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Czy kto to nadzoruje?!
płacić sporo pieniędzy na takie długie remonty? Czy nie można
wymusić sprawniejszej pracy?” – pisze „mieszkaniec, kierowca
jeżdżący do pracy”.

NARESZCIE! To westchnienie ulgi wydostało się z piersi wielu
kierowców, którzy od ponad 2 miesięcy musieli przeżywać
armagedon wyłączenia odcinka ulicy Podhalańskiej z ruchu.
Długie linie samochodów na ulicy Małopolskiej, pomiędzy ulicami Mazowiecką i Cieszyńską, próbującym objechać odcięty
odcinek, a także zwiększony ruch na tych ulicach, był dla nich
prawdziwym koszmarem, szczególnie w godzinach szczytu.
Dobrze, że przynajmniej część kierowców (ale nie wszyscy)
wyrozumiale wpuszczała do ruchu korzystających z objazdu.
Teraz ten odcinek Podhalańskiej jest już przejezdny, chociaż
prace przy drodze ciągnęły się jeszcze przez parę tygodni.
Zapytany o tę kwestię magistrat, nie udzielił odpowiedzi… Czy
nie można było inaczej?

„Nie narzekajcie. Remont zawsze jest upierdliwy, a sporo czasu
zabierają prace, których nie widać. Uzgodnienia, odbiory, a jak
się odnajdzie coś, czego nie było na planach, to wszystko się
wydłuża. Nie próbuję usprawiedliwiać, raczej życzliwie tłumaczyć” – próbuje tłumaczyć czytelnik „Aabytakdalej”.
Być może jest jakieś uzasadnienie tej ślamazarności, tylko nikt
nie próbuje tego tłumaczyć? I rzeczywiście można mieć wrażenie, że bardziej dba się o wygodę firmy wykonawczej niż minimalizację utrudnień dla użytkowników dróg. No bo jeśli każdy
widzi, że zamyka się odcinek drogi, a potem przed dłuższy czas
nic albo niewiele się dzieje, to w pełni uzasadnione jest, iż pojawiają się pytania i wątpliwości. Może jest jakieś tego powód, ale
nikt tego nie tłumaczy. Nie robi tego też inwestor, czyli Urząd
Miasta, który powinien być przede wszystkim rzecznikiem
mieszkańców. Czy te remonty muszą tak przebiegać? Dlaczego
tak jest? Czy nie mogą na przykład być wykonywane na dwie
zmiany, żeby je przyśpieszyć? Może te pytania są naiwne ale
chyba ktoś powinien na nie odpowiedzieć opinii publicznej.

Raczej, czy nie można inaczej? Właściwie sytuacja powtarza się
przy każdym remoncie jastrzębskich dróg. (Pewnie nie tylko
jastrzębskich). Opinie ich użytkowników są zawsze takie same.
Uważają, że remonty są ślamazarne, przeciągają się i mało się
na nich dzieje. Obecnie nadal toczą się na ulicy Wyzwolenia
i skrzyżowaniu Armii Krajowej z Ranoszka. Trwa remont wiaduktu na alei Piłsudskiego, niedawno skończył się remont ulicy
Pólnocnej (dziwnym trafem nie do samego ronda GranicznaPiłsudskiego) i obrazy są zawsze takie same.
kańców czy firm remontujących” – w podobnym sposób komentuje jeden z przedsiębiorców, mający swoją firmę przy tej ulicy.

„Nie rozumiem, jak remont kawałka ulicy Wyzwolenia może
trwać prawie rok. To, co ciągle widzę, to wszystko przebiega
bardzo wolno. Tam mało się kto rusza. Czasem pracuje dwóch
ludzi, a dwóch innych się przygląda. Czy ktoś te prace nadzoruje? Żeby dojechać do domu, trzeba ryzykować poważnym
uszkodzeniem samochodu” – oburza się (delikatnie mówiąc)
jeden z mieszkańców tej ulicy.

Inne komentarze są podobne: „To, co się dzieje z naszymi drogami, to jakiś koszmar. Kto robi ten bałagan? Remonty muszą
być, ale i wyznaczone objazdy powinny być chociaż jako tako
przygotowane. I ten czas wykonawstwa 300 metrów ulicy to
rok wykonawstwa, włodarze opamiętajcie się!” – pisze Adam.

„Nie rozumiem tego odcięcia kawałka Podhalańskiej, jednego
z najbardziej ruchliwych w mieście i tego bezsensownego
objazdu Małopolską. Przecież ten odcinek jest dwupasmowy.
Nie można było zablokować tylko jednego pasa, a puszczać
ruch po drugim, a potem na zmianę? Przecież ktoś z Urzędu
Miasta to nadzoruje. A skąd to opóźnienie, bo miało się skończyć do końca kwietnia? Przecież nie było problemów z pogodą.
I to wszystko Urząd akceptuje? O czyje interesy dba? Miesz-

„To nie jest koszmar. Do tego nam daleko. Tym niemniej, ulice są
remontowane bardzo wolno. Jakby celowo. To wina firm. Mają
złych pracowników. Chyba są z łapanki i zupełnie nie znają się
na tym, co robią. Nadal rondo Graniczna-Piłsudskiego nie jest
w pełni otwarte. Budowa wiaduktu nie usprawiedliwia tej
opieszałości. Wciąż utrudniony dostęp do sklepu i stacji paliw
ORLEN. Poza tym lewy pas dojazdowy do randa alei Piłsudskiego, czyli od strony UM, jest zamknięty. Dlaczego? Czy warto

Chcieliśmy te pytania zadać Jarosławowi Piechaczkowi, naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji,
a więc jednostce odpowiedzialnej za remonty, w dobrej wierze,
że uzyskamy sensowne wytłumaczenie tych problemów i przekażemy je czytelnikom. Nic z tego! Pan Naczelnik nie zgodził się
na rozmowę. Stwierdził, że nie jest celebrytą na wywiady i zażądał pytań na piśmie przez rzecznika Urzędu. Zadaliśmy. Odpowiedź rzecznika była dość lakoniczna: „Dzieje się tak z powodów technologicznych”. Czy to jest odpowiedź, która coś wyjaśnia, czy raczej zaciemnia i jest zwykłym unikiem? Czy oznacza
szacunek do czytelników, a więc mieszkańców miasta czy raczej
arogancję? Jeśli nawet tak być musi, to czy mieszkańcy nie mają
prawa do pełnej informacji? Czy może dziwić, że powstają
różne pytania, a nawet podejrzenia? Szczególnie, że bez odpowiedzi.
JN

„…ludziom na ratunek”
Kilka dni temu, jak co roku, strażacy obchodzili swoje święto
– Dzień św. Floriana. Mało kto jak oni zasługują swoją służbą na
szacunek i uznanie. To jeden z najwyżej ocenianych zawodów.
Mało się jednak pamięta o tych strażakach niezawodowych,
którzy zawsze stają na wezwanie w razie potrzeby i z nie mniejszą ofiarnością niosą pomoc i ratunek. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – głosi ich zawołanie i jemu starają się jak
najbardziej sprostać. W akcji działają ramię w ramię z Państwową Strażą Pożarną (PSP) i tylko drobne detale jak kolor hełmu
(najczęściej biały) i naszywki odróżniają ich od zawodowców.
Nie otrzymują za swoją służbę wynagrodzenia, pełnią ją z zamiłowania i chęci pomagania innym.
Takich ochotników – druhów Ochotniczej Straży Pożarnej OSP
(tak się określają) jest w Jastrzębiu około 300 i dyżurują w 6 jednostkach: Bzie, Ruptawa, Szeroka, Górne, Moszczenica i Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, wspólnie tworzona przez PSP i OSP (z psami ratowniczymi) w Zdroju. W Jastrzębiu koordynuje ich działanie Zarząd Oddziału Powiatowego OSP. Na co dzień żyją swoim życiem zawodowym i rodzinnym, spotykają tak często jak mogą i chcą w swoich remizach, żeby wspólnie ustalać swoje działania, ćwiczyć i troszczyć
się o swój sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Taka działalność to oczywiście koszty i to niemałe. Jak są pokrywane? Na bazie swoich
składek, dotacji, głównie ze strony samorządu, startowania
w różnych programach, wystaranej pomocy od firm i instytucji
czy zbiórek organizowanych z różnych okazji.

Dużo jednak zależy od gospodarności samej OSP. Sprzęt strażacki do tanich nie należy i musi być ciągle rozwijany i specjalistycznie serwisowany. O sprzęt bardzo trzeba dbać, konserwować
go zgodnie z instrukcjami i sztuką, nawet jeśli jest się ochotnikiem. Najważniejszy jak w każdej remizie jest strażacki wóz. W
Jastrzębiu jeszcze kilka lat temu były wozy z lat 80. i 90., z którymi właśnie kojarzą się mylnie OSP. Obecnie są już wozy zarówno
nowe, jak i używane. Oczywiście muszą być na 100% sprawne.
A jak wygląda ich wezwanie do akcji? O tym głownie decyduje
Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jastrzębiu. Druhowie mają specjalne aplikacje na telefonach i tam dostają sygnał do akcji. Wzywani są też
tradycyjnie syreną strażacką w remizie. I wtedy, kto może, spieszy do remizy. Kierownikiem akcji zostaje przybyły najstarszy
stopniem. Chyba, że sami ustalą inaczej. W akcji podlegają
zawodowcom i od nich ich jednostka dostaje polecenia. Biorą
też udział w innych akcjach na prośbę różnych instytucji, organizacji czy nawet osób prywatnych. Są to różne wydarzenia, np.
przy zabezpieczeniu imprez czy skutków pogodowych.
Dlaczego to robią? Przecież nie jest to ich zawód, nie dostają za
to wynagrodzenia i nikt ich do tego nie zmusza. Za udział w konkretnej akcji dostają tylko ekwiwalent w wysokości aż… 20 zł
brutto za godzinę. Za szkolenia – 10 zł za godzinę. Często jednak uzyskane tak „przychody” są reinwestowane, bo wielu
z nich potrzebuje sprawnego auta potrzebnego na dojazd do

remizy, czystej, dodatkowej koszulki na zmianę czy munduru
galowego, których kupić się „z dotacji” nie da. Za inne prace nie
dostają kompletnie nic, nie dostają tez żadnego wynagrodzenia
miesięcznego. Tylko jeden z kierowców formalnie otrzymuje
ułamek etatu, minimalnego wynagrodzenia, a jego obowiązkiem jest utrzymanie gotowości pojazdów i sprzętu, tankowanie pojazdów.
Dlaczego więc poświęcają na to swój wolny czas, wydają na to
swoje pieniądze, są gotowi w razie potrzeby w każdej chwili
wejść do akcji? Bo po prostu chcą. Bo chcą pomagać innym
w trudnych sytuacjach. Od udziału w trudnych akcjach pożarowych, walkach z powodzią czy chociażby do ściągania kotka
z drzewa na prośbę właścicielki. Chcą czuć się potrzebni i czują
się dobrze w swojej grupie ludzi podobnych do siebie. Lubią
razem działać, ćwiczyć, dbać o sprzęt i pozyskiwać inny. Razem
też odpoczywają, wspierają się w życiu codziennym. Ich funkcjonowanie opiera się na formie stowarzyszenia, do którego
każdy może się przyłączyć. Można być członkiem zwyczajnym,
wspierającym czy honorowym. Nie każdy w OSP musi jeździć
do akcji. Po prostu warto wcześniej przyjść i zobaczyć, jak to
działa i czy nam to odpowiada. I może zostać członkiem wspaniałego ruchu w kraju o ponad 150-letniej tradycji, jednego
z najlepszych na całym świecie. Ruchu, który zrzesza ludzi
szczególnych, ofiarnych, gotowych bezinteresownie śpieszyć
z pomocą. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.”
JN
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Dni Miasta powracają!

Zginęli górnicy...

Kult, Strachy na lachy, Tabu, a także Wiatr ft. be vis, laboratorium młodego naukowca czy gala
opery i operetki… To tylko niektóre atrakcje tegorocznych Dni Miasta.
Piątek, 10 czerwca
Dzieci i młodzież zapraszamy w piątek,
10 czerwca na OWN. Będą tam mogli spróbować swoich sił w laboratorium szalonego
naukowca. Tego samego dnia odbędzie się
koncert raperów Wiatr ft. be vis.
17.00 – 20.00 – Park Rozrywki Cztery
Żywioły
17.00 – 20.00 – Laboratorium Szalonego
Naukowca
19.15 – bitwa wodna
20.00 – koncert Wiatr ft. be vis
Sobota, 11 czerwca
Główne koncerty odbędą się w sobotę,
11 czerwca. Wówczas na Stadionie Miejskim
zagra Kult, Strachy Na Lachy i Tabu.

16.00 – Tabu
18.00 – Strachy Na Lachy
20.00 – Kult
Niedziela, 12 czerwca
Natomiast w niedzielę, 12 czerwca, w Parku
Zdrojowym odbędzie się gala muzyki świata
opery i operetki. Na koncert zapraszamy o godzinie 18.00 do Parku Zdrojowego. Program
widowiska skomponowany jest z największych hitów operetkowych i operowych
wszechczasów oraz najpiękniejszych znanych melodii świata. To niezapomniana muzyczna podróż do krainy pełnej wdzięku pięknych kobiet, wirujących sukien i flirtujących
gentlemanów, a to wszystko w najlepszym
wykonaniu.

I popłynęła biało-czerwona rzeka…
Ponieśli biało-czerwoną ulicami JastrzębiaZdroju. Majowe popołudnie na długo zapadnie w pamięci wszystkim mieszkańcom.
600-metrowa flaga „spłynęła” między innymi
aleją Piłsudskiego i Jana Pawła II w asyście
prawdziwych tłumów, dzierżących w dłoni
symbol państwa polskiego. Młodzież z jastrzębskich szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych i służb mundurowych,
zwykli jastrzębianie – wszystkich ich połączyła wzniosła idea. W ten sposób w Jastrzębiu-Zdroju świętowano Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ale nie tylko…
„Przemarsz z biało-czerwoną flagą będzie
wyjątkowy nie tylko dlatego, że w 2022 roku
obchodzimy 100. rocznicę powrotu ziemi jastrzębskiej do Polski. Odbędzie się on niedługo po zakończeniu żałoby po tragediach górniczych na Zofiówce i Pniówku. Dlatego prezydent Anna Hetman postanowiła zmienić
charakter uroczystości” – mogliśmy przeczytać na stronie jastrzębskiego magistratu.

„Marsz odbędzie się zgodnie z planem, jednak
nie w radosnej, a w podniosłej atmosferze.
Pamięć tragicznie zmarłych górników w zadumie uczcimy wspólnie minutą ciszy. Zamanifestujemy nie tylko nasz patriotyzm, ale też
solidarność z rodzinami ofiar katastrof”
– podkreślali pomysłodawcy poniedziałkowej uroczystości.
A Wam jak się podobało, drodzy Czytelnicy?

Skontrolowali 677 pieców. I co?
1 stycznia 2022 roku w województwie śląskim
wszedł w życie kolejny, ważny etap tak zwanej
uchwały antysmogowej. Od tego dnia nie mogą już być eksploatowane kotły bezklasowe
oraz te wyprodukowane przed 2007 rokiem.
W związku z tym Straż Miejska w JastrzębiuZdroju przeprowadza kontrole domowych instalacji grzewczych pod kątem wspomnianych
wymagań. Od 1 stycznia do 10 maja tego roku
skontrolowano 677 pieców, co daje naszemu
miastu pozycję wicelidera w ilości przeprowadzonych kontroli w subregionie zachodnim
(Rybnik i powiat rybnicki, Jastrzębie-Zdrój,

Wodzisław Śląski i powiat wodzisławski oraz
Żory).
„W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono, że na terenie 78 nieruchomości użytkowany jest kocioł niezgodny z przepisami. Jednak tylko w 32 przypadkach właściciele kotłów nie podjęli żadnych działań zmierzających
do wymiany instalacji grzewczej. W związku
z tym zostali pouczeni i wyznaczono im termin
rekontroli. W pozostałych przypadkach właściciele kotłów posiadali udokumentowane
czynności zmierzające do wymiany instalacji
grzewczej” – podają miejscy urzędnicy.
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W kopalni Zofiówka zginęło 10 górników,
wcześniej, w kopalni Pniówek – 9, a 7 uznanych jest za zaginionych. Do katastrof doszło
w ciągu zaledwie kilku dni. Ich przyczyny badają teraz prokuratora i nadzór górnictwa.
Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewniają, że między wypadkami nie
było powiązań. Mówią o dwóch różnych mechanizmach. Na Pniówku wybuchł metan, na
Zofiówce doszło do wstrząsu górotworu.
W sobotę, 23 kwietnia, około godziny 3.40
– w chodniku robót przygotowawczych na
poziomie 900 metrów – w kopalni Zofiówka
doszło do wstrząsu. W rejonie wypadku było
52 pracowników, 42 wyszło o własnych
siłach, z 10 pozostałymi urwał się kontakt.
Niestety, wszyscy zginęli, a informacje o ich
śmierci spływały dzień po dniu. Wstrząsowi
towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.
„Dotarliśmy do wszystkich pracowników,
jednak po wywiezieniu ich na powierzchnię
lekarz stwierdził zgon. Już poszły komentarze, że pracowano na jednym przodku. To nie
było na jednym przodku, tam były cztery
przodki” – tak o wypadku w kopalni Zofiówka
mówił w czasie konferencji prasowej prezes
JSW Tomasz Cudny.
W czasie briefingu poinformowano, że ofiary
niedawnej tragedii w kopalni Zofiówka to
osoby w wieku od 30 do 51 lat. Osierocili razem 18 dzieci. Przedstawiciele JSW zapewnili, iż rodziny otoczone są pomocą psychologiczną i medyczną.
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Fot. JSW / D. Lach

Wypadek w Ruchu Zofiówka był drugą katastrofą, która wstrząsnęła społecznością Górnego Śląska i całego kraju. Zaledwie trzy dni
wcześniej, w środę, 20 kwietnia, po północy
w kopalni Pniówek doszło do wybuchów metanu. Ze względu na skrajnie niebezpieczne
warunki w rejonie poszukiwań – doszło tam
do kolejnych wybuchów, w których poszkodowani zostali ratownicy górniczy – zdecydowano o czasowym odstąpieniu od poszukiwań i otamowaniu rejonu, aby ustabilizować
warunki.
W poniedziałek, 2 maja, o godzinie 7.43 po
zatamowaniu rejonu ściany N-6, gdzie doszło
do wybuchu metanu, kierownik akcji zakończył akcję ratowniczą. Po wygaszeniu pożaru
w zatamowanym rejonie akcja ratownicza zostanie wznowiona w celu poszukiwania 7 zaginionych pracowników.

Stary-nowy Zarząd
We wtorek, 10 maja, Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki XI
kadencji Tomasza Cudnego na stanowisko
prezesa zarządu, Sebastiana Bartosa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, Roberta Ostrowskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych,
Edwarda Paździorko na stanowisko zastępcy
prezesa zarządu ds. technicznych i operacyjnych oraz Artura Wojtków na stanowisko
zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki
społecznej.
Wyżej wymienione osoby zostaną powołane
w skład Zarządu JSW XI kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
JSW S.A., zatwierdzającego „Sprawozdanie
finansowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Prezes Zarządu JSW Tomasz Cudny

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021
roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz
Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 roku”.

W połowie czerwca wiadukt?
Cztery 30-tonowe ciężarówki i specjalistyczna aparatura pozwoliły sprawdzić, jak będzie
pracował nowy wiadukt.
Testy wiaduktu zostały przeprowadzone
zgodnie z opracowanym wcześniej szczegółowym planem. Zakładał on dwa schematy
ustawienia ciężarówek – każdy z nich został
odtworzony na obu częściach mostu. Ciężarówki ustawiono jak najbliżej siebie zarówno
przy wewnętrznym, jak i zewnętrznym krawężniku. Następnie dokonano precyzyjnych
pomiarów ugięć przęseł i przemieszczeń
w łożyskach. Na podstawie tych danych zostanie sporządzony raport, porównujący dane z założeniami przyjętymi w projekcie. Najprościej rzecz ujmując, pozwoli to sprawdzić,
czy wiadukt będzie spełniał swoją rolę dokładnie tak, jak zapisano w projekcie.
„Mówimy tu o pomiarach dokładnych do setnej, a nawet tysięcznej części milimetra. Ich
przeprowadzenie to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Jest również niezbędne
przed końcowym odbiorem wiaduktu” – tłu-

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój

maczy naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Jarosław Piechaczek.
Testy wiaduktu to jeden z ostatnich etapów
prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
zostanie on oddany do użytku w drugiej połowie czerwca. Łączny koszt przebudowy wraz
z budową ronda to ponad 18 milionów złotych. Jednak tylko połowa tej kwoty wydana
zostanie z budżetu miasta. Druga część zostanie pokryta przez Fundusz Dróg Samorządowych.
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Jastrzębski szpital w czołówce
Oddział Neurochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju, jak przekonują władze placówki, to
przede wszystkim wybitni lekarze specjaliści,
którzy nie boją się nowych wyzwań.
Teraz komfort pobytu w oddziale znacznie się
podniesie, gdyż rozpoczęty w ubiegłym roku
remont właśnie dobiegł końca. „Prawie 4 mln
złotych - to kwota, jaką nasz szpital otrzymał
na inwestycję, obejmującą cały oddział,
a w nim sale chorych, dyżurki pielęgniarskie
i lekarskie, sale zabiegowe i pooperacyjne.
Zakupiono również nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Zdecydowana większość tych
środków, bo 2,8 mln zł, pochodzi z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad
1,1 mln zł dołożyły władze województwa,
sam szpital przeznaczył na ten cel 72 tysięcy”
– dowiadujemy się.
Uroczysta prezentacja wyremontowanego
Oddziału Neurochirurgii odbyła się w poniedziałek, 23 maja. W spotkaniu uczestniczyli
między innymi dr n. med. Tomasz Wysokiński,
zarządzający jednostką, Izabela Domogała,
członek Zarządu Województwa Śląskiego,
prof. dr hab. n. med. Marek Mandera, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgi,
poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, gospodarze i personel szpitala oraz licznie zgromadzona „brać” dziennikarska.
Na koniec warto zauważyć, że lekarze oddziału w ubiegłym roku jako pierwsi w Polsce
wszczepili najnowszej generacji i najmniejszy
na świecie stymulator rdzenia kręgowego.
Ponadto w jastrzębskim szpitalu wykonuje
się najwięcej zabiegów przezskórnej implantacji stymulatora rdzenia kręgowego w kraju.
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Kłopotliwy psi
metabolizm…
„Dwieście tabliczek z dramatycznym apelem „Posprzątaj po swoim pupilu”
będzie pojawiać się sukcesywnie w jastrzębskim krajobrazie. Część tabliczek
zostało już ustawionych, kolejne są w trakcie montażu. Znajdziemy je w miejscach, gdzie mieszkańcy często spacerują z psami, takich jak Jar Południowy,
jar przy ulicy Moniuszki, jar przy ulicy Turystycznej, park przy ulicy Żeromskiego, okolice placów zabaw i skwerów” – informuje jastrzębski magistrat.
Tak brzmiał początek naszego newsa, który
spełnił rolę oryginalnego granatu wrzuconego
do szamba. Zaczęły pojawiać się spekulacje
niestrudzonych Czytelników. Dlaczego Straż
Miejska nic nie robi w tej sprawie, dlaczego nie
karze właścicieli czworonogów? A może, dociekał jeden z internautów, prawo nie przewiduje sankcji w podobnych przypadkach? Ktoś
zauważył, że posiadacze dużych psów nie
sprzątają po swoich pupilach, jeśli już, to ci,
którzy zdecydowali się na yorka czy jamnika.
A tak w ogóle, wtórował kolejny dyskutant,
każdy jest kowalem swojego losu, miastu nic
do tego, co mieszkańcy robią z produktem
końcowym psiego metabolizmu. Jasne?
To nie po raz pierwszy, kiedy problem kłopotliwych konsekwencji psiego metabolizmu
powraca jak przysłowiowy bumerang. Swego
czasu informowaliśmy, że miasto planuje budowę ogrodzonego wybiegu dla psów na
działce usytuowanej pomiędzy ulicą Turystyczną i Zieloną (gdzie, tak na marginesie,
też trzeba sprzątać po swoim pupilu). Ostatecznie wybieg powstał, trochę gorzej z frekwencją, jednak problem psich kup nadal rozbudza wyobraźnię mieszkańców JastrzębiaZdroju.
Niedługo potem pojawił się jeszcze jeden ambitny pomysł, aby nie ograniczać się wyłącznie do propozycji magistratu. „Słuchajcie, do
trzech razy sztuka! Trzeci raz będziemy składać projekt Wybiegu Dla Zwierząt w ramach
budżetu obywatelskiego. Tym razem wpadłyśmy na pomysł utworzenia sieci wybiegów w całym mieście – małe, niedrogie osiedlowe wybiegi, dostępne dla każdego mieszkańca. Możecie pomóc, składając podpisy,
a potem czekamy na weryfikację miasta i głosowanie mieszkańców” - relacjonowały pomysłodawczynie budowy wybiegów dla
psów.
Padły także konkretne propozycje lokalizacji
nowych obiektów dla naszych czworonożnych pupili. Osiedle Gwarków (ul. Wielkopolska), osiedle Staszica (ul. Wrocławska), osiedle Morcinka (ul. Katowicka), osiedle Pionierów (ul. Śląska), osiedle Chrobrego (ul. Jagiełły) oraz osiedle Arki Bożka (ul. Zielona).
Okazuje się jednak, że pomysł nie znalazł
uzna-nia w oczach mieszkańców JastrzębiaZdroju, tudzież magistrackich urzędników.
Swoją drogą, opinie na temat samych wybiegów dla psów są cokolwiek podzielone – od
bezkrytycznego entuzjazmu po entuzjastyczny krytycyzm.
Tymczasem zostawmy „na boku” tę wojnę
podjazdową, bo życie nie znosi próżni, a sce-

nariusze, jakie pisze codzienność, potrafiłyby
zaskoczyć najbardziej zatwardziałego realistę. Głos ma jeden z osiedlowych działaczy:
„Do naszego Zarządu dociera coraz więcej
sygnałów, że mieszkańcy trzymają psy na balkonach. Mało tego – niektórzy ‘zapobiegliwi
inaczej’ lokatorzy wybudowali swoim milusińskim nawet budy. Taki pies jest zamykany
na przestrzeni kilku metrów kwadratowych
i czeka z utęsknieniem na powrót swojego
pana. Nie muszę chyba dodawać, jakie niesie
to za sobą skutki? Z jednej strony psi metabolizm i niewyobrażalny, szczególnie latem,
smród na balkonie oraz przenikliwe wokalizy
czworonogów. Z drugiej, męczarnia takiego
biednego psiaka” – wyliczał jakiś czas temu.
Jedna z internautek, podpisująca się jako „Ł.”,
z niedowierzaniem odnosi się do tych słów.
„Coś niedobrego dzieje się z jastrzębianami.
Zatruci czymś?! Szkoda tych piesków, bo to
żywe istoty. Oddane i zdane na bezmyślnych
właścicieli. A brak postawy obywatelskiej całej reszty – poraża!” – czytamy w komentarzu.
I wreszcie trzecia odsłona tego „psiego dramatu”. „Około godziny 20.00 patrol Straży
Miejskiej wspólnie z rakarzem podjął działania na ulicy Świerklańskiej, gdzie 4-letnie
dziecko zostało ugryzione w palec u ręki. Bezpański pies został zabrany do schroniska dla
zwierząt, gdzie poddano go obserwacji weterynaryjnej” – to tylko jedna z przykładowych
interwencji Straży Miejskiej.
Ale na tym nie koniec działań na tym szczególnym froncie, bo kilka ulic dalej właściciel innego psa został ukarany mandatem karnym
za – jak to ujęli strażnicy – „niezachowanie
środków ostrożności przy trzymaniu swojego
czworonoga”.
Gdzie w tym czasie byli właściciele obu psów?
A może – jak sugerują niektórzy internauci
– pies został sprowokowany przez dziecko?
Co więc z rodzicami 4-latka? Jedno jest pewne: wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich pytań jest mentalność właścicieli czworonogów. Tak, właśnie ona! Nie same psy czy
koty. Nie wredni sąsiedzi, o których była już
mowa. Nawet nie brak koszy na psie odchody
lub wylegujące się (podobno) na maskach sąmochodów kocury.
Kto jest odpowiedzialny za poczynania naszych czworonogów? Czy przypadkiem adresatem tego pytania nie są ich właściciele?
W końcu trudno wymagać od psa czy kota
perfekcyjnej znajomości prawa. Najwyższy
czas, aby potraktować te słowa z całym dobrodziejstwem inwentarza…
Damian Maj
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Odzyskaj siły!
Lato za pasem!

Borykasz się z problemami zdrowotnymi? Warto coś z tym zrobić na progu lata.
Czasem samo łykanie tabletek nie wystarcza – ale można wesprzeć swój organizm
w walce z chorobami, czy urazami za pomocą nowoczesnych i skutecznych metod.
Można to zrobić za pomocą zabiegów w nowoczesnej komorze hiperbarycznej,
bazujących na wielokrotnym wzmocnieniu czegoś, co zachodzi w nas naturalnie
– natlenianiu komórek ciała. Zabieg jest bezpieczny i przede wszystkim daje odczuwalne efekty. Tlen pobudza komórki do wzrostu i odnowy, co powoduje regenerację
i naprawę uszkodzonych obszarów organizmu.
Efektów działania tlenoterapii hiperbarycznej doświadczył nasz pacjent – Pan Marek, który w wyniku wypadku miał rozległe stłuczenie nogi wraz ze złamaniem kości.
Zabiegi stosowane u niego zaczęły przynosić szybie efekty – noga zaczęła się błyskawicznie goić. „Poprawa była widoczna w bardzo krótkim czasie, ból też się zmniejszył, rana się goiła, mogłem już sam chodzić - wcześniej było to niemożliwe” – cieszy
się Pan Marek
Zabiegi w komorze hiperbarycznej są szczególnie zalecane w przypadku osób wykonujących trudny zawód, jak zawód górnika, który wpływa na występowanie dolegliwości i chorób zawodowych. Również są nieocenione w przypadkach ciężkich schorzeń, urazów, zakażeń i poparzeń; usprawnia też leczenie dróg oddechowych. Z komory hiperbarycznej korzystali m.in. poszkodowani górnicy, podczas ostatniego tragicznego wypadku na kopalni Pniówek.
Tlenoterapia stawia też na nogi osoby dotknięte kilkoma różnymi schorzeniami,
w wyniku których organizm jest tak osłabiony, że trudno jest mu walczyć z wszystkimi dolegliwościami. Pani Anna – po przechorowaniu Covid-19 - miała liczne powikłania. Do tego doszło zakażenie bakteryjne i konieczność antybiotykoterapii Organizm był tak osłabiony, że nawet chodzenie było wyzwaniem. Zabiegi w komorze
hiperbarycznej postawiły Panią Anię na nogi – dosłownie! „Czuję się już znacznie
lepiej, mam lepszą kondycję, chodzę też o wiele więcej bez wysiłku i mam lepsze
samopoczucie” – cieszy się.
Zabiegi w komorze pomogły już wielu osobom w rożnych chorobach.
To między innymi: trudno gojące się rany i oparzenia, stany po zabiegach chirurgicznych, stany przed i po zawale oraz udarze To urazy narządów, powikłania po
Covid-19, cukrzyca, miażdżyca, choroby skórne (grzybica, trądzik, łuszczyca) czy
zakażenia bakteryjne. To także leczenie depresji, anemii, migreny i stresu. Zabiegi
pomagają w chorobach Alzheimera i Parkinsona, przy porażeniu mózgowym, a także
przy zakrzepicy i nadciśnieniu, zaburzeniach układu pokarmowego (w tym nadwadze!) oraz zaburzeniach neurologicznych. To dobra regeneracja dla sportowców
i wiele innych zastosowań.
Może potrzebujesz pomocy, albo ktoś z Twojej rodziny jej potrzebuje?
Zadbaj o siebie i swoich bliskich. Ze zdrowiem nie można czekać!
Zadzwoń i zapytaj – letnie promocje na pakiety zabiegów czekają!
Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8
tel. 737 989 535 www.tlenowakomora.pl
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Tak samo ofiarni
i gotowi…
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To nie jej mąż zabił?
Sąd Okręgowy w Katowicach wydał europejski nakaz aresztowania za 34-letnim jastrzębianinem Kamilem Żyłą. Mężczyzna jest poszukiwany pod zarzutem zabójstwa dziennikarza w Parku Śląskim w Chorzowie.
34-latek ukrywa się od czasu domniemanego
popełnienia tej zbrodni, do której doszło pod
koniec marca. Wszystko wskazuje na to, że
uciekł za granicę. Podejrzany będzie od teraz
poszukiwany także na terytorium innych
państw europejskich. Stosowany od 2004 roku ENA zastąpił długie procedury ekstradycji.
Tymczasem, jak donosi portal interia.pl, po zabójstwie dziennikarza do odpowiedzialności

może zostać pociągnięta także… Ewelina Ż.,
która podczas śledztwa zeznała, że to nie jej
mąż, Kamil Żyła, dopuścił się zbrodni. Prokuratura nie wyklucza, że kobieta, z którą zamordowany dziennikarz był na spotkaniu w chwili
ataku, może usłyszeć zarzut składania fałszywych zeznań.
Podczas składania zeznań Ewelina Ż. przyznała, że nie rozpoznała napastnika. W toku postępowania zasięgnięto opinii psychologa.
„Istnieje mechanizm psychologiczny powodujący, że człowiek będący w stanie silnego stresu i szoku ma zaburzone postrzeganie” – powiedział szef chorzowskiej prokuratury.

Potrącił dwie osoby. Miał 81 lat...

W piątek, 20 maja, jastrzębscy strażacy obchodzili swoje święto. Wprawdzie oficjalny Dzień
Strażaka przypada na 4 maja, w dzień ich patrona św. Floriana, ale okoliczności spowodowały
to lekkie przesuniecie. Dodatkowym „pretekstem” do wyjątkowego potraktowania tej uroczystości było 30-lecie powołania Państwowej
Straży Pożarnej w naszym kraju.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie scenografią dla piątkowych
obchodów uczyniono plac przed siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju.
Uroczysty apel zgromadził pododdziały
jastrzębskiej komendy oraz licznych gości,
w tym senator Ewę Gawędę, posłów na Sejm
RP Adama Gawędę i Krzysztofa Gadowskiego, prezydenta Jastrzębia-Zdroju Annę Hetman, wreszcie – przewodniczącego Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój Piotra Szeredę. Tego
dnia sztandar jastrzębskiej jednostki został
udekorowany Honorową Odznaką PCK, którą wręczył Andrzej Kinasiewicz, reprezentujący Śląski Oddział Okręgowy PCK. W końcu
przyszła pora na odznaczenia – państwowe
i resortowe oraz awanse i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków.
Komendant Miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju
bryg. Wojciech Piechaczek zauważył, że
przez te 30 lat zmieniło się wiele – począwszy
od sprzętu, a na wyszkoleniu strażaków kończąc, jednak nie zmienili się sami ludzie, tak
samo ofiarni i gotowi nieść pomoc… nawet
z narażeniem życia. Potem głos zabrali pozostali goście, oczywiście, nie mogło zabraknąć
tradycyjnej grochówki, która spięła symboliczną klamrą pierwszą część uroczystości.

Na drugą przyszło poczekać zaproszonym
gościom do piątkowego wieczoru… Wówczas
odbył się koncert jubileuszowy w Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej
w Jastrzębiu-Zdroju. Jak podkreśliła prezydent Anna Hetman, polscy strażacy znajdują
się w ścisłej czołówce zawodów cieszących
się największym prestiżem i sympatią spo
łeczeństwa. Piotr Szereda, przewodniczący
Rady Miasta przekazał życzenia w jej imieniu.
Byli komendanci i inni emerytowani strażacy
otrzymali medale XXX-lecia PSP.
Nie zabrakło również życzeń i upominków od
kolegów-ochotników i czeskich strażaków
z Karviny a także filmowej prezentacji codziennego życia jastrzębskiej strażnicy, nakręconej przez jednego z jej członków. Słowa
szacunku i wsparcia „popłynęły” tego dnia do
strażaków z Ukrainy, walczącej każdego dnia
ze skutkami rosyjskiej inwazji. Mało tego,
dzięki osiągnięciom techniki zebrani w Sali
Koncertowej połączyli się z ukraińskimi ratownikami, którzy złożyli swoim przyjaciołom z Polski życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.
Wreszcie przyszła pora na strawę duchową
– brawurowy występ Orkiestry Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego kopalni „Zofiówka” pod kierownictwem Ryszarda Wachtarczyka oraz zespołu wokalnego tej formacji
a także duetu Performance, głównie z repertuarem klasycznym. Niewątpliwie zjawiskowy Marsz Radetzky’ego, z żywym aplauzem
publiczności, był dla wszystkich swoistą wisienką na torcie. Uroczystości zakończył poczęstunek oraz wystawa sprzętu strażackiego.
JN

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło
w poniedziałek, 23 maja, rano w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Pszczyńskiej. Jak informuje KMP w Jastrzębiu-Zdroju, 81-letni kierujący Fiatem Seicento potrącił na przejściu dla pieszych dwie osoby. Poszkodowani to 38-letnia kobieta i 55-letni
mężczyzna – mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju.

Przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego zdecydował o ich hospitalizacji. Jak
się miało wkrótce okazać, mężczyzna doznał
złamania prawej nogi oraz rozcięcia naskórka
głowy, kobieta natomiast – urazu biodra i uda.
Badanie alkomatem 81-latka nie wykazało
obecności alkoholu. Mundurowi zatrzymali
kierującemu prawo jazdy.

Wołanie o pomoc na osiedlu
Wołanie o pomoc niedoszłej samobójczyni.
Do zdarzenia doszło w piątek, 6 maja, w jednym z budynków wielorodzinnych na osiedlu
Barbary. Jak informuje KMP w JastrzębiuZdroju, kobieta zadzwoniła do Fundacji „Itaka”, oświadczając, że właśnie połknęła większą ilość tabletek i popiła je alkoholem. Na
miejsce błyskawicznie zadysponowano poli-

cyjny patrol i zespół pogotowia ratunkowego.
Stróże prawa potwierdzili wersję podaną
przez zgłaszającą, która przyznała się do myśli samobójczych i… na szczęście nieudanej
próby targnięcia się na swoje życie. Lekarz
pogotowia zdecydował o hospitalizacji jastrzębianki. Podjęto także decyzję o konsultacji psychiatrycznej.

Śmierć z powodu rozstania?
Czy los człowieka zależy od niego samego?
Do tego zdarzenia doszło w środę, 11 maja,
na jednym z jastrzębskich osiedli. Na numer
alarmowy zadzwoniła kobieta, oświadczając,
że boi się o zdrowie i życie swojego męża.
Jak relacjonowała, nie mieszkają już razem,
a ostatni raz kontakt z mężczyzną miała pięć
dni temu. Dodała także, że drzwi wejściowe
są zamknięte od środka, z mieszkania nie wy-

dobywają się żadne odgłosy, zaś na klatce
schodowej panuje nieprzyjemny zapach.
Na miejsce zadysponowano policyjny patrol
i strażaków, którzy weszli siłowo do lokalu.
Niestety, wypełnił się najczarniejszy scenariusz – 43-letni mężczyzna popełnił samobójstwo przez powieszenie. Przybyły prokurator wykluczył udział osób trzecich w całym
zdarzeniu i nakazał wydanie zwłok rodzinie.

Wybili szybę, żeby ratować dziecko
Parę minut po godzinie 18.00 zatroskani rodzice poinformowali policjantów, że ich pociecha została zatrzaśnięta w samochodzie.
Kobieta wezwała na pomoc właśnie stróżów
prawa, ponieważ nie mogła wydostać z auta
swojego 1,5-rocznego synka. Tłumaczyła, że
kluczyki wpadły przypadkowo do wnętrza
pojazdu, a drzwi się zatrzasnęły. Mundurowi
podjęli błyskawiczną decyzję i wybili szybę
w przednich drzwiach, a następnie wydostali

chłopczyka z… błyskawicznie nagrzewającego się pojazdu.
„Pamiętajmy, wystarczy kilkanaście minut,
aby w szczelnie zamkniętym, pozostawionym
na słońcu pojeździe temperatura wrosła do
poziomu, który może zagrażać naszemu życiu.
Szczególnie małe dzieci i zwierzęta pozostawione w samochodzie mogą być narażone na
przegrzanie organizmu, co może zakończyć
się śmiercią” – przypominają policjanci.

Kto sprzedawał dziewczynom alkohol?

13 czerwca Jastrzębie-Zdrój, Lubliniec
14 czerwca Bielsko-Biała, Cieszyn, 27 czerwca Katowice
28 czerwca Gliwice, Sosnowiec

W godzinach popołudniowych patrol Straży
Miejskiej udał się w rejon Jaru Południowego, gdzie operator monitoringu miejskiego
dostrzegł dwie młode kobiety spożywające
alkohol. Strażnicy na miejscu potwierdzili ten
fakt i ustalili, że obie były niepełnoletnie.
W wyniku podjętych czynności ustalono również, gdzie dziewczyny zaopatrzyły się w „zakazany asortyment”. Oto bowiem nastolatki
zaproponowały, że udadzą się wraz z funkcjonariuszami do sklepu, w którym kupiły alkohol. Na miejscu powtórzyły karkołomną akcję. Strażnicy po tym fakcie weszli do placów-

ki handlowej i przeprowadzili rozmowę z osobą sprzedającą, która przyznała się do dwukrotnej sprzedaży alkoholu nieletnim.
Dalsze czynności w tej sprawie będzie już
prowadziła Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju, a decyzję w sprawie złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim podejmie sąd. Za ten czyn przepisy Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewidują grzywnę, przepadek napojów alkoholowych, a także zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży alkoholu.
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Kombinujemy,
ale czy to się opłaca?
MATERIAŁ SPONSOROWANY

Miasto nam się kurczy, wyludnia się coraz bardziej.
Szczególnie widoczne staje się to w dniu, kiedy wchodzą
w życie nowe stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Rośnie stawka za wywóz nieczystości
i składane są nowe deklaracje dotyczące ilości mieszkańców w naszych zasobach. Dziwne tylko jest to, że jest coraz mniej mieszkańców, a pojawia się coraz więcej śmieci.

nie deklaracji i jej podpisanie wiąże się z odpowiedzialnością, w tym z odpowiedzialnością karną. Być może nie
doceniamy tego faktu, być może lekceważymy, ale złożyć
podpis pod sfałszowanym celowo dokumentem to nie
tylko straty wizerunkowe dla kłamcy, nie tylko sprawy
finansowe (bo kary zawsze są wysokie), ale również
i przede wszystkim odpowiedzialność karna.

Ten fakt dał do myślenia władzom naszego miasta i postanowiono sprawdzić fakty. „W miasto” ruszyli strażnicy
miejscy, a ich zadaniem jest weryfikacja tych nagłych
strat ilościowych ludności Jastrzębia-Zdroju.

Ustawodawca tak sprytnie skonstruował tę ustawę, że
Spółdzielnia staje się stroną w tym procederze fałszerstwa. Dlatego pragnę przypomnieć wszystkim: Deklarację składa i podpisuje właściciel mieszkania. Ta deklaracja jest dokumentem prawnym. Spółdzielnia na podstawie deklaracji wylicza kwoty do zapłaty i uwidacznia je
w aneksach czynszowych każdego mieszkania. Jednak
odpowiedzialność prawną ponosi tylko i wyłącznie osoba
składająca deklarację i pod nią podpisana.

No i co się stało? Prawda wyszła na jaw. To nie jakiś pomór
w Jastrzębiu-Zdroju, to nie wyjazdy do innych rejonów
Polski „za pracą”, bo i tak praca poza naszym miastem jest
mniej dostępna i mniej opłacalna.
To po prostu zwykłe kombinatorstwo!
Pojawiła się grupa kombinatorów, którzy w sztuczny
sposób „wyludniają” nasze miasto, czyli po prostu ordynarnie oszukują w deklaracjach śmieciowych. Tutaj warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jeden fakt. Złoże-

Sądzicie Państwo, że prawdę da się ukryć? Otóż właśnie
– nie! Prawda zawsze, prędzej czy później, wyjdzie ja jaw.
Z taką właśnie prawdą mamy w ostatnich dniach do czynienia. Jeden z właścicieli mieszkania w naszej Spółdzielni dostał decyzję o korekcie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od paź-

dziernika 2016 roku, do maja 2022 roku w wysokości
966,80 zł. I to podobno, jak nas poinformowano, początek całej serii korekt, które miasto przygotowuje i które
dostarczy do Spółdzielni w najbliższym czasie.
Apeluję:
Sprawdźcie, jakie dane są w Waszych deklaracjach!
Z wyrazami szacunku,
podpisując się z pełną świadomością odpowiedzialności
wobec prawa.
Dariusz Janicki
GSM
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Radny manipuluje faktami?
„Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie chce Pani
dać pracownikom miasta oraz pracownikom
z jednostek podległych konkretnych podwyżek?” – pytał niedawno radny Andrzej Matusiak.
„Jako radni wciąż otrzymujemy informacje
o kiepskiej sytuacji miasta. Rzeczywistość
jednak jest inna: jako miasto otrzymujemy
bardzo duże dofinansowania z budżetu państwa na inwestycje (dzięki starającemu się
posłowi PiS Grzegorzowi Matusiakowi), nadwyżka budżetowa za 2021 rok to kwota powyżej 30 mln zł, z czego z podatków kwota
powyżej 12 mln, do tego dochodzi dodatkowa
subwencja w kwocie 20 mln zł pod koniec
roku 2021” – wyliczał miejski rajca.
Co na to „wywołana do tablicy” prezydent
Anna Hetman?
„Podane w interpelacji informacje dotyczące
nadwyżki budżetowej są wyrwane z kontekstu i wprowadzają mieszkańców w błąd. Ubolewam nad tym, że Pan jako wieloletni radny

zdaje się nie rozumieć funkcjonowania budżetu miasta, o czym mogą świadczyć zadawane przez Pana pytania. Jeśli natomiast ma Pan
wiedzę na temat budżetu miasta, a mimo to
zadaje takie pytania, to prawdopodobnie
świadomie manipuluje Pan faktami” – ocenia
prezydent.
„W bieżącym roku pracownicy urzędu miasta
i podległych jednostek otrzymali podwyżki
w wysokości średnio 8 procent wynagrodzenia. Jesteśmy świadomi faktu, że podwyżki
płac nie nadążają za szalejącą inflacją, dlatego
sytuacja jest monitorowana, a kolejne podwyżki będą dokonywane w terminach możliwych dla budżetu miasta. Jeszcze raz podkreślam, że tym roku z nadwyżki pracownicy
urzędu miasta i jednostek organizacyjnych
miasta otrzymali jednorazową gratyfikację
pieniężną w postaci nagrody, zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych
jednostkach” – padło między innymi w odpowiedzi.

To prawdziwa bieda czy oszustwo?

www.jasnet.pl

Zadowolenie z nutką niedosytu
Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zdobyli w minionym sezonie Superpuchar Polski, a także
zagrali w finałach PlusLigi i Pucharu Polski oraz w półfinale Ligi Mistrzów. Te zdobycze już
przeszły do historii i znajdą swoje miejsce w dziejach klubu. O tym, czy mogło być jeszcze
lepiej, rozmawiamy z prezesem JW Adamem Gorolem.

Fot. M. Kowolik / jastrzebskiwegiel.pl

Podsumowując miniony sezon nie można nie zauważyć, że Jastrzębski Węgiel jest
w tym sezonie jedyną drużyną, która zdołała cokolwiek zabrać Zaksie Kędzierzyn-Koźle.
Mowa tu rzecz jasna o Superpucharze Polski.
A. Gorol - Rzeczywiście. Ten fakt odnosi się zarówno do areny krajowej, jak i międzynarodowej.
Przecież nasi konkurenci również w finale Ligi Mistrzów odnieśli zwycięstwo. Możemy zatem
przyznać, że z jednej strony mamy zespół na bardzo wysokim poziomie, natomiast z drugiej trafiliśmy na okres niezwykle wysokiej dyspozycji Zaksy, gdzie obiektywnie należy uznać wyższość tego rywala.
Przyznał pan to także po finale PlusLigi. Gratulacje dla Zaksy nie były przyprawione
goryczą, a zatem mimo porażek z tą ekipą uznajemy sezon za udany.
Bardzo chcieliśmy obronić mistrzostwo Polski. Ostatecznie uznajemy wyższość rywala, jednak
warto pamiętać, iż tym samym po złocie wywalczyliśmy srebro w jednej z najmocniejszych lig na
świecie. Po raz drugi z rzędu zagraliśmy w finale. Dlatego z minionego sezonu jestem zadowolony. Musimy zdawać sobie sprawę, że żadnemu zespołowi nie udało się "przebić" ani
Jastrzębia, ani Kędzierzyna. To ukazuje, w jakim miejscu w hierarchii polskiej i europejskiej siatkówki znajdujemy się obecnie.
Czy w pana opinii ZAKSA była tak mocna, że nawet w optymalnej formie
JW nie zdołałby jej pokonać, czy można było pokusić się o więcej?

„Nie wiem, czy to bezdomni, czy tylko młodzi
mężczyźni bez pomysłu na życie. Jedno jest
pewne, leżą, śpią na pobliskich ławkach,
w podziemnych pasażach, niemal w centrum
miasta, potem zaczepiają przechodniów, domagają się pieniędzy na alkohol, najczęściej
wulgarni, o higienie osobistej nie wspomnę”
– pisał „swego czasu” nasz Czytelnik.
A teraz przypomnijmy jedną z interpelacji,
poświęconą problemowi bezdomności w Jastrzębiu-Zdroju. „Czy jest możliwe, aby
z miejsca w noclegowni skorzystała także kobieta?” – pytał radny Tadeusz Sławik.
„W drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy odwiedziły mnie dwie osoby w wieku około 30 lat,
z prośbą o jedzenie. Z rozmowy wynikało, że
są bezdomnymi, nocują na klatkach schodowych, ponieważ, jak to określił mężczyzna, do

noclegowni nie przyjmują kobiet” – mogliśmy
przeczytać w interpelacji. A co na to miasto?
„Do noclegowni w Jastrzębiu-Zdroju przyjmowani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety,
którzy mogą skorzystać z pomocy w formie
noclegu, artykułów spożywczych, możliwości
przygotowania posiłku, środków czystości
czy możliwości skorzystania z pryszniców
i odzieży. Wychodząc naprzeciw potrzebom,
w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej
rozszerzył działalność noclegowni o pomoc
w postaci schronienia również dla kobiet, wydzielając jeden pokój wyłącznie dla ich potrzeb. W sytuacji braku wolnych miejsc pracownicy mają możliwość dołożenia łóżek polowych. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia
osób do noclegowni jest ich trzeźwość” – podkreśla wiceprezydent Robert Cichowicz.

Kiedy wreszcie postawią tam szalet?!
„Czy na placu autobusowym przy Arki Bożka
nie można postawić szaletu?!” – pyta nasz
Czytelnik. I jednocześnie przytacza pewien…
tylko pozornie zabawny obrazek rodzajowy.
Jak relacjonuje, któregoś dnia na dworzec
przyjechał autobus, a z niego wysiadł, a właściwie wyskoczył kierowca, który miał desperację w oczach. Jednym susem przeciął ulicę
Podhalańską, niemal nie wpadając pod samochód, a potem pobiegł w kierunku drzew
okalających pobliski parking. I chyba pobił tego dnia, dodaje zapobiegliwie nasz rozmówca, swój życiowy rekord na „setkę”. Jak
się pewnie domyślacie, drodzy Czytelnicy,
powodem jego zachowania był… wspomniany brak toalety w tym miejscu.
Przypomnijmy, że swego czasu radna Małgorzata Filipowicz „zadedykowała” jedną ze
swoich interpelacji właśnie temu problemowi. „„W imieniu mieszkańców bloku przy ulicy
Zielonej 76 a-j proszę o postawienie toalety

w okolicach przystanku autobusowego Arki
Bożka. Jest to konieczne ze względu na fakt
załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych
przez przyjezdnych czy przechodniów za balkonami wspomnianego budynku. Problem
trwa już kilka lat i również kierowcy autobusów skarżą się na brak możliwości skorzystania z toalety po godzinie 16.00, gdy zostaje
zamknięte targowisko, gdzie jest toaleta
ogólnodostępna” – mogliśmy przeczytać.
Co miasto odpowiedziało wtedy jastrzębskiej radnej?
„Brak jest możliwości postawienia toalety
przy przystanku autobusowym Arki Bożka
z uwagi na konieczne do zachowania warunki
techniczne oraz sanitarne – sieć kanalizacji
sanitarnej występuje na terenach nie będących własnością miasta. Miasto nie posiada
w tym rejonie działki spełniającej określone
wymagania” – zauważył wiceprezydent Roman Foksowicz.

Mogliśmy zrobić coś więcej. Największym mankamentem okazała się strona mentalna. Oczywiście wszyscy wiemy o kłopotach zdrowotnych w drużynie, ale mimo wszystko zbudowaliśmy
na tyle szeroką kadrę, aby nie szukać takich usprawiedliwień. Uważam, że pod względem sportowym nasi zawodnicy prezentują się porównywalnie do siatkarzy Zaksy. Jedynym wyjątkiem
od tej reguły okazał się Kamil Semeniuk, który wzniósł się na wręcz niebotyczny poziom. Jednak
to nie w sferze stricte sportowej tkwiła główna przyczyna naszej porażki. Zadecydowały sprawy
mentalne. ZAKSA wytrzymała ciśnienie, a my - niestety nie.
Idźmy dalej. Czy lubi być pan sam przeciw całemu światu?
Ależ skąd (śmiech). Oczywiście zdaję sobie sprawę, o czym tu mówimy. Przyznam, że staram się
robić to, do czego w danym momencie jestem całkowicie przekonany. Tak właśnie było po pierwszym spotkaniu z Treflem Gdańsk. Mam świadomość, iż odsunięcie Andrei Gardiniego od funkcji
trenera było rozwiązaniem nie tylko budzącym kontrowersje, ale i ryzykownym. Powiem szczerze, iż nie konsultowałem tej decyzji z kimkolwiek i podjąłem ją z całkowitym przekonaniem.
Co takiego stało się w "szatni" Jastrzębskiego Węgla, że format współpracy został wyczerpany?
Moja decyzja nie była efektem jednego wydarzenia. Natomiast sam mecz z Treflem pokazał, że
trener Gardini działa... odwrotnie niż przed rokiem. W poprzednim sezonie szkoleniowiec ze
znakomitym skutkiem wykorzystał nasz szeroki skład. Tymczasem teraz było inaczej. Nie mieliśmy marginesu błędu. Wiedzieliśmy, że przystępujemy do walki o medale po "problemie zdrowotnym", a ponadto brakuje nam nieco do optimum w kwestiach mentalnych. Do tych kłopotów
doszły jeszcze niezrozumiałe decyzje personalne, które podjął Gardini. Uważam, że pierwsze
spotkanie z Treflem przegraliśmy wyłącznie z tego ostatniego powodu. Dlatego należało
działać, ponieważ znaleźliśmy się "pod ścianą".
Przed sezonem Jastrzębski celował w trofea na wszystkich czterech frontach
ligowo-pucharowych. Ostatecznie skończyło się sukcesem na jednym z nich,
czyli Superpucharze. Mimo to nie wypada chyba narzekać.
Takie oczekiwania przed sezonem były uzasadnione. Stworzyliśmy zespół o potencjale do podjęcia rywalizacji z każdym przeciwnikiem i we wszystkich rozgrywkach. I rzeczywiście - Superpuchar Polski wywalczyliśmy bardzo pewnie po raz pierwszy w historii naszego klubu. Tu
istotnie cel został osiągnięty. Zadanie zostało wykonane także w CEV Champions League,
bowiem tutaj "minimum" była czołowa czwórka. Półfinał Ligi Mistrzów oraz finały PlusLigi i Pucharu Polski przegraliśmy z tym samym przeciwnikiem, a zatem mamy tu pewien niedosyt. Jestem przekonany, iż pod względem sportowym byliśmy w stanie powalczyć o te trofea z Zaksą.
Natomiast należy mieć na uwadze, iż obiektywnym sukcesem jest srebro w lidze, którą wygrywa
dwukrotny triumfator Pucharu Europy.
A czy JSW S.A., czyli partner strategiczny klubu, jest zadowolony z minionego sezonu?
Jeśli chodzi o półfinał Ligi Mistrzów, a mówiąc precyzyjnie - styl gry naszego zespołu, to o zadowoleniu nie mogło być mowy. Tę opinię podzielam jednak zarówno ja, jak i wielu kibiców. Natomiast jeżeli chodzi o globalną ocenę minionego sezonu, to ja jako prezes oraz Jastrzębski Węgiel
jako klub nie usłyszeliśmy ze strony Spółki nawet cienia krytyki. Osiągnęliśmy bardzo wiele.
Jeśli będziemy kontynuowali tę passę w kolejnych sezonach, to "średni poziom" naszych sukcesów znacznie się podniesie. W tym miejscu po raz kolejny wyrażę przekonanie, iż te sukcesy
i nasz dalszy rozwój nie byłyby możliwe, gdyby nie Jastrzębska Spółka Węglowa. Cieszę się, że
nasz partner jest głęboko przekonany do tak ścisłej współpracy z Jastrzębskim Węglem. Dziękuję Spółce w imieniu swoim i wszystkich kibiców.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Srebro ligi mistrzów świata!
Jastrzębski Węgiel zakończył sezon 2021/22
wicemistrzostwem Polski. Choć przed sezonem liczono na więcej (co jest tematem naszego wywiadu z prezesem Adamem Gorolem - patrz obok), to na wywalczony dorobek
nie wypada narzekać, szczególnie biorąc pod
uwagę kłopoty zdrowotne oraz "gaszenie pożaru" w 1/4 finału, gdy prezes Gorol uznał na
konieczne odsunięcie trenera Andrei Gardiniego. Słuszność tej decyzji potwierdził dalszy ciąg wydarzeń w play-offach.
W najważniejszych meczach sezonu każdorazowo przyszło naszemu zespołowi toczyć boje z najlepszą obecnie drużyną w Europie, Za-

ksą Kędzierzyn-Koźle. W październikowym
Superpucharze Polski było znakomicie (3:0),
ale wiosną rywale wzięli srogi rewanż za tę porażkę w finale Pucharu Polski (0:3) i półfinale
Ligi Mistrzów (0:3, 0:3). Na "otarcie łez" pozostało naszej ekipie zdobycie Hali Azoty w finale PlusLigi, dzięki czemu walka o złoto wróciła
jeszcze do Jastrzębia (0:3, 2:3, 3:1, 0:3).
Co dalej? Prezes Gorol deklaruje, że w kadrze
nastąpią "kosmetyczne" zmiany, natomiast
otwartą kwestią pozostaje nazwisko następcy Gardiniego. Włoch ma wprawdzie ważny
kontrakt, ale niemal na pewno nie poprowadzi drużyny w nowym sezonie.

JKH GKS w blasku brązu!
JKH GKS Jastrzębie wywalczył brązowy
medal Polskiej Hokej Ligi! Dzięki pokonaniu
GKS Tychy w pojedynkach o 3. miejsce (4:5,
5:2, 3:1) ekipa trenera Roberta Kalabera
skompletowała kolejne podium z rzędu. Zeszłorocznego mistrzostwa nie udało się
wprawdzie obronić, jednak wobec plag zdrowotnych brąz wraz ze zdobytym jesienią Superpucharem Polski oraz udanym startem w
Lidze Mistrzów należy uznać za sukces. Podsumowanie sezonu 2021/22 jest tematem
naszego wywiadu z prezesem JKH GKS Kazimierzem Szynalem (patrz obok).
Po zakończonych rozgrywkach naszą dru-

żynę opuściło kilku czołowych graczy. Jedni
wybrali ofertę zamożnej Comarch Cracovii
(Kasperlik, Rac), drudzy szukają szczęścia
gdzie indziej (m.in. Bahalejsza, Gimiński, Razgals, Pavlovs), a jeszcze inni zakończyli kariery (Nechvatal, Jass, Wróblewski). Klub już
uzupełnił te straty pozyskując bramkarza
Bence Balizsa (Węgry), obrońcę Gvido Jansonsa (Łotwa) oraz napastników Marka Kaleinikovasa (Litwa), Jozefa Sveca (Słowacja),
Antonsa Sinegubovsa, Raivo Freidenfeldsa
(obaj Łotwa) i Jakuba Blanika (Zagłębie Sosnowiec). Ponadto w drużynie pozostanie
utalentowany wychowanek Dominik Paś.

Fot. Facebook / Akademia Talentów JW.

bicki (MVP), Mateusz Kufka (środkowy) i Kuba Hawryluk (libero).
Dodajmy, że także w Bartoszycach z brązu
cieszyli się młodzicy, zaś w Krakowie po dramatycznych bojach srebro wywalczyli juniorzy młodsi, gdzie w drużynie gwiazd turnieju
znaleźli się Maksymilian Granieczny i Wiktor
Gołębiowski.

„GKS nie przestaje istnieć”
GKS Jastrzębie po czterech latach pożegnał
się z Fortuna I Ligą. To najdłuższy okres występów naszych piłkarzy na zapleczu ekstraklasy, bowiem wcześniejsze przygody z drugim szczeblem (1973/74, 1979/80, 1985-88,
1989/90, 2007-09) trwały krócej. Podopieczni Grzegorza Kurdziela stracili realne
szanse na utrzymanie już w kwietniu, przegrywając pojedynek "o wszystko" w Polkowicach (0:1). Na "otarcie łez" nasi piłkarze
pokonali jeszcze 14 maja w ostatnim meczu
przy Harcerskiej GKS Tychy (3:2), odrabiając
dwubramkową stratę.
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„Miniony sezon to sukces"
Naszym hokeistom nie udało się wprawdzie obronić potrójnej korony, ale brązowy medal,
Superpuchar Polski i 6 pkt. w Lidze Mistrzów to co najmniej godny dorobek. To przekonanie
w pełni podziela prezes JKH GKS Jastrzębie Kazimierz Szynal.

Fot. M. Kowolik / jkh.pl

Mistrz, mistrz Jastrzębie!
Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla
wzbogaciła się o trzy kolejne medale młodzieżowych mistrzostw Polski! Złoto wywalczyli juniorzy (U19), srebro - juniorzy młodsi
(U17), zaś brąz - młodzicy (U15). To jeden
z najbardziej owocnych sezonów w dziejach
Akademii.
Najokazalszy skalp przywieźli z Bartoszyc
najstarsi z chłopaków, nie bez emocji zdobywając mistrzostwo kraju. W grupie jastrzębianie odprawili AZS Częstochowa (3:0)
i Wolę Warszawa (3:0), ale potem przegrali
z Treflem Gdańsk (0:3), wobec czego w półfinale zmierzyli się z mocną Gwardią Wrocław.
Jednak w strefie medalowej podopieczni Dariusza Luksa "nie brali jeńców", zwyciężając
zarówno Gwardię (3:0), jak i - w wielkim finale
- Metro Warszawa (3:1). Wśród najlepszych
zawodników imprezy znaleźli się Kajetan Ku-
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W sezonie 2022/23 GKS Jastrzębie zagra
w II lidze, która ruszy w połowie lipca. Nie
wiemy, czy Kurdziel pozostanie szkoleniowcem drużyny i nie znamy nazwisk piłkarzy,
którzy uzupełnią kadrę budowaną (zapewne)
wokół Farida Alego i Kamila Jadacha. Na
pewno jednak klub czeka ogromne wyzwanie
organizacyjne. - Ta drużyna na dzień dzisiejszy, mówiąc o kadrze, przestaje istnieć. Natomiast GKS Jastrzębie nie przestaje istnieć po
spadku. Najważniejsze, aby dobrze przygotować się do sezonu II ligi. To bardzo wymagający poziom - przyznał Kurdziel.

W telegraﬁcznym skrócie
*** Boks: Aleksandra Cyrek (BKS Jastrzębie) zdobyła w Sofii brąz Mistrzostw Europy Juniorek
w kat. do 60 kg. *** Hokej: Młodzicy JKH GKS Jastrzębie wygrali Karpacką Młodzieżową Hokej
Ligę, zwyciężając w decydującym meczu Żalgiris Kowno (3:0). *** Karate: Maria Franek (JKKK
Kumite) wywalczyła w Krakowie srebro Akademickich Mistrzostw Polski w kumite pań do
65 kg. *** Kolarstwo: 62-letni Stanisław Abrachamczyk ukończył w maju ultramaratony Piękny
Wschód na Lubelszczyźnie (529 km) oraz Piękny Zachód w Lubuskiem (łącznie 575 km).
*** Lekkoatletyka: Tysiąc pań wzięło udział w Jastrzębskim Biegu Kobiet (5,3 km), który wygrała Sandra Michalak (18:32) z Wisły Wielkiej. Najlepsza z jastrzębianek Aneta Suwaj była
czwarta (19:07). *** Pływanie w płetwach: KS Nautilus zdobył 29 medali Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w Gliwicach. Złota wywalczyli Zuzanna Rzepka, Kacper Potrząsaj i sztafeta
mikst bi-fins (K. Potrząsaj, A. Majzel, M. Magierek, A. Bukowski).

Przed sezonem życzył pan sobie i nam dokończenia rozgrywek, zdrowia i sukcesu JKH GKS.
Ze zdrowiem bywało różnie, ale pozostałe życzenia spełniły się. Zgodzi się pan?
K. Szynal: Tak. Powiem więcej - minione dwa lata były najlepsze w historii jastrzębskiego hokeja.
W poprzednim sezonie wygraliśmy wszystko, co było do wygrania. Teraz stanęliśmy przed wyzwaniem obrony mistrzostwa, czego wprawdzie nie udało się dokonać, ale rzadko się to udaje. Do
finału zabrakło niewiele, ale za to wywalczyliśmy cenny brąz. Nowością był start w europejskich
pucharach, będący dla nas wielką zagadką. Ostatecznie zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze.
Ponadto obroniliśmy Superpuchar Polski. Podsumowując - miniony sezon to sukces!
Proszę o osobiste wspomnienie, jednak nie z perspektywy prezesa klubu oraz dyrektora biura
prawnego, ale kibica. Co myślał pan, gdy Toruń w 1/4 finału strzelił bramkę na 2:3?
Że nadzieja umiera ostatnia (śmiech). Oczywiście mimo to zachowywałem optymizm. Zawsze
staram się myśleć pozytywnie.
A jak przeżywał pan 60. minutę pierwszego spotkania w Oświęcimiu? Prowadziliśmy 2:0…
Tak. Prowadziliśmy, ale ostatecznie górą byli rywale. Cóż, takie mecze także zdarzają się, choć
przyznam, że dotychczas nie było mi dane oglądać podobnego pojedynku. Przydarzyła się nam
ta “przykrość”, choć nie powinna ona mieć miejsca. Dodam, że w 59. minucie żaden przedstawiciel jastrzębskiej delegacji nie myślał, że “już zwyciężyliśmy”.
Zahaczmy jeszcze o pierwszy mecz z GKS Tychy. Po błędach w obronie obawialiśmy się o podium…
W tym sezonie wyjątkowo dobrze “grało” nam się z Tychami. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że jeśli nasz sztab trenerski odpowiednio zmobilizuje drużynę, to zdołamy jeszcze odwrócić sytuację. I tak też się stało.
Trener Kalaber uważa, że brąz jest nagrodą pocieszenia. Skusi się pan na polemikę?
Z punktu widzenia prezesa klubu należy spoglądać na sytuację bardziej globalnie, czyli biorąc
pod uwagę wiele aspektów, od ekonomicznych i budżetowych aż po sprawę budowy drużyny.
Nie można wszystkiego tłumaczyć kontuzjami, ale należy mieć na uwadze ich skalę. W naszym
przypadku poważne urazy dotknęły czołowych zawodników, którzy byli liderami. Trzeba też
pamiętać, że pierwszy szczyt dyspozycji musieliśmy przygotować już na wrzesień pod kątem Ligi
Mistrzów. W rezultacie potem przydarzył się nam spadek formy, co okupiliśmy brakiem awansu
do Pucharu Polski. Graliśmy nieco w kratkę i traciliśmy przypadkowe bramki. Mimo to udało się
nam zafiniszować na 3. miejscu w fazie zasadniczej, które potem obroniliśmy w play-offach.
Krótko mówiąc - szereg okoliczności zadecydował o tym, że znaleźliśmy się na najniższym stopniu podium. Proszę zauważyć, że nie wspomniałem tu o aspekcie odrobiny szczęścia, którego
przecież ewidentnie zabrakło nam w półfinałowej rywalizacji z Unią Oświęcim.
Istotnie, ten element tym razem “zagrał” po stronie przeciwnika.
Niektórzy mówią, że “szczęście sprzyja lepszym”. Przypomina mi się w tym miejscu nasz legendarny trener bokserski Antoni Zygmunt. Mawiał on, że “na wyjeździe nie wygrasz, jeśli nie
znokautujesz”. Podobnie sytuacja wygląda w hokeju.
Pierwsze spotkanie z GKS Tychy obserwował prezes JSW. Tomasz Cudny. Podobało mu się?
Pan prezes Cudny wspierał naszą drużynę w tym pojedynku. Wprawdzie przegraliśmy, ale padło
dziewięć goli i na tafli wiele się działo. Nasz gość na pewno nie nudził się na Jastorze. Dodam, że
prezes Tomasz Cudny naprawdę interesuje się sportem i w mojej opinii jest “dobrym duchem”
mecenatu Spółki dla jastrzębskiego sportu. Oby jak najdłużej dzierżył stery w JSW… z pożytkiem także dla hokeja. Składam wielkie podziękowania dla Spółki oraz osobiście panu prezesowi
za wsparcie, dzięki któremu mogliśmy miniony sezon zakończyć sukcesem.
A czy pokusiłby się pan o osobiste podsumowanie minionego sezonu?
Wolałbym skupić się na podziękowaniach, które chciałbym złożyć na ręce wszystkich zawodników naszego zespołu. Błędy się zdarzają i nie popełnia ich ten, kto nic nie robi. Dlatego dziękuję
wszystkim chłopakom, którzy grali od początku tego długiego i ciężkiego sezonu. Minione rozgrywki kosztowały nas bardzo wiele sił i nerwów. Mimo to osiągnęliśmy sukces i z podniesionym
czołem zakończyliśmy zmagania w Lidze Mistrzów. Przy zachowaniu proporcji, mieliśmy
w przypadku JKH GKS do czynienia z podobną sytuacją, jak w piłkarskiej Legii Warszawa, która
przyzwoicie zagrała "w Europie", natomiast w ekstraklasie prezentowała się poniżej oczekiwań.
U nas wprawdzie nie było aż tak źle, jednak oba te przykłady świadczą o skali wysiłku, jaki należy
włożyć w rozgrywki międzynarodowe.
Przed nami budowa składu na nowy sezon. Kadrę konstruuje się pod kątem jakiegoś celu.
Czy możemy już rozmawiać o kierunku, w jakim chcemy podążać?
Od lat powtarzam, że jako JKH GKS Jastrzębie zawsze gramy o najwyższe cele. Nie chcemy
jednak uczestniczyć w licytacji i walczyć o zawodników, którzy zamierzają windować swoje
oczekiwania finansowe. Nie jest naszym celem rywalizować na rynku transferowym z klubami
z bardzo wysokim budżetem. Wśród naszej ligowej konkurencji są kluby dysponujące większymi środkami, które miniony sezon zakończyły z pustymi rękami. Ich działacze mają obecnie
spory ból głowy, który na szczęście nie jest naszym udziałem.
Rozm. Mariusz Gołąbek
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Wsparcie dla rodzin
Zakończyły się uroczystości pogrzebowe górników, którzy zginęli w kopalniach Pniówek i Ruchu Zofiówka.
Rodziny ofiar i poszkodowani nie zostają sami, mogą liczyć na pomoc i wsparcie.
Obecnie zarząd JSW oraz kierownictwa obu kopalni pomagają
w załatwianiu formalności związanych między innymi z ubezpieczeniami, odszkodowaniami czy sprawami socjalnymi. Pracownicy obu zakładów są w ciągłym kontakcie z rodzinami
poszkodowanych. Zarząd JSW podjął decyzję o umorzeniu
poszkodowanym górnikom należnych części deputatu węglowego oraz wypłaty rodzinom odprawy pośmiertnej niezależnie od świadczenia ubezpieczyciela.
- Nie zapominamy o rodzinach dotkniętych tragedią w Pniówku
i Zofiówce. Naszym obowiązkiem jest otoczenie ich opieką nie tylko
w czasie trwania akcji ratowniczej, ale również teraz, kiedy trzeba
załatwiać sprawy formalne. Zarząd JSW, dyrekcje kopalń, prezesi
spółek zależnych zrobią wszystko, aby ten proces przebiegał
sprawnie, bez zbędnej zwłoki, z jak najmniejszym obciążeniem dla
rodzin - powiedział Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
Dzięki wsparciu PZU Życie oraz spółki JSU (spółka zajmująca
się ubezpieczeniami i turystyką w Grupie Kapitałowej JSW)

rodziny poszkodowanych będą mogły skorzystać z uproszonej
procedury realizacji świadczeń przysługujących z tytuł ubezpieczenia grupowego dla pracowników Grupy JSW. PZU Życie
podjęło decyzję o możliwości wypłaty zaliczki świadczeń z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jeszcze na etapie
leczenia.

PZU Życie dodatkowo oferuje także możliwość zorganizowania dwutygodniowego turnusu terapeutyczno-wypoczynkowego dla dzieci poszkodowanych górników. Taki wyjazd zostałby przygotowany przez stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci” w nadmorskim ośrodku pod Kołobrzegiem albo stowarzyszenie „Siemacha” w ośrodku pod Tarnowem. To placówki specjalizujące się w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom,
które utraciły stabilizację rodzinną. W trakcie turnusu uczestnicy będą mieć zapewnioną opiekę psychologa, zakwaterowanie i pełne wyżywienie. Wszystkie formy pomocy są całkowicie bezpłatne.

Również towarzystwo ubezpieczeniowe InterRisk wprowadziło specjalny, uproszczony tryb likwidacji szkód zgłoszonych z Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Polega między
innymi na przyznaniu świadczenia w ciągu 3 dni roboczych na
podstawie niezbędnych dokumentów. Towarzystwo wprowadziło też zasadę zaliczkowej wypłaty świadczeń z tytułu
uszczerbku na zdrowiu, pomimo niezakończonego jeszcze
procesu leczenia.

Ponadto spółka JSU wyszła z inicjatywą, zorganizowania
w swoim ośrodku w Zakopanem wypoczynku rodzin poszkodowanych górników. Wsparcie dla rodzin zadeklarowali również niektórzy kontrahenci JSW, m.in. Voestalpine z Austrii.
Rodziny mogą również liczyć na wsparcie Fundacji Rodzin
Górniczych, która zorganizowała specjalną zbiórkę pieniędzy
na rzecz rodzin ofiar poszkodowanych w katastrofach w kopalni Pniówku i w Ruchu Zofiówka.

Wszystkie te działania pozwolą znacząco przyspieszyć proces
wypłaty świadczeń oraz wesprzeć opieką poszkodowanych
i ich rodziny.

Podziękowania dla ratownik w
W imieniu rodzin i pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dziękujemy wszystkim ratownikom górniczym, którzy brali udział
w akcjach ratowniczych prowadzonych w kopalni Pniówek oraz kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka.
Jak zawsze podczas takich akcji, macie jeden cel: znaleźć żywych kolegów. Dziękujemy Wam za ogromną determinację i ciężką pracę
w niewyobrażalnie trudnych warunkach, co wymagało od Was odwagi i ogromnej wiedzy ratowniczej. Jesteście naszymi bohaterami.
Szczęść Boże.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Wyniki ﬁnansowe GK JSW za pierwszy kwartał

roku

Uzyskanie wysokich cen węgla koksowego i koksu w połączeniu ze wzrostem produkcji i sprzedaży pozwoliły Grupie Kapitałowej JSW osiągnąć rekordowe
wyniki w historii istnienia spółki. Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku GK JSW osiągnęła zysk netto w wysokości 1,85 mld zł, a więc o 82,2 proc.
wyższy niż w poprzednim kwartale.
Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych w pierwszym
kwartale tego roku wyniósł 2,60 mld zł. To wzrost o 40 proc.
w stosunku do poprzedniego kwartału. Łączne przychody ze
sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW były wyższe o 27,3 proc.
w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku i osiągnęły wartość 4,93 mld zł. W omawianym okresie średnia cena sprzedaży węgla koksowego wyniosła 1 366 zł za tonę, tj. więcej
o 26,3 proc, natomiast cena koksu wzrosła o 12,7 proc dochodząc do poziomu 1 976 zł za tonę.
- Dzisiaj ogłaszamy wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW po
pierwszym kwartale. To bardzo dobre wyniki. To nasz wspólny sukces, z którego w tej chwili, w cieniu tragedii, która dotknęła nas
wszystkich, trudno jest się cieszyć. Jesteśmy Spółką giełdową
i wszystkim tym, którzy ciężko pracowali na ten wynik oraz tym,
którzy w nas inwestują, należy się słowo komentarza. Zdajemy
sobie sprawę z obecnego otoczenia rynkowego, strategicznej pozycji JSW, wpływu konfliktu militarnego w Ukrainie i związanych
z tym zarówno szans, jak i zagrożeń. Miniony kwartał wykorzystaliśmy do umocnienia naszej pozycji jako lokalnego, europejskiego
dostawcy strategicznych surowców metalurgicznych, aktywnego
uczestnika budowy niezależności i transformacji energetycznej,
stale inwestującego w aktywa. Jesteśmy beneficjentem sytuacji
rynkowej. W minionym kwartale osiągnęliśmy nienotowane w hi-

storii spółki wyniki, jednak nie zapominamy o ryzykach, jakie niesie
ze sobą tak znaczący wzrost cen surowców, potęgowany dodatkowo wzrostami kosztów nośników energetycznych, pracy, pozyskania kapitał, czy obciążeniami z tytułu wysokich kosztów ETS
- mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA. - Monitorujemy sytuację makroekonomiczną oraz
w sektorach naszych odbiorców, aby móc odpowiednio reagować
na zachodzące zmiany. Naszym celem jest utrzymanie stabilności
i rzetelności dostaw produktów o wysokich parametrach jakościowych w ramach partnerskich i profesjonalnych relacji z odbiorcami.
To gwarancja sukcesu firmy nie tylko w okresie bardzo dobrej koniunktury – dodaje prezes Cudny.
Wolumen produkcji węgla ogółem w pierwszym kwartale tego
roku został zrealizowany na poziomie 3,8 mln ton i był wyższy
o 5,4 proc. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku. Produkcja koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niższa o niespełna
2 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku sprzedaż węgla ogółem wzrosła o 6,7 proc. w relacji do czwartego kwartału
2021 roku i wyniosła 4,1 mln ton. Sprzedaż koksu w pierwszym kwartale 2022 roku zrealizowana została na poziomie
0,9 mln ton i była wyższa o 7,2 proc. w porównaniu do po-

przedniego kwartału. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 2,68 mld zł, tj. więcej o 31,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych
były wyższe o 20,7 proc. w analizowanym okresie i sięgnęły
2,06 mld zł.
Wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w omawianym okresie wyniosły 541,3 mln zł (w ujęciu gotówkowym)
i były wyższe o 15,2 proc. w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego.
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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” (Traﬁka): 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
Sprzedam ogród działkowy
- ROD "Irys" przy ul. Stodoły.
Duży murowany budynek
z 3 pomieszczeniami, drewniana
altana, w pełni wyposażona
kuchnia, salonik z piecem.
Cena: 55 tys. zł. Tel. 507 164 482

Marzena Wojewodzic
SALON FRYZJERSKI L’OREAL
Dla nas fryzjerstwo to sztuka.
Spełniamy oczekiwania najbardziej
wymagających klientów
Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 35
(nad sklepem Bytom)
32 47 00 559, 600 290 801
Wynajmę od czerwca piękną,
świeżo wyremontowaną kawalerkę
w centrum. Kuchnia na wymiar,
nowa kabina prysznicowa.
Tel. 509 300 789
Zamienię mieszkanie z UM w
Jastrzębiu 45.87 m w Zdroju – 2
pokoje, duża kuchnia z oknem,
łazienka. Na metrażowo mniejsze –
też 2 pokojowe lub na takie gdzie
można przedzielić pokój. Nie
zadłużone. Najlepiej na parterze
ul.Turystyczna, Śląska lub okolice.
E-mail: ﬁlew-69@wp.pl,
Tel. 698 090 258 grzecznościowy
Sprzedam działkę przy ulicy
Korfantego zagospodarowaną
(woda przemysłowa, prąd, altana,
ogrodzona). Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 531 733

Sprzedam M4, piętro 4, NRD.
Blok po termomodernizacji.
Meble i sprzęt AGD zostają.
Tel. 508 251 369
Kupię M4 koniecznie na piętrze
z windą i balkonem, najlepiej bez
pośredników. Tel. 505 588 082
Sprzedam garaż blaszak używany
(gł. 6,30m, szer. 4,10m, wys. 2,30m).
Dodatkowo gratis do blaszaka
oddam na gruz (jest do rozbiórki)
budynek gospodarczy o zbliżonych
wymiarach do garażu blaszak.
Tel. 605 941 233
Sprzedam duży i pojemny garaż
– SUV, VAN, limuzyna.
Wyremontowany dach i betonowy
podjazd. Doskonała lokalizacja
blisko Arki Bożka. Księga Wieczysta.
Tel. 694 010 633

Bar Zeﬂik zlokalizowany przy
kopalni Borynia poszukuje osób
do pracy w zawodzie barmanka.
Praca na podstawie umowy
o pracę. Mile widziane
doświadczenie na podobnym
stanowisku. Tel. 608 612 454
Szukam Pana, może być emeryt,
niepalący, praktyka samochód
dostawczy, transport rzeczy
ciężkich 20-25 kg, praca stała,
dostawy na terenie całego kraju.
Tel. 32 47 12 662

KREDYTY LEASINGI HIPOTEKI
Pożyczki na oświadczenie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Arki Bożka 16cd, Stary Targ
509 637 097

Do wynajęcia 1 miejsce w pokoju
2-osobowym. Dom w dzielnicy
Zdrój. Cena: 500 zł/m-c.
Tel. 513 447 611

Szukam opiekunki do osoby
starszej (chodzącej) z możliwością
zamieszkania, na terenie JastrzębiaZdroju. Tel: 536 638 662

PRACA

Praca dla mężczyzny
z samochodem w soboty.
Nie palącego do 35 lat, nie
akwizycja, z własnym
samochodem. Wysoka kultura
osobista! Całodniowe wyżywienie,
dniówka na początek 300 zł.
Możliwa dłuższa współpraca.
Tel. 517 974 752

Zatrudnię pomocników
budowlanych – praca przy
dachach. Tel. 669 847 268
Praca dla pracownika
budowlanego. Wymagania prawo
jazdy kat B. Sumienność,
bez nałogów. Praca przy
wykończeniach wnętrz.
Tel. 510 696 490
Zatrudnię pracownika do prac
ziemnych, melioracyjnych.
Tel. 604 287 676

Osoby do pracy na magazynie.
Praca stała lub dodatkowa,
elastyczny graﬁk, praca polegająca
na liczeniu, sortowaniu i pakowaniu
towaru. Mile widziane doświadcz..
CV na: kontakt@clevermet.pl

Skuteczne zabiegi!

Zatrudnię brukarza oraz pomocnika
brukarza w solidnej i prężnie
działającej ﬁrmie. Tel. 609 480 181
Pilnie zatrudnimy pracowników
ogólnobudowlanych. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie, pracę
od poniedziałku do piątku,
transport na budowę, odzież
roboczą, profesjonalne narzędzia.
Tel. 606 416 411, 663 331 087
Zatrudnię pracownika do prac:
koszenie traw, oczyszczanie
i odbudowa rowów przydrożnych.
Praca na terenie Jastrzębia-Zdroju.
Tel. 501 087 062
Zatrudnimy ﬁzjoterapeutę do pracy
z dziećmi, licencjat/mgr, mile
widziane doświadczenie w pracy
z dziećmi. katarzyna_1006@wp.pl
Przyjmę do pracy fachowców
ogólnobudowlanych, którzy
specjalizują się przede wszystkim
w wykonywaniu suchej zabudowy,
szpachlowaniu, malowaniu
i suﬁtów systemowych.
Praca stała, w dobrych warunkach
i przyjaznej atmosferze.
Tel. 576 804 517

Zatrudnimy osoby do pracy jako
pomoc biurowa, wymagana
umiejętność obsługi komputera,
znajomość Excela, mile widziane
doświadczenie na podobnym
stanowisku pracy. CV prosimy
wysyłać na kontakt@clevermet.pl

ZŁOTA RĄCZKA
Montaże, małe remonty,
malowanie, karton gipsy,
nawet drobnostki! Nie potraﬁsz?
Nie masz czasu? Oddzwoń!
669 822 731
Firma „EKEN” w Jastrzębiu-Zdroju
zatrudni pracowników na
stanowisko: spawacz, instalator
wod.-kan. i c.o., ślusarz oraz
pracownik do prac porządkowych.
Tel. 32 475 75 41. ida@eken.com.pl

Przyjmę do prac wykończeniowych.
Malowanie, szpachlowanie, sucha
zabudowa, suﬁty podwieszane.
Tel. 507 100 380
Zatrudnię pracowników
budowlanych. Zakres prac: płyta
fundamentowa, stawianie ścian
z paneli SIP, więźba dachowa,
pokrycia dachu, montaż okien,
elewacja zewnętrzna. Wymagana
samodzielność, doświadczenie,
chęci do pracy, rzetelność.
Praca na terenie śląska. Wypłata
4000-6000 na rękę.
Tel. 512 118 024
INNE
Oddam za darmo opony zimowe
z felgami 195x65x15 w dobrym
stanie. Tel. 605 271 235

Pilnie zatrudnimy kierownika
dyskontu odzieżowego.
Tel. 511 222 248

Sprzedam lodówkę Indesit, 100%
sprawna. Wysokość 185 cm,
szerokość 60 cm. Cena 200 zł.
do negocjacji. Tel. 504 113 013

Szukam pracownika budowlanego
lub pomocnika, mogą być
z Ukrainy. Tel. 508 216 592
e-mail: sulkowska0@o2.pl

Sprzedam używane łóżko do
masażu. Sprawne, stan dobry.
Cena 1500 zł. Odbiór osobisty.
Tel. 667 555 004

