" w Lidze Mistrzów, która kosztuje nas
sześć dodatkowych bardzo trudnych spotkań. To naprawdę spora dawka ubytku sił
i warto, aby kibice o tym pamiętali. Dlatego
na pierwszą część sezonu mamy jasny cel
- chcemy być w pierwszej czwórce, która zagwarantuje nam awans do turnieju finałowego Pucharu Polski.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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"Chcemy powt rki, ale z kibicami!"
Prezentacją Drużyny Jastrzębskiego Węgla rozpoczynamy wielkie odliczanie do inauguracji kolejnego sezonu PlusLigi. Nasz
klub jest obrońcą tytułu, który padł jego łupem pięć miesięcy temu. Jednak na złocie historia się nie kończy, a dopiero... zaczyna!
Czy Jastrzębski Węgiel jest gotowy do walki i co będzie jego celem w nowym sezonie? O to zapytaliśmy prezesa Adama Gorola.
Czy oswoił się pan już z myślą, że jest prezesem mistrza Polski?
Adam Gorol - Myślę, że tak. Ta świadomość
powoli do mnie dociera, choć minęło już kilka
miesięcy od tamtych historycznych chwil. To
oczywiste, iż zarówno dla mnie, jak i dla całego
Jastrzębskiego Węgla było to niezapomniane
przeżycie. Mistrzostwo wydawało się nam
realne, ale... niekoniecznie już w tym roku.
Złoto smakowało tak wybornie również dlatego, że w finale pokonaliśmy przeciwnika,
z którym przegrywaliśmy przez kilka lat. Teraz
jednak myślimy o tym, co będzie. Przed nami
bardzo trudny sezon, a z mistrzostwa nacieszymy się jeszcze podczas... piątkowej Prezentacji Drużyny, kiedy to wrócimy do tamtych radosnych chwil.
Istotnie, przed nami ciężki sezon. Co należy
uczynić, abyśmy nie musieli czekać na kolejne
mistrzostwo Polski aż siedemnaście lat?
Wyrażam przekonanie, iż to, co należało zrobić od momentu zdobycia tytułu aż po dzień
dzisiejszy, już zrobiliśmy. Uważam, że dobrze
wykorzystaliśmy ten czas. Skompletowaliśmy
kadrę zdolną do obrony złotego medalu. Sądzę
jednak, że czekają nas być może najtrudniejsze
rozgrywki w historii PlusLigi. Wiele klubów
wzmocniło składy i celuje w strefę medalową.
Mogę zapewnić kibiców, że osobiście robię
i zrobię wszystko co możliwe, abyśmy nie tylko
nie musieli czekać kolejne siedemnaście lat,
ale wręcz mieli realną nadzieję na powtórkę
już w sezonie 2021/22.
To pytanie padło w naszej poprzedniej rozmowie, jednak nie znaliśmy wówczas potencjału nowej drużyny, którą dowodzić ma Andrea Gardini. Czy pana zdaniem jest szansa
na "erę Jastrzębskiego Węgla"? Wszak mieliśmy już epoki Skry Bełchatów czy Zaksy
Kędzierzyn-Koźle. Z drugiej strony - wydaje
się, że konkurencja była wówczas nieco mniej
wymagająca.
Nie ukrywam, że gdy usłyszałem pytanie dotyczące "ery Jastrzębskiego Węgla", to chciałem
przypomnieć, iż obecnie ustanowienie podobnej serii może być bardzo, bardzo trudne.
Oczywiście taka "epoka" jest naszym marzeniem, jednak ja osobiście wolę przede
wszystkim skupiać się na własnych działaniach. Po prostu - to my musimy zrobić wszystko, co jest do zrobienia, aby powtórzyć sukces.
ZAKSA pokazała, iż nawet w "Lidze Mistrzów
Świata" jest to możliwe. Osobiście widzę realne podstawy do snucia takich marzeń, ponieważ stworzyliśmy mocny zespół, który oparty
jest zarówno o zawodników doświadczonych,
jak i graczy wciąż głodnych sukcesu. Zadbaliśmy o podobne aspekty również "wewnątrz
klubu", czyli w sprawach szeroko pojętej organizacji. Powtórzę - to jest możliwe, jednak czas
pokaże, jak będzie.
Z jednej strony w PlusLidze będzie bardzo
trudno o powtórkę, jednak z drugiej - tak
mocna liga krajowa pozwala realnie myśleć
o sukcesie w Europie. Od mistrza Polski będziemy sporo wymagać...
Na pewno są podstawy do tego, aby rzeczywiście "wymagać". Ja osobiście zawsze wymagam najpierw od siebie, a następnie od sztabu,
zawodników i pracowników klubu. Mamy już
za sobą nieoficjalne spotkanie z chłopakami,
na którym powiedziałem im pół-żartem, iż
w nowym sezonie nie może być mowy o wielkiej presji, ale mamy do wygrania Superpuchar
Polski, Puchar Polski, PlusLigę i Ligę Mistrzów.
Zadanie jest o tyle ułatwione, że możemy te

zdobycze rozłożyć sobie w czasie (śmiech).
Oczywiście potraktowaliśmy tę naszą rozmowę z pewną dozą humoru, ale z drugiej strony
sami wiemy, jakim potencjałem dysponujemy.
Jednak konkurencja nie śpi, a do sukcesu
niezbędna jest odpowiednia doza szczęścia,
choćby w kwestiach zdrowotnych. Natomiast
faktem jest, iż ten sezon będzie dobrym czasem dla Jastrzębia na "pokazanie się" w CEV
Champions League. Jestem przekonany,
iż jesteśmy w stanie powalczyć o czołową
czwórkę tych rozgrywek. Nikt nie twierdzi, że
będzie łatwo, jednak w mojej opinii ten pułap
jest w naszym zasięgu.
Skoro rozmawialiście "humorystycznie", to
chciałbym dopytać, czy drużyna ma sobie
wybrać ten puchar, który ma zdobyć, czy też
ten, którego nie musi zdobywać?
Mamy na tyle profesjonalnie i szeroko zbudowany skład, że nie musimy, a wręcz nie możemy wybierać. Dlatego do walki o każde
z tych trofeów podejdziemy na sto procent.
Zapewniam, że tak właśnie będzie.
Zajmijmy się sprawami kadrowymi. Intuicja
prezesa nie zawodzi. Jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio postawił pan przecież na "francuski kierunek"...
Powiem szczerze, iż nigdy nie stawiałem sobie
celu, aby wyznaczyć "kierunek" odnoszący się
do tego czy innego kraju. Nie budujemy drużyny na takich kryteriach...
Ale mimo to "wyszło" bardzo dobrze.
Rzeczywiście. Jednak "francuski kierunek",
o którym pan mówi, to efekt naszego zainteresowania Benjaminem Toniuttim. Kiedy tej klasy rozgrywający wyraził wolę gry w Jastrzębskim Węglu, zmieniło się moje spojrzenie na
nasz skład. Uznałem, że na bazie takiego zawodnika możemy zbudować nowy, jeszcze
mocniejszy zespół. To właśnie pozyskanie
"Bena" wskazało ten "francuski kierunek", ponieważ za nim do naszego klubu trafił także
Stephen Boyer. Myślę, że skoro obaj panowie
mają za sobą lata gry dla reprezentacji Francji,
to przełoży się to nas plus również dla naszego
klubu. Potem sprawy transferowe rozwijały
się już wielokierunkowo.
W rozmowie z klubowymi mediami Toniutti
powiedział, iż do skorzystania z oferty JW
skłoniła go determinacja klubu. Co "Ben"
miał na myśli?
Cóż, nie chciałbym odpowiadać za naszego
rozgrywającego. Mogę jedynie domyślać się, iż
Toniutti przekonał się, że ja jako prezes Jastrzębskiego Węgla chcę nawiązać tę współpracę, jestem do niej przekonany i nie odpuszczę, dopóki nie zamknę tematu. Rozmowy na
ten temat trwały zaledwie kilka dni, toczyły się
nawet nocami, ale w końcu udało nam się zakończyć je sukcesem. Mam świadomość, że
Toniutti to zawodnik, którego w swojej ekipie
chciałby mieć... każdy. W Europie jest co najmniej kilka klubów, które mogłyby go pozyskać niezależnie od uwarunkowań finansowych. Niemniej, "Ben" jest teraz rozgrywającym Jastrzębskiego Węgla, co mnie osobiście bardzo cieszy.
Wiadomo, że w sporcie zawodowym pieniądze są bardzo ważne, jednak Toniutti mógł
liczyć na dobrą wypłatę gdzie indziej. Jak
przekonał pan go, aby jednak postawił na
Jastrzębie?
Jestem przekonany, że nie chodziło tylko o pieniądze. Jastrzębski Węgiel jest klubem o moc-

nym, solidnym budżecie, jednak na naszym
kontynencie nie brakuje zamożniejszych ekip.
Gdyby "Ben" myślał tylko o pieniądzach, to zapewne nie byłby dziś rozgrywającym naszego
zepołu. Myślę, że zadecydowało o tym kilka
aspektów - moja determinacja, dobra organizacja klubu oraz deklaracja, iż będzie miał
dużo do powiedzenia w nowej drużynie. Podkreślę również rolę zawodników naszego klubu, kolegów "Bena", którzy mi w tym pomogli.
To zawodnik doświadczony, ograny i posiadający świetną osobowość. Uważam, że jest to
siatkarz kompletny, a taki nie może być "jednym z wielu". Dlatego otrzymał takie, a nie inne
warunki.
Czy obrońca tytułu jest równie mocny, jak
mistrz Polski?
Uważam, że na pewno nie jesteśmy słabsi niż
pół roku temu. Przypomnę, że poza mistrzami
Polski mamy w składzie także mistrzów
olimpijskich oraz zdobywcę Pucharu Europy.
Nie chciałbym tu tworzyć jakichś tabel czy wyliczeń, ponieważ są to sprawy nieporównywalne. Sądzę jednak, iż Jastrzębski Węgiel w sezonie 2021/22 będzie miał jedną z najmocniejszych ekip w swojej historii.
Mamy za sobą kilka miesięcy przerwy w rozgrywkach ligowych, w trakcie których zamienił pan zapewne niejedno słowo w kuluarach
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy w JSW
mówią o "podziękowaniach za dobrą robotę",
czy też o "pójściu za ciosem"?
Jest i jedno, i drugie. W Jastrzębskiej Spółce
Węglowej jest grono osób, które zawsze kibicowały Jastrzębskiemu Węglowi i są z nami
- jestem o tym przekonany - na dobre, i na złe.
Dziękuję zarządowi Jastrzębskiej Spółki
Węglowej za wsparcie, jakiego nam udziela. To
oczywiste, że bez Spółki nie byłoby złota.
Dlatego nasz sukces został przyjęty tak bardzo pozytywnie. Powiem wprost, że w JSW
docenia się nasze osiągnięcie. Jednak teraz
czas na spojrzenie do przodu i tu jesteśmy
zgodni z naszym Partnerem Strategicznym,
iż... "nie możemy odpuszczać". Chcemy iść za
ciosem. To jest dobry czas dla naszego klubu,
z którego należy korzystać. Stanowisko Jastrzębskiej Spółki Węglowej stawia przed nami oczekiwanie podtrzymania dobrej passy.
Z tej deklaracji zapewne ucieszą się kibice
jastrzębskiej siatkówki.
Zapewne tak. Sport to kibice. Sukces przy pustych trybunach nigdy nie będzie smakował tak
wybornie, jak wśród wiwatującego tłumu.
Wciąż czuję żal, iż pół roku temu musieliśmy
świętować przed pustymi krzesełkami, a do
kibiców mogliśmy wyjść dopiero po meczu.
Dziękuję im za to, że byli pod Halą Widowiskowo-Sportową oraz przed telewizorami. Tak
samo chciałbym podziękować Miastu Jastrzębie-Zdrój oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i
Rekreacji, za sprawą których na co dzień możemy grać i trenować na obiekcie, który stał się
naszym domem. Na ten nowy sezon życzę
sympatykom Jastrzębskiego Węgla, aby wszyscy, którzy tylko zechcą być z nami na naszej
hali, mogli bez najmniejszych problemów to
uczynić.
Czyli celujemy w powtórkę, ale z kibicami na
trybunach?
Tak!
Pełna treść wywiadu
na sport.jasnet.pl
Rozm. Mariusz Gołąbek

Prezes Adam Gorol. Fot. Arkadiusz Modliński / Jastrzębski Węgiel

Terminarz kibica Jastrzębskiego Węgla
Faza zasadnicza
Politechnika Lublin
01.10 (wyjazd), 05.01 (dom)
Stal Nysa
08.10 (dom), 08.01 (wyjazd)
Projekt Warszawa
16.10 (wyjazd), 15.01 (dom)
Skra Bełchatów
23.10 (dom), 22.01 (wyjazd)
Asseco Resovia
30.10 (wyjazd), 29.01 (dom)
Trefl Gdańsk
06.11 (dom), 05.02 (wyjazd)
Ślepsk Malow Suwałki
13.11 (wyjazd), 12.02 (dom)
Aluron Warta Zawiercie
20.11 (dom), 19.02 (wyjazd)
GKS Katowice
27.11 (wyjazd), 05.03 (dom)
Indykpol AZS Olsztyn
04.12 (dom), 12.03 (wyjazd)
Cuprum Lubin
11.12 (wyjazd), 19.03 (dom)
Cerrad Czarni Radom
18.12 (dom), 26.03 (wyjazd)
ZAKSA Kędzierzyn-K.
29.12 (wyjazd), 02.04 (dom)
Faza play-off
09.04-17.04
Ćwierćfinały (do dwóch zwycięstw)
20.04-27.04
Półfinały (do dwóch zwycięstw)
30.04-14.05
Finały i mecze o 3. miejsce (do trzech zw.)

Kadra Jastrzębskiego Węgla 2021/22
Atakujący:
Stephen Boyer (nr 8; Francja) i Jan Hadrava
(nr 2; Czechy).
Rozgrywający:
Benjamin Toniutti (nr 6; Francja) i Eemi Tervaportti (nr 14; Finlandia).
Libero:
Jakub Popiwczak (nr 3) i Szymon Biniek
(nr 24).
Przyjmujący:
Tomasz Fornal (nr 21), Rafał Szymura (nr 26),
Wojciech Szwed (nr 20) i... wielka niespodzianka (ostatni pozyskany zawodnik zostanie ujawniony na Prezentacji Drużyny).
Środkowy:
Jurij Gladyr (nr 13; Ukraina), Łukasz Wiśniewski (nr 9), Jakub Macyra (nr 95) i Dawid
Dryja (nr 1).
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Lokatorzy sp łdzielni to też mieszka cy,
to też wyborcy Pani Prezydent
Czasami wydaje się, że Pani Prezydent Anna Hetman traktuje lokatorów zasobów spółdzielczych, jakby nie byli mieszkańcami miasta Jastrzębia- Zdroju. Pani Prezydent zapomina, że lokatorzy spółdzielni są też
jej wyborcami – mówi Piotr Szereda, Prezes Zarządu SM „JAS-MOS” – Dlatego występując w imieniu lokatorów – mieszkańców naszego miasta, trudno zgodzić się z takim stanowiskiem Urzędu Miasta, żeby
podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami traktować jako sposób ﬁnansowania dziury budżetowej czy też budowania nadwyżki ﬁnansowej na przyszłe okresy.
Panie Prezesie, podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój jako Radny Miasta wystąpił Pan w opozycji do
propozycji złożonych przez Panią Prezydent Annę Hetman
w sprawie podniesienia opłat za odpady komunalne (śmieci)?
Tak, zaproponowałem łagodniejszą wersję podwyżki opłat za
odpady komunalne dla naszych mieszkańców. Pierwszą propozycją była podwyżka opłaty do kwoty w wysokości 19,50 złotych naliczenia na jednego mieszkańca. Ostatecznie wraz z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości zaproponowaliśmy we wniosku wysokość opłaty za odpady w kwocie 23 złotych od mieszkańca. I ten wniosek nie został przez koalicję Pani Prezydent
przyjęty.
No tak, ale przecież obecnie wszystkie koszty rosną i należało
się spodziewać propozycji podwyżki?
Oczywiście, widzimy, że rosną koszty związane z robocizną
– wrasta minimalne wynagrodzenie – rośnie cena ogrzewania
(CO), energii elektrycznej oraz wody i przyszedł czas na wzrost
kosztów opłaty za wywóz śmieci. Tym bardziej Radni Miasta,
a zwłaszcza Pani Prezydent powinni uwzględnić, jakie obciążenia w związku z podwyżką tej opłaty będą ponosić rodziny
w naszym mieście.
Czy uważa Pan, że te opłaty są zawyżone?
Tak, uzasadniając swoje stanowisko tożsame z Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości stwierdziłem między innymi, że
proponowane opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi

nych stwierdziłem, że miasto potrafiło utrzymać niedobór
w tych latach w wysokości ponad miliona złotych. Jednocześnie Urząd Miasta przedstawił prognozę wyniku w tej pozycji
budżetowej, który ma zamknąć się na koniec roku 2021 stratą
w wysokości -5 937 087,62 zł. W związku z powyższym zakładanie na rok 2022 nadwyżki w kwocie 2 655 039,53 zł jest moim zdaniem nieuzasadnione. Ponadto w swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że propozycja podwyżki złożona w projekcie uchwały przez Panią Prezydent Miasta będzie bardzo dotkliwa dla
rodzin wielodzietnych (5-osobowa rodzina to koszt 147,50 zł).
Czy podczas sesji Rady Miasta występuję Pan tylko w imieniu
swoich członków Spółdzielni Mieszkaniowej?

przez Panią Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój są znacznie zawyżone, co powoduje, że w kolejnym roku (2022) wystąpi
nieuzasadniona 2,5 milionowa nadwyżka w budżecie miasta
w tej pozycji.
Z czego to wynika?
Biorąc pod uwagę rozliczenie przedstawione na sesji przez Naczelnika Wydziału Komunalnego panią Honoratę Uchto za poprzednie lata miasto generowało ujemny wynik finansowy: to
jest za rok 2018 (-842 923,97), rok 2019 (-1 195 948,42) oraz
rok 2020 (-1 195 948,42). Na podstawie przedstawionych da-

Oczywiście, że nie występuję tylko w imieniu swoich lokatorów, ale występuję w imieniu wszystkich mieszkańców. Czasami wydaje się, że Pani Prezydent Anna Hetman traktuje lokatorów zasobów spółdzielczych, jakby nie byli mieszkańcami miasta Jastrzębia-Zdroju. Pani Prezydent zapomina, że lokatorzy
spółdzielni są też jej wyborcami.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmowa z Piotrem Szeredą
Prezesem Zarządu SM „JAS-MOS”
(Przewodniczącym Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój)
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Gazetę JasNet znajdziesz w ponad 70 punktach
na terenie Jastrzębia-Zdroju i okolic, m.in.:
KWK „Borynia”

Piekarnia Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 154

KWK „Pniówek”

Tisław: Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11a

KWK „Jas-Mos”

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 11

Market Obi Jastrzębie: Jastrzębie-Zdrój,ul. Podhalańska

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 24

Galeria „Jastrzębie” (Tra ka): Jastrzębie-Zdrój, Warszawska 2

SPAR: Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 24

C.H. Gwarek: Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 1

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

D.H. Kłos: Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 2

Jedynka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 725

JasNet: Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31

KWK Zofówka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 5

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, ul. Trugutta 61

Galeria Kaskada: Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 25

Sklep spoż.: Jastrzębie-Zdrój, ul. Długosza 9

Avita: Jastrzębie-Zdrój, ul. Słowackiego 1

Market Świstak: Jastrzębie-Zdrój, Ks. Płonki 1A

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa 1

Sklep spożywczy: Gogołowa ul. Słoneczna 2

Sklep ogólnospożywczy: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 29

Sklep „Groszek”: Połomia ul. Szkolna

Stokrotka: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 4B

Drogeria: Połomia, ul. Szkolna

Polo Market: Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 2

Delikatesy Centrum: Gołkowice ul. 1 Maja 245

Papirus: Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 2a

Tesco: Pawłowice, ul. LWP 22

Sklep ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wiejska 13B

Intermarche: Pawłowice, ul. Świerczewskiego 59A

ABC: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 3

Netto: Świerklany, ul. Kościelna 6

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Komuny Paryskiej 1

Biedronka: Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 15A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerklańska 108

Galeria Świstak: Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 10A

Lewiatan: Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny 21

Sklep Żabka: Zebrzydowice, ul. Słowackiego 2a

JSS Społem: Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 25

Sklep spożywczy: Mszana, ul. 1 Maja 236

Waldi: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ligonia 6

Lewiatan: Mszana, ul. 1 Maja 73 A

Szpital Wojewódzki: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7

Lewiatan: Gołkowice, ul. 1 Maja 143

Netto: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 2

Brago: Godów, ul. 1 Maja 26 A

Delikatesy Centrum: Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 116A

Sklep spoż.-chem.: Połomia, ul. Centralna 153B

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę 1 miejsce w pokoju
2-osobowym, wspólna kuchnia
+ łazienka. Mieszkanie w dzielnicy
Zdrój. Cena: 500 zł/m-c.
Tel. 513 447 611
Sprzedam M4, przy ul. Śląskiej, niski
blok, 2 piętro. Okna pcv. Mieszkanie
do remontu. Cena 152 000 zł.
Tel. 730 341 109

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Kafelkowanie, tapetowanie,
gładzie, malowanie natryskowe,
montaż ścianek działowych
z płyt KG, panele.
Instalacje wodno-kanalizacyjne.
Dekoratorstwo.
Jastrzębie-Zdrój
32 47 11 264 / 605 260 426
Zamienię mieszkanie M3 na
Osiedlu Przyjaźń, na M4 w centrum
Jastrzębia, może być zadłużone.
Tel. 797 953 416
Wynajmę kawalerkę w centrum
miasta. Czysta, zadbana,
częściowo umeblowana
(także lodówka i pralka), od zaraz.
Tel. 515 147 500
Wynajmę od zaraz kawalerkę
na ul. Katowickiej. Tel. 732 783 149
Mieszkanie dla studentów, osób
pracujących w Katowicach blisko
UE, Politechnika, UŚ, 3 pokoje
2 łazienki, składzik, umeblowane,
wyposażone w sprzęty.
Tel. 694 439 601

Wynajmę garaż z kanałem na
ul. Rybnickiej (blisko os.
“Zo ówka”). Także jako magazyn
materiałów. Cena: 250 zł/m-c.
Tel. 511 244 074, 515 244 830
Wynajmę wyposażony sklep
spożywczo-warzywniczy.
Pow.150m w Jastrzębiu, ul.1 Maja 33
Tel. 509 526 888
Sprzedam działkę rolną
zakwali kowaną do przekształcenia
na działki budowlane. Działka
nr ew. 485/94, obręb Bzie Dolne,
pow.1ha, 35a.
Kontakt: eleonora-68@tlen.pl
Posiadam mieszkanie do wynajęcia
w pełni wyposażone 1100 + czynsz
i media. 48 m2. 2 pokoje, kuchnia
z oknem, balkon, dzielnica Zdrój
więcej na priv. Tel. 693 842 781

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną (gaz, prąd, woda),
pow. 750 m kw. Lokalizacja:
gmina Mińsk Mazowiecki.
Tel. 510 319 329
Od 1 lipca wynajmę M-3. Parter,
wysoki budynek na ulicy Zielonej.
Kaucja 1500 zł, odstępne 700 zł
+ czynsz i media wg rachunku.
Tel. 510 145 082

PRACA
Przyjmę do prac wykończeniowych.
Dogodne warunki. Tel. 507 100 380
Firma komunalna zatrudni osoby
do prac związanych z utrzymaniem
zieleni miejskiej na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój. Wymagane prawo
jazdy kat. B. Tel. 693 956 915

Marzena Wojewodzic
SALON FRYZJERSKI L’OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
(nad sklepem Bytom)

Przyjmę do pomocy przy
wykonywaniu instalacji hydraulicz.
Może być osoba do przyuczenia.
Tel. 505 491 505
Zatrudnię stolarza meblowego,
wymagane doświadczenie, prawo
jazdy Kat. B. Umowa o pracę.
Tel. 531 888 270

ZGUBIŁEŚ KLUCZE?
Dorobimy klucze, zakodujemy
alarmy immo, naprawimy piloty.
Naprawa pilotów, ostrzenie noży,
nożyczek, sitek do maszynek
do mięsa. Wystawiamy fakturę VAT.
Jastrzębie-Zdrój, ul. Warszawska 1
788 554 185

32 47 00 559, 600 290 801
Szukam pracowników
ogólnobudowlanych, fachowców
oraz pomocników. Praca
w Niemczech. Gwarantujemy:
umowę o pracę, nocleg, transport
oraz ubranie robocze.
Wynagrodzenie ok. 10 tys. zł.
Tel. 511 311 844
Przyjmiemy pracowników
budowlanych o specjalizacji
ogólnobudowlanej (zbrojarz,
tynkarz, dekarz itd). Wymagana
samodzielność, doświadczenie,
chęci do pracy, rzetelność.
Praca głównie na terenie Jastrzębia
i okolic. Cv proszę składać na maila
biuro.alvic@gmail.com lub
w biurze przy ul. Słowackiego 40
w Zebrzydowicach.
Tel. 512 118 024

Szukamy fachowców z doświadcz.
w wykończeniówce i budowlance.
Oferujemy dobre zarobki, dogodne
warunki. Więcej info w kontakcie
prywatnym. Zapraszam do
rozmowy i zapoznanie się
z ofertą.Tel. 576 804 517
bowernowak@gmail.com

INNE
Szukamy wolontariuszy Szlachetnej
Paczki, dają szansę na zmianę
w życiu potrzebujących rodzin,
samotnych seniorów czy osób
z niepełnosprawnościami.
Docierają z pomocą tam,
gdzie jest ona najbardziej
potrzebna, a gdzie wciąż jej
brakuje. Tel. 502 247 290
Sprzedam zestaw mebli do pokoju
młodzieżowego (6 elementów),
w skład którego wchodzi:
regał, biurko, komoda, stolik,
2 półki wiszące. Stan mebli
dobry. Cena 1500 zł.
Transport we własnym zakresie.
Tel. 502 287 485

Kupię stare ordery, medale,
odznaki, odznaczenia, orzełki,
naszywki, dokumenty do
odznaczeń, inne pamiątki
związane z wojskowością
i służbami mundurowymi.
Tel. 518 507 460
email: wojskowe-odznaki@wp.pl

SPROWADZASZ SAMOCHÓD?
ZAŁATWIMY WSZYSTKO!
Załatwiamy akcyzę celno-skarbową,
VAT, tłumaczenia, rejestrację auta
osobom prywatnym oraz komisom.
Terminowość, rzetelność,
wiele lat doświadczenia.
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 37A

kontakt tel., również w sob., i niedz.
mjmarchlik@wp.pl 517 772 046

Oddam w prezencie komplet mebli
kuchennych w dobrym stanie.
Tel. 690 930 066
Poznam kobietę, wdowę w wieku
60 plus z okolic Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 660 206 696
Oddam meble dębowe używane
stan bardzo dobry. Tel. 602 113 521

Sprzedam plecak Bagmaster,
stan bardzo dobry,
mało używany, w sam raz
dla ucznia klas 4-6,
cena 100 zł.
Tel. 507 237 062
WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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MATERIAŁ SPONSOROWANY JSW S.A.

. Rocznica
Porozumienia
Jastrzębskiego
Premier RP Mateusz Morawiecki złożył dziś kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym
41. Rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Porozumienie z ówczesnymi
władzami zawarto 3 września 1980 roku w dawnej kopalni Manifest Lipcowy
– dzisiejszy Ruch Zofiówka.
Strajk w jastrzębskiej kopalni rozpoczął się 28 sierpnia
i miał charakter solidarnościowy z protestującymi
pracownikami w Gdańsku i Szczecinie. Górnicy z Jastrzębia-Zdroju nie tylko poparli 21 postulatów z Gdańska, ale wysunęli też własne. Domagali się między innymi wprowadzenia wolnych sobót i niedziel.
- Pochylam głowę przed wielkim dziełem Solidarności, wielkim dziełem ludzi, którzy wtedy mieli odwagę, żeby przeciwstawić się złu, żeby powiedzieć dość, żeby walczyć o wolność, walczyć o solidarność i ta walka okazała się zwycięska.
Jesteśmy dziś spadkobiercami zwycięskiej walki Solidarności, zwycięskiej walki robotników sierpnia i września ’80
- mówił przed Zofiówką Premier Mateusz Morawiecki.
Ogromne znaczenie Porozumienia Jastrzębskiego wielokrotnie podkreślał Piotr Duda, przewodniczący NSZZ

Solidarność. Mówił między innymi, że nie tylko postulaty pracownicze miały znaczenie, ale efektem Porozumień było też zarejestrowanie nowego związku zawodowego.
- To porozumienie i rozpoczęty strajk było szokiem dla
komunistów. Dla nich był to wielki cios i zawód, bo nigdy nie
liczyli na to, że Śląsk zastrajkuje – powiedział Piotr Duda,
przewodniczący NSZZ Solidarność.
Podczas uroczystości Premier RP złożył list intencyjny
do kapsuły czasu pod budowę pawilonu Porozumienia
Jastrzębskiego im. Lecha Kaczyńskiego, który ma
powstać w ciągu kilku lat w Jastrzębiu-Zdroju. Pawilon
upamiętniający tamte wydarzenia to wspólny pomysł
NSZZ Solidarność Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zarządu JSW oraz Fundacji JSW.

Rekord wr cił na Zoﬁ wkę
619 metrów – tyle wynosi miesięczny rekord postępu robót korytarzowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Rekord ustanowili
w sierpniu pracownicy oddziału GRP-4z z Ruchu Zofiówka w przodku F-1 w pokładzie 407/2-3 pod kierownictwem oddziałowego
Marcina Kolanowskiego.
Rekordowe 619 metrów to nie tylko najlepszy wynik
w JSW, ale prawdopodobnie także rekord wszystkich
śląskich kopalń, bo poprzedni odnotowany wynosił
608 metrów i został ustanowiony przez załogę KWK
Sośnica.

ludźmi. Dzięki nim do końca sierpnia w Ruchu Zofiówka
zaplanowane roboty korytarzowe zostały przekroczone
o ponad kilometr. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję wyniku
– dodaje Wojciech Mazurek, kierownik robót górniczych GG-2z.

Wcześniejszy rekord JSW należał do pracowników oddziału GRP-6 z kopalni Pniówek, którzy w marcu zanotowali postęp 577 metrów, a jeszcze wcześniej rekordzistami byli górnicy z Zofiówki z wynikiem 517 metrów.
Zatem rekord powrócił na Zofiówkę. – Wszyscy mamy
ogromną satysfakcję z osiągniętego wyniku. Zdajemy sobie
sprawę, że ta rywalizacja jest traktowana tak trochę z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Gdyby warunki były niesprzyjające i bezpieczeństwo byłoby zagrożone, to nikt nie myślałby o biciu
rekordów – mówi nadsztygar Marcin Kolanowski, kierownik
oddziału GRP-4z w Ruchu Zofiówka.

Chodnik nadścianowy F-1, w którym padł rekord, jest
drążony kombajnem MR340X. Rodzaj zastosowanej
obudowy to ŁPCBor11/V32 w rozstawie co jeden metr.
Dodatkowo, na całej długości chodnika górnicy musieli
budować podciągi stalowe wzmacniające o profilu V29,
które zostały przykotwione pięciometrowymi kotwami
strunowmi w odległości co metr. Do stabilizacji obudowy zastosowano rozpory rurowe. Opinkę stanowi siatka
zgrzewana zaczepowa oraz siatka zgrzewana łańcuchowa. Średni dobowy postęp (z sobotami i niedzielami)
przekraczał 20 metrów. To o 8 metrów więcej niż zakładano w harmonogramie. Maksymalny postęp, jaki udało
się uzyskać górnikom podczas jednej zmiany to 7 metrów.

– W przypadku chodnika F-1, wszystko nam sprzyjało
i załoga pokusiła się o dobry wynik, który okazał się rekordowy. W tym czasie nie odnotowaliśmy ani jednego, nawet
najdrobniejszego wypadku przy pracy. To czysta przyjemność pracować z tak odpowiedzialnymi i zaangażowanymi

Warto wspomnieć, że przodek był drążony w III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał, a to wiązało
się z codziennymi robotami strzałowymi, które miały

na celu odprężenie górotworu. Przy 619 metrach postępu do przodka trzeba było przetransportować ponad
700 ton materiałów oraz wywieźć około 30 tysięcy ton
urobku.
Rekordowe 619 metrów zaplanowano i wykonano
w systemie 6-zmianowym ponieważ odległość spod
szybu zjazdowego do wlotu chodnika F-1 wynosi prawie
3,5 kilometra, z czego ostatnie dwa kilometry górnicy
pokonują na piechotę. Dzięki takiej organizacji pracy
brygady wymieniały się w przodku.
Gdy w kopalni rozeszła się informacja, że załoga oddziału GRP-4z osiąga w pierwszych tygodniach takie wyniki
i przymierza się do bicia rekordu, wszyscy zaczęli im kibicować. Koledzy z innych oddziałów, tych pod ziemią
i tych na powierzchni, ciągle pytali - jak im idzie i trzymali
kciuki za powodzenie. – Ten rekord to efekt pracy zespołowej – mówi przodowy brygady Michał Bilecki.
Drążenie chodnika nadścianowego F-1 (o długości 1207
metrów) zgodnie z dokumentacją miało się zakończyć
31 grudnia 2021 roku, ale już teraz wiadomo, że prace
sfinalizowane będą znacznie wcześniej.

