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Wersja elektroniczna gazety i więcej informacji z miasta na portalach:

www.naszejastrzebie.pl i www.jas24info.pl
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Ubezpieczenia na wiele sposobów
Najszersza oferta w mieście!
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Przyjdź! Sprawdź nas!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 73 (naprzeciw E-Leclerc) tel: 32-470-32-49
ul. Mazowiecka 6 (powyżej D.H. Spar) tel: 537-437-515
Al. Piłsudskiego 60 (Urząd Miasta) tel: 531-131-101

Ü sprzedaż
Ü montaż
Ü serwis

wentylacja
)501 678 528

www.klimat.biz.pl

2

pod

filarem

P

amiętam z czasów dzieciństwa, kiedy
część wakacji spędzałem na wsi, w licznej i wielopokoleniowej rodzinie. Dwie osoby poruszały się tam na wózkach inwalidzkich. Senior rodu, bardzo
już stary i schorowany oraz
dziewczynka, która cierpiała na niedowład kończyn.
Pod wieczór, kiedy obydwoje leżeli już w łóżkach, wózki odstawiano do obszernego ganku. Razem z dziećmi
sąsiadów tworzyliśmy zgraną i trochę niespokojną ekipę. Pamiętam sytuację, kiedy siedzieliśmy przy ognisku i szukaliśmy pomysłu na
zorganizowanie jakiejś hecy,
która zdenerwuje dorosłych.
Jeden z kolegów rzucił hasło,
aby zrobić wyścig na wózkach inwalidzkich, od domu
do przystanku PKS. Nikt nawet tego nie skomentował,
a autor pomysłu szybko się
zorientował, że palnął gafę
wieczoru. Jako dzieci byliśmy bezlitośni wobec siebie.
Śmialiśmy się z piegowatych,
szczerbatych, z grubych też,
choć było ich mało, ponieważ
w tamtych czasach dzieci odżywiały się zdrowo i były
w ciągłym ruchu. Ale wiedzieliśmy też, że są tematy
tabu. Instynktownie czuliśmy,
że „kawał” z wózkami byłby
zły i nieuczciwy. My możemy
poudawać niepełnosprawnych. Oni daliby wszystko,
aby chociaż przez chwilę poudawać sprawnych, ale nie
mogą tego zrobić. Dlaczego prezydent Hetman nie
mogłaby być w mojej ekipie
z lat młodości? Proszę przeczytać na stronie 6.
filar

www.naszejastrzebie.pl
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}Po odejściu wiceprezydenta Janusza Budy, rządy w magistracie opierają się
}Nowym wiceprezydentem został syn Aliny Chojeckiej, radnej z ugrupowania

Dwór się

W

ubiegłym
miesiącu zapowiadaliśmy, że z otoczenia Anny Hetman może
odejść kolejny, bardzo ważny
współpracownik. Wiedzieliśmy, że z takim zamiarem
nosi się wiceprezydent Janusz Buda, ale - na wszelki
wypadek - nie zdradziliśmy
nazwiska. Mieliśmy rację. Janusz Buda podziękował Annie Hetman za współpracę.

lider Platformy Obywatelskiej i najważniejszy współpracownik posła Krzysztof Gadowskiego. To
paradoksalna sytuacja. Foksowicz nie
wszedł do „rządu”
otwarcia Anny Hetman, aby nie zrazić
jastrzębian partyjną
identyfikacją. Teraz okazuje się, że
ławka
apolitycznych
fachowców
gotowych do współpracy z prezydent miasta

To drugi
kadrowy cios
dla prezydent
miasta
w tak krótkim
czasie.
Kilka
miesięcy
temu odszedł z magistratu wiceprezydent
Ryszard
Rakoczy. Zastąpił
go Roman Foksowicz, lokalny

jest zbyt krótka, aby
magistrat mógł normalnie funkcjonować
bez kadrowego
wzmocnienia
ze
strony PO. Po odejściu
Budy okazało się, że

jest jeszcze gorzej.
Ławka rezerwowych jest

dzinnych i alimentacyjnych,
a także Miejskim Zarządem
Nieruchomości, Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Domem
Pomocy Społecznej, Domem
Nauki i Rehabilitacji dla
Dzieci Niepełnosprawnych,

Publicznym Żłobkiem Nr 1,
Zespołem Ognisk Wychowawczych oraz Jastrzębskim
Zakładem Komunalnym. Jednym słowem, pracy przed
nim sporo. Czy sobie poradzi? Z notki zamieszczonej

W ciągu czterech lat nie zm

Gorzej jest ty

krótsza, niż była to
w stanie sobie wyobrazić opozycja
wobec Anny Hetman.
Wiceprezydentem
został Robert Chojecki. Pokieruje wydziałami
gospodarki komunalnej,
spraw obywatelskich i komunikacji, kultury, sportu
i turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa,
polityki społecznej i
mieszkaniowej, spraw ro-

C

ztery lata temu, kiedy
oddawał władzę prezydent Marian Janecki, nowa ekipa obarczyła go
odpowiedzialnością za słabe
wskaźniki rozwojowe Jastrzębia-Zdroju. Sytuacja faktycznie nie wyglądała najlepiej.
W rankingu prowadzonym od
lat przez Związek Powiatów
Polskich, w 2014 roku Jastrzębie zajmowało przedostatnie
miejsce w klasyfikacji miast
na prawach powiatu. Za nami
był tylko Wałbrzych, który

jest żywym i wstydliwym dowodem na to, że „plan Balcerowicza” nie dla wszystkich
skończył się dobrze. Minęły
cztery lata. Związek Powiatów Polskich, jak zawsze na
wiosnę, opublikował kolejny
ranking. Na górze spory ruch.
Na Rzeszów nie ma mocnych.
Nowy Sącz pnie się w górę.
Słupsk i Zabrze spadają. Tylko dół tabeli od lat pozostaje
bez zmian. Listę zamyka skazany na porażkę Wałbrzych
z 500 punktami rankingowy-
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Kompleksowe usługi na najwyższym poziomie
Jastrzębie - Zdrój
ul. Pszczyńska 374
tel. 506 023 441
tel. 032 470 70 31
www.gruner.bosch-service.pl
e-mail: gruner@bosch-service.pl
czynne:
pon. - pt. 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 13:00

przed zakupem, minimalizując ryzyko nieudanej transakcji. Aby obsługa
Naszych Klientów była kompletna, uruchomiliśmy Stację Kontroli Pojazdów wyposażoną w nowoczesną linię diagnostyczną MAHA dla wszelkich pojazdów do 3,5 t., na której dokonujemy badań okresowych, także pojazdów zasilanych gazem, pojazdów sprowadzonych z zagranicy,
dodatkowych skierowanych przez policję czy starostę, powypadkowych,
przystosowanych do ciągnięcia przyczep, taxi, nauka jazdy, motocykli
i motorowerów, ciągników i przyczep rolniczych. Jako NIELICZNI oferujemy Klientom Stacji natychmiastowe usunięcie wykrytych na badaniu
usterek w naszym Serwisie.

BOSCH GRUNER SERVICE | Stacja Kontroli Pojazdów

F

irma Bosch Serwis Gruner S.C. w Jastrzębiu-Zdroju została założona w 1979 roku jako Warsztat Naprawy Silników. Dziś mieścimy się
w nowym kompleksie, przy ul. Pszczyńskiej 374, gdzie znajduje się
nowoczesny serwis samochodowy.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i spełnieniu
rygorystycznych norm otrzymaliśmy status
Partner -Serwis VAG oraz autoryzacje: Bosch Service
- Bosch Diesel Service - Delphi Diesel Service.
Wykwalifikowani mechanicy, dysponujący sprzętem diagnostycznym
oraz urządzeniami i obrabiarkami naprawczymi, gwarantują naprawy
i kompleksową obsługę samochodów na poziomie ASO. Wykorzystuje-

my nowoczesne technologie i urządzenia firm: Bosch, Delphi, ATE, SKF,
SUNNEN, NEWAY - dzięki którym możemy naszym Klientom zagwarantować najwyższą jakość usług. Zajmujemy się również diagnostyką
komputerową, naprawą klimatyzacji, podwozi, hamulców, geometrią
3D,naprawą silników diesla i benzynowych, jak również wymianą rozrządów wymagających specjalistycznego oprzyrządowania, naprawą skrzyń
biegów Audi/VW i sprzęgieł DSG oraz wymianą oleju w automatycznych
skrzyniach biegów-różne marki. Posiadamy autoryzację naprawy aparatury paliwowej diesla oraz nowocześnie wyposażoną pracownię do naprawy pomp, wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy Diesel Common-Rail,
do samochodów osobowych, ciężarowych ciągników i maszyn budowlanych. Wymieniamy również ogumienie, oleje i płyny eksploatacyjne.
Ponadto można u nas kompleksowo sprawdzić stan techniczny pojazdu

Wydawca:
Reklama:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
Mariola Szołtys
redakcja@naszagazeta.info, naszejastrzebie@naszagazeta.info
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sebastian Sroślak
Sekretarz redakcji:
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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na dwóch filarach: politycznym i towarzyskim.
prezydent Anny Hetman.

sypie Nóż i widelec
przez biuro prasowe urzędu
wynika, że Robert Chojecki
dotychczas pełnił funkcję
kierownika biura sprzedaży,
menedżera oraz handlowca.
Żadnych konkretów, gdzie
pracował i co osiągnął.

Nie ma śladu o jego
choćby minimalnym
doświadczeniu
w pracy samorządowej.

Chyba, że takie umiejętności przekazywane są

w genach. Matką Roberta
Chojeckiego jest bowiem
Alina Chojecka, radna klubu Platformy Obywatelskiej i Dla Jastrzębia, blisko
związana z prezydent Anną
Hetman.
(fil)

mieniło się nic. Jest dalej tak samo źle.

ylko w Wałbrzychu
mi. Na przedostatnim miejscu
Jastrzębie-Zdrój z kapitałem
700 punktów. Rzeszów zgromadził ich 64730.
Ranking jest wiarygodny. To
jedyne w Polsce tego rodzaju
przedsięwzięcie, zarządzane
na bieżąco przez ekspertów

w trybie on-line. Samorządy
oceniane są według wielu
kryteriów
uszeregowanych
w dziesięciu grupach tematycznych: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość
obsługi mieszkańca oraz funk-

Punktacja śląskich
miast w rankingu ZPP
Dąbrowa Górnicza
39380
Zabrze15770
Rybnik13650
Tychy8585
Katowice6150
Bytom1750
Jaworzno1550
Ruda Śląska
1250
Chorzów1050
Jastrzębie-Zdrój700

cjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój
społeczeństwa
informacyjnego, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, umacnianie
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu
ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, wspieranie działań
na rzecz gospodarki rynkowej,
promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa
i międzynarodowa, działania
promocyjne. Warto uważnie
przeczytać te kryteria. Sprawy gospodarcze są tam brane
pod uwagę, ale nie tylko one
decydują o ogólnej ocenie.
Akurat w tym rankingu nie jest
żadnym usprawiedliwieniem
argument, że Jastrzębie-Zdrój
ma pod górkę ze względu na
dominację górnictwa.

czyli pysznie i zdrowo

Z

drowe jedzenie już dawno
przestało być modą, a stało
się warunkiem dobrego
i komfortowego życia. Niestety, nie wszyscy potrafimy
tak przygotować potrawy,
aby nie traciły swoich walorów smakowych i zdrowotnych. W Jastrzębiu-Zdroju
jest rozwiązanie tego problemu. Wystarczy skorzystać z oferty
baru mlecznego „Nóż i widelec”.

- Oferujemy bardzo dobre potrawy przygotowywane od podstaw.
Nie stosujemy gotowych produktów lub półproduktów,
codziennie przygotowujemy
posiłki ze świeżych, najlepszych produktów - deklarują
właściciele baru.
Specjalnością kuchni są
własnoręcznie przygotowywane pierogi we wszystkich smakach, placki po węgiersku i naleśniki.

l Danie dnia już od 10 zł
l Zestawy dziecięce
l Dostawa obiadów do firm i domów
l Catering
l Organizacja imprez okolicznościowych
Bar mleczny Nóż i WIdelec | Jastrzębie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a
tel: 515-180-655 | facebook.com/bar.noz.widelec

Oferta pracy
Poszukujemy do pracy nad morzem od zaraz
w OW „Neptun” w Sianożętach
l kelner/kelnerka
l kucharz
l pomoc kuchenna
Oferujemy mieszkanie i wyżywienie w pokojach
socjalnych na terenie ośrodków.

Kontakt: 94 35 15 800 / 510 281 377
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Jadłodajnia dla wszystkich

Z

upływem czasu Jadłodajnia Pasaż 24h
zyskuje na popularności i podbija żołądki konsumentów w Jastrzębiu-Zdroju
i okolicy. Co ważne nadal
zestaw obiadowy kosztuje
10,95 zł, tyle samo co w dniu
otwarcia. Rozszerzono jednak ofertę o danie szefa kuchni w cenie 14,90 zł, a dania
barowe w cenie 8,00 zł.
W dalszym ciągu Jadłodajnia oferuje karnety obiadowe po 200,00 zł i 300,00 zł,
wszystko można regulować
kartą płatniczą oraz bonami
firm Sodexo oraz JSW Górnośląskiego Konsorcjum Handlowego. Zapraszamy również
do organizowania imprez okolicznościowych, szczególnie w wieczornych porach.

- Mimo że wszystko idzie nadzwyczaj bardzo dobrze - mówi pani Ela, szefowa kuchni
- to czasem zdarzają się niespodzianki i nieporozumienia - kontynuuje pani Ela.

- Chociaż nasza załoga
jest wspaniała, to wszyscy jesteśmy ludźmi - dodaje pani
Ewa, kierująca Jadłodajnią.
- Dania obiadowe są przygotowywane w tym samym dniu,
a surówki i sałatki na bieżąco
w miarę potrzeb. Jeśli klient
coś zauważy lub otrzyma
danie nie takie, jak powinno być, prosimy zgłaszać
wszystko do kierownictwa
albo wpisać w książkę skarg
i uwag znajdującą się na bufecie - podkreśla pani Ewa.
Jadłodajnia jest dla Ciebie,
jeśli nie jesteś zadowolony,
wpisz się do Książki „Uwag i Skarg”. To poprawi jakość usług.
Wszystko jest dla Was i zależy od Was.
Dziękujemy!

WSTĄP - SPRÓBUJ - PRZEKONAJ SIĘ SAM
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Powierzaj swoje oczy tylko najlepszym!
Klinika okulistyczna GEMINI w Ostrawie
KLINIKA OKULISTYCZNA

ZAĆMA

zaćma już od 286 zł
korekcja wzroku gratis
transport od domu do kliniki
i z kliniki do domu
każdy pacjent otrzymuje pakiet gratis wartości ponad
100 zł: okulary UV, krople na 30 dni, zestaw sterylny
NFZ refunduje w 2018 r. 2214 zł – możliwość rozliczenia się
z NFZ do wysokości refundacji
najlepsi specjaliści, najnowocześniejszy sprzęt
okulistyczny – to sobie bardzo cenią nasi Pacjenci

Umawianie terminów zabiegów i transportu

602 150 886

Prezydent miasta obraz
i chce go odwołać z fun

Radni b
Pisaliśmy wcześniej,
że ze stanowiska
zrezygnował
wiceprezydent
Janusz Buda. Z jego
odejściem wiąże
się jeszcze jeden
problem, który
otworzył kolejny front
między prezydent
Anną Hetman
a większością
w Radzie Miasta.

J

anusz Buda jest przewodniczącym Zarządu
Międzygminnego Związ-

Rada Nadzorcza nie udzieliła absoluto
prezesowi Górniczej Spółdzielni Mieszka

Początek końc
Kolejni członkowie Rady Nadzorczej GSM
odchodzą z tego gremium, zniesmaczeni
postawą przewodniczącego Bolesława
Lepczyńskiego. Jego uległość wobec prezesa
Gerarda Weycherta stała się przedmiotem
kpin nie tylko wśród pracowników
spółdzielni, ale nawet jej mieszkańców.
Przeciwnicy układu rządzącego GSM mają
w Radzie Nadzorczej (na razie) pięciu członków.
To wystarczy, aby walczyć z patologiami, które
dotychczas uchodziły tam na sucho.

Do

pierwszego starcia
doszło tuż po długim weekendzie.
Zgodnie z harmonogramem,
posiedzenie Rady Nadzorczej
miało się odbyć 15 maja. Nastąpiła jednak zmiana planów. Pilny
i spóźniony SMS od przewodniczącego Lepczyńskiego wezwał
członków Rady na 8 maja. Skąd
ten pośpiech? Zgodnie z wymogami, do 10 maja musiała być
podjęta decyzja o przyznaniu
premii Zarządowi. Spór nie rozgorzał jednak wokół tego.

Większość
członków Rady
Nadzorczej
nie przyjęła
sprawozdania
finansowego
Zarządu za
ubiegły rok.

Tuby propagandowe GSM
zarzuciły im, że są przeciwko spółdzielni nie przyjmując
dokumentów przygotowanych
przez biegłego rewidenta. Jest
to nieprawda. Większość roz-

sądnie myślących członków
Rady Nadzorczej nie chciała
podpisywać niczego w ciemno.
Wcześniej nie mieli możliwości
spotkania się z rewidentem, porozmawiania z nim, zadania pytań. Jest to łamanie standardów
spółdzielczości mieszkaniowej,
gdzie rolą i obowiązkiem Rady
Nadzorczej jest kontrola pracy
Zarządu, zwłaszcza w jej finansowym aspekcie. Nieprzyjęcie
bilansu i sprawozdania za ubiegły rok oznacza też niewyrażenie zgody na udzielenie abso-

lutorium prezesowi Gerardowi
Weychertowi.

Wstrząśnięty
takim obrotem
sprawy
przewodniczący
Lepczyński
natychmiast
zamknął obrady.
Co to może oznaczać dla
GSM? Niewykluczone, że jest
to początek końca obecnego
układu rządzącego spółdzielnią.
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ziła się na swojego byłego zastępcę
nkcji przewodniczącego Zarządu MZK.

bronią Budy

nie może on reprezentować
miasta w MZK.
Na jego miejsce chciała
wyznaczyć wiceprezydenta
Romana Foksowicza. Radnym
nie spodobał się ten pomysł.
Wprawdzie Janusz Buda nie
pracuje już dla prezydent Anny
Hetman, ale to nie oznacza, że

ku Komunikacyjnego. Dotychczas prezydent Hetman
i jej środowisko polityczne

orium
aniowej.

ca?
To nie były dobre lata dla GSM.
Pamiętna afera podsłuchowa
z 2015 roku rozpoczęła całą serię
wydarzeń i sytuacji, które cieniem położyły się na reputacji
tej ważnej dla miasta spółdzielni.
Wstydliwym symbolem obecnych
władz GSM jest kosztowna, agresywna i nachalna propaganda
uprawiana w swoich nośnikach
przekazu oraz - za ciężkie pieniądze - w komercyjnych mediach.
Przeciwnicy prezesa obrzucani
są błotem. Niezgadzających się
z nim członków Rady Nadzorczej
spotykają szykany. Wszelkie granice przekroczono przy próbie
niszczenia wizerunku Andrzeja
Kinasiewicza, członka Rady, ale
także szanowanego i zasłużonego mieszkańca Jastrzębia-Zdroju,
znanego choćby z działalności
na rzecz honorowego krwiodawstwa. Takiej postawy władz GSM
powoli zaczęli mieć dość sami lokatorzy, którzy tłumnie stawili się
na zwołanym w styczniu Walnym
Zgromadzeniu, aby pomysłom
prezesa powiedzieć: nie! Brak
zgody na absolutorium to pierwszy krok. Kolejnym może być
odwołanie prezesa. Niewykluczone, że trzem członkom Rady
Nadzorczej (chodzi o Bolesława
Lepczyńskiego, Zbigniewa Staszkowa i Jacka Próchnickiego) postawione zostaną zarzuty łamania
prawa.

www.naszejastrzebie.pl
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Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
Realizujemy Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego. Obejmujemy opieką dzieci
niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, dzieci
autystyczne, z zaburzeniami sensorycznymi.

Czesne za przedszkole:
v do 6 godzin - 200 zł v powyżej - 320 zł.
Drugie i kolejne dziecko zniżka 50%.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego - czesne 100 zł.

Czesne za żłobek
od 450 zł za miesiąc
CZESNE OBEJMUJE:
v rytmikę
v język angielski
v dogoterapię
v zajęcia z etnologii
v przedstawienia teatralne
v wycieczki
v gimnastykę korekcyjną
v opiekę psychologa i logopedy
v kółka zainteresowań
v religię

Małe grupy do 18 osób, każda pod opieką
magistra wychowania przedszkolnego
i wykwalifikowanej opiekunki dziecięcej.
Oferujemy pełne wyżywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Janusz Buda (z lewej) i Franciszek Dziendziel, przewodniczący
Zgromadzenia MZK. Źródło: MZK Jastrzębie-Zdrój.
byli zadowoleni z jego pracy
w MZK. Na wszelkie słowa
krytyki ze strony opozycji
padały argumenty, że jest
to polityczna nagonka. Sytuacja się jednak zmieniła.
Buda nie jest już w ekipie
Anny Hetman. Prezydent
uznała, że w związku z tym

nie może dobrze - jak dotychczas - służyć Jastrzębiu. Zwołano w tym celu nadzwyczajną
sesję Rady Miasta. Zdecydowana większość radnych była
przeciw zmianom na stanowisku przewodniczącego MZK.
Wniosek o podmianie Budy na
Foksowicza upadł.

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie
Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego jest istotnym aspektem życia miasta, nie tylko dla naszego Klubu PiS, ale
dla całej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wyrażamy zadowolenie, że Rada Miasta zdecydowanie poparła pomysł pomocy dla jastrzębskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Wyrażamy sprzeciw, podobnie jak
zdecydowana większość w Radzie Miasta, wobec zmiany reprezentanta do struktur Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Próba odwołania Janusza Budy przez prezydent Annę Hetman - co istotne - wbrew jego woli i zaangażowaniu w działania
MZK oraz ewentualne zastąpienie go wiceprezydentem Romanem Foksowiczem oceniamy, podobnie jak znaczna większość
Rady Miasta jako krok wstecz. Pomimo wielu wątpliwości, gdy
Janusz Buda zmieniał byłego wiceprezydenta Ryszarda Rakoczego w strukturach MZK, nie czujemy z tego powodu zawodu.
Jest wręcz przeciwnie. Wzbijając się ponad różnice polityczne,
w naszej ocenie Janusz Buda spisuje się dobrze w bardzo trudnych negocjacjach z sąsiednimi gminami słusznie bacząc na los
pasażerów i pracowników organizujących i wykonujących transport zbiorowy w mieście, którym groziła utrata pracy. Dopiero po
jego zaangażowaniu widać szansę na realne i konieczne przeorganizowanie komunikacji w mieście.
Przy podejmowaniu uchwał ważnym argumentem był fakt, że
prezydent Anna Hetman czy też wiceprezydent Roman Foksowicz,
nie przedstawili nawet planu na najbliższe działania w MZK, stąd
nietrudno było przewidzieć, że nie zostanie udzielony im przez
większość Rady Miasta niezbędny kredyt zaufania do forsowanych przez nich zmian. Po medialnych zarzutach środowiska politycznego prezydent Anny Hetman, dostrzegamy, że różnimy się
także w ocenie zgodności z prawem. Oczywistym jest, że ewentualny spór prawny powinien rozstrzygnąć sąd, a nie wyścigi na
opinie i poglądy prawne.

Każdy posiłek skalkulowany osobno do wyboru.

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl
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DYWANY
WYKŁADZINY

l tapety
l dywany
l panele
l wykładziny

SKLEP DYWANY i CENTRUM TAPET | Jastrzębie-Zdrój, AL. J. Piłsudskiego 39
www.exclusivecarpets.pl | /exclusivecarpets | tel. kom. 780 095 009 | czynne: 10-18, sob.: 9-13

www.naszejastrzebie.pl
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STYL ŻYCIA

maj 2018r.

Żenujący popis
Prezydent urządziła sobie rajd wózkiem inwalidzkim po mieście. Chciała
rzekomo sprawdzić, czy w Jastrzębiu-Zdroju są bariery architektoniczne dla
osób niepełnosprawnych. Widzowie tego widowiska odebrali to inaczej.

W

roku wyborczym
rządzącym przychodzą do głowy
różne pomysły.
Do legendy przeszedł wyczyn
byłego prezydenta Rudy Śląskiej,
który w garniturze wskoczył do
nowego basenu. Jest to jednak
wygłup małego kalibru w porównaniu z popisami prezydent Anny
Hetman. Nie wiemy, kto jej doradza w kwestii wizerunku i zacho-

wań, ale robi to wyjątkowo źle.
W ubiegłym miesiącu władze
miasta postanowiły się pochylić
nad problemami osób niepełnosprawnych. Wiadomo, że w każdym mieście jest z tym problem
i nikt Anny Hetman specjalnie nie
wini za zbyt wysokie krawężniki,
nierówne ulice, brak wind i podjazdów. W Polsce przez lata był
to problem lekceważony, niedoceniony i spychany na bok. Ja-

Fragmenty internetowych komentarzy
} Czekam teraz aż pani prezydent i pan vice wczują się w role zwykłych
mieszkańców miasta. Przejadą się autobusem, pójdą do kina, na basen,
do przychodni, na festyn zorganizowany przez siebie i poczują, jak w tym
mieście się żyje. Dlaczego pani prezydent wszystko robi dla poklasku?
Czy z tej jazdy na wózku coś wyniknęło oprócz relacji na Facebooku?
} Lans lansem...a robota... robotą. Ile z tej szopki zostało wniosków?
Ile kasy mocna Figura(ntka) przeznaczy na pomoc osobom niepełnosprawnym w usuwaniu barier?
} Żenujący spektakl włodarzy, którzy robią widowisko z udziałem niepełnosprawnych! Czy nie wystarczyłyby osławione (i porządne!!!) konsultacje z osobami, które faktycznie na co dzień muszą z poziomu wózka
inwalidzkiego korzystać z chodników i traktów? Jesteście słabi...

strzębie-Zdrój nie jest wyjątkiem.
Prezydent postanowiła jednak
w roku wyborczym dać niepełnosprawnym sygnał, że rozumie
ich problemy. Mogła to zrobić
normalnie. Czyli zorganizować
debatę w tej sprawie, wysłuchać
samych niepełnosprawnych,
przygotować raport o barierach
architektonicznych w mieście.
Anna Hetman postąpiła jednak

inaczej. W błysku kamer i fleszy, w towarzystwie rozradowanych urzędników, sama usiadła
na wózek inwalidzki i ruszyła
w rajd. Wystarczy przeczytać
opinie internautów na forach, aby
dowiedzieć się, co sądzą mieszkańcy na temat tego happeningu.
Już samo oglądanie widowiska
wzbudzało uczucie wstydu i zażenowania.
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DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 166,00 m2
działka. 617,00 m2
cena: 359 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
pow. 46,00 m2
cena: 116 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Łaziska, Dworcowa
pow. 200,00 m2
działka. 2978,00 m2
cena: 280 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANO-ROLNA

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 98 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
pow. 55,70 m2
cena: 139 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
os. XXX-lecia
pow. 38,00 m2
cena: 73 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 36,00 m2
cena: 80 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Krakowska
pow. 64,00 m2
cena: 188 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Kończyce Małe
pow. 140,00 m2
działka. 1600,00 m2
cena: 247 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Gogołowa
możliwość podziału 30zł/m2
pow. 3670,00 m2
cena: 110 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 44,50 m2
cena: 125 000 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 53,00 m2
cena: 113 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 56,00 m2
cena: 124 000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Bąków
pow. 160,00 m2
działka. 904,00 m2
cena: 595 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pułaskiego
pow. 1100,00 m2
cena: 90 000 zł
tel. 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Karola Miarki
pow. 38,00 m2
cena: 89 900 zł
tel. 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
pow. 62,95 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
pow. 57,00 m2
cena: 165 000 zł
tel. 601 976 218

DOM

DZIAŁKA BUDOWLANOUSŁUGOWA
Jastrzębie-Zdrój
pow. 4324,00 m2
cena: 55 zł/m2
możliwość podziału
tel. 601 976 218

tel. 601 976 218
M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 26,00 m2
cena: 79 000 zł
tel. 601 976 218
M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 33,61 m2
cena: 99 000 zł
tel. 601 976 218

kupimy twoją
nieruchomość
zadzwoń!!!

Skrbeńsko
pow. 3000,00 m2
cena: 93000 zł
tel. 601 976 218

DOM
Gołkowice
pow. 173,00 m2
działka. 800,00 m2
cena: 420 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
Szeroka
pow. 844,00 m2
cena: 36 604 zł
tel. 601 976 218

DOM
Zebrzydowice
pow. 200,00 m2
działka. 650,00 m2
cena: 470 000 zł
tel. 601 976 218

DZIAŁKA BUDOWLANA
Jastrzębie-Zdrój
ul. Gołębia
pow. 1036,00 m2
cena: 105 000 zł
tel. 601 976 218

Jastrzębie-Zdrój
pow. 400,00 m2
cena: 450 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

cena: 45 000 zł

TYLKO U NAS

pow. 18,50 m2

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kusocińskiego
pow. 47,00 m2
cena: 131 000 zł
tel. 601 976 218

Ornontowice

TYLKO U NAS

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 35,00 m2
cena: 115 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 207,00 m2
działka. 2892,00 m2
cena: 520 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
pow. 62,11 m2
cena: 141 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

DOM
Jastrzębie-Zdrój
pow. 228,00 m2
działka. 1350,00 m2
cena: 330 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-6
Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
pow. 70,50 m2
cena: 177 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Ofiar Faszyzmu
pow. 49,00 m2
cena: 130 000 zł
tel. 601 976 218

TYLKO U NAS

M-2

TYLKO U NAS

6

FEDRUJEMY
DODATEK

Dodatek opracował: Jerzy Filar

SPECJALNY

górnictwo | miasto | ludzie

Zdjęcia: JSW

To była piękna sobota. Przedostatni dzień najdłuższego długiego weekendu
w tym roku. Jastrzębianie szykowali się do zakończenia majówki. Ludzie snuli
plany, jak spędzić te dwa dni. Wyjechać za miasto, albo zostać i wybrać się na
jakąś miejską imprezę? Tuż przed godz. 11 nastrój prysł. Zatrzęsła się ziemia.

Czarny tydzień

J

astrzębie-Zdrój jest miastem górniczym. Tąpnięcia nie są tutaj czymś niezwykłym. Mieszkańcy są
do nich przyzwyczajeni. Prawie
w każdej rodzinie pracuje przynajmniej jeden górnik. Ludzie
wiedzą, skąd się biorą takie
wstrząsy i dlaczego - zazwyczaj
- nie są one groźne. Miejska infrastruktura też jest do tego przygotowana. Bloki na osiedlach są
wzmacniane, budowane według
technologii obowiązujących na

terenach aktywności górniczej.
Tym razem było inaczej. Wstrząsu
o takiej sile nie pamiętał nikt. Kołysały się żyrandole, przesuwały
meble, z wielu stołów pospadały
talerze i szklanki. Rozszalały się
sejsmografy w Polsce, Serbii,
Niemczech, Rosji, na Ukrainie
i Węgrzech. To był jeden z najsilniejszych wstrząsów w ciągu
ostatnich dni na kontynencie europejskim. O tym, że musiało się
stać coś złego, mieszkańcy wiedzieli od razu. Lotem błyskawicy

zaczęły krążyć informacje. To
„Zofiówka”. Wkrótce wiedziała
o tym cała Polska. Rozpoczęła
się akcja ratownicza. Zorganizowano pierwszą konferencję
prasową. Najpierw wiadomości
przekazywała Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a później
Daniel Ozon, prezes JSW. I tak
już zostało do końca. Jeszcze
nigdy w tak sprawny i rzeczowy
sposób nie informowano o przebiegu i postępach akcji z miejsca

katastrofy. Oczywiście, nie jest
to pociecha dla rodzin ofiar, ale
to ważne dla opinii publicznej.
Dokładne, szybkie i prawdziwe
informacje zapobiegły plotkom
i medialnym spekulacjom, które
zawsze towarzyszą takim sytuacjom. I najważniejsza sprawa,
zanim jakaś wiadomość poszła
w eter, jako pierwsze dowiadywały się rodziny górników.
W pierwszych dwóch-trzech
dniach akcji ratunkowej, od konferencji prasowych na „Zofiów-

ce” rozpoczynały się wszystkie
serwisy informacyjne. Ale życie,
w Polsce i na świecie, toczyło
się dalej, a - jak zawsze - działo się sporo. Z czasem relacje
z dramatycznej akcji ratowniczej
stały się jedną z wielu krajowych
informacji. Jedynie w Jastrzębiu-Zdroju czas płynął inaczej.
Odwołano miejskie imprezy.
Ludzie nie mieli ochoty na zabawy w klubach i przesiadywanie
w knajpach. Miasto wstrzymało
oddech i czekało…

górnictwo | m
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Przeciwko ratownikom sprzysięgły się wszystkie trudności:
wysoka temperatura, wilgotność, metan, woda i zasypane
chodniki, zakleszczone zniszczonym sprzętem. To jedna
z najtrudniejszych akcji w historii polskiego górnictwa.

Dzień
pierwszy
sobota, 5 maja

O godz. 10.58 sejsmografy notują
wstrząs o sile 4,3 w skali Richtera. Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna przy Głównym Instytucie Górnictwa określa jego magnitudę na 4,0.
To nie jest typowy ruch górotworu, ale
trzęsienie ziemi. Energia uwolniona
na poziomie 900 m pod ziemią w ruchu Zofiówka wynosi aż 10,9 x 10^8 J.
Laikom to nic nie mówi, ale wystarczy
porównać, że ten wstrząs jest większy,
niż wszystkie dotychczasowe razem

wzięte, notowane na tej kopalni. Na
odcinku pół kilometra dwa wyrobiska
(pochylnia H-2 i drążony równoległy
chodnik podścianowy H-10) zostają
zgniecione. Rozpoczyna się przeliczanie załogi i ewakuacja. Pod ziemią
jest 270 górników. Jedenastu znajduje
się bezpośrednio w rejonie objętym
tąpnięciem. Czterech górników wyjeżdża o własnych siłach. Dwaj z lekkimi
obrażeniami trafiają do szpitala. Urywa się kontakt z siedmioma górnikami
pod ziemią. W 20 minut po tąpnięciu
rozpoczyna się akcja ratownicza. Od
razu, z Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu ruszają dwa
zastępy specjalistycznego pogotowia
technicznego ze sprzętem do pracy

w zawałach i poszukiwań. Dwa zastępy wyjeżdżają z Okręgowej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskiego. Na poziomie 900 m ratownicy urządzają bazę. Do odciętych
górników mają 1300 m. Powstrzymuje
ich niespotykana koncentracja metanu
w atmosferze pod ziemią. Stężenie dochodzi do niewiarygodnego, niespotykanego nigdzie wcześniej poziomu
58 proc. Informacja o wypadku obiega
całe miasto. Pod bramą kopalni gromadzą się jastrzębianie, w tym także
rodziny zaginionych.
Do sztabu przyjeżdżają wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
i prezes JSW Daniel Ozon, którzy pozostanie na miejscu do końca akcji.

Po godzinie 16. ratownicy docierają
do dwóch poszkodowanych pracowników, którzy znajdują się w rejonie
chodnika nadścianowego. Stukając
w rury dawali sygnał, że żyją. Uratowali się oddychając przez szczeliny rurociągu ze sprężonym powietrzem. Ich
stan jest na tyle dobry, że z pomocą ratowników wychodzą na powierzchnię.
Mają obrażenia barku i głowy. Zostają
opatrzeni i przewiezieni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Około godz.
20 na „Zofiówkę” przyjeżdża premier
Mateusz Morawiecki. W godzinę później ratownikom udaje się nawiązać
kontakt wzrokowy z trzecim odciętym
górnikiem. Są blisko, ale drogę bloku-

je im rumowisko metalowych, zakleszczonych i ściśniętych elementów. Nie
wiadomo, czy górnik żyje. Jest przygnieciony obudową, nie porusza się.

Dzień
drugi

niedziela, 6 maja
W nocy trwa pod ziemią układanie
lutniociągu (składowa część wentylacji kopalnianej w postaci przewodu,
którym przepływa powietrze). Do zawalonego chodnika trzeba dostarczyć
świeże powietrze, aby ratownicy mogli zdjąć aparaty i pracować jak naj-
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sprawniej. Po godz. 8.00 dziennikarze
dowiadują się, że ratowników dzieli od
górnika ok. 30 m. Docierają do niego
w dwie godziny później. Ratownicy
transportują górnika do podziemnej
bazy. Lekarz stwierdza zgon.
- Górnik odnaleziony pod ziemią przez ratowników nie żyje. Miał
38 lat, pracował w górnictwie od 10 lat
- informuje prezes JSW Daniel Ozon.

Głowa państwa spotyka się z zarządem spółki, kierownictwem akcji i ratownikami. Prezydent krótko rozmawia
z mediami, a potem jedzie do szpitala
w Jastrzębia-Zdroju, gdzie spotyka się
z uratowanymi górnikami. Około godz.
14 ratownicy docierają do górnika
i transportują go do bazy. Prezydent
Andrzej Duda wraca do kopalni. Wraz
z metropolitą katowickim abp. Wikto-

najlepszy sprzęt. W Ruchu Zofiówka wstrzymano prace. Nie oznacza
to, że górników w kopalni nie ma.
Prowadzą tak zwane prace pomocnicze. Ratownicy doprowadzają
lutniociąg do skrzyżowania dwóch
chodników w rejonie, w którym prowadzona jest akcja. W lokalizacji
górników mają pomóc wideoendoskop oraz Górniczy Lokalizacyjny

Od początku do końca akcji w sztabie był Daniel Ozon, prezes JSW (na zdjęciu po prawej) obok wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Około południa zastęp ratowniczy
nawiązuje kontakt wzrokowy z czwartym górnikiem. Jest nieprzytomny, nie
wiadomo, czy żyje. Ratownicy muszą
użyć specjalistycznego sprzętu. Czas
dotarcia do poszkodowanego określają na minimum pięć godzin. Górnik
jest uwięziony między rurociągami
i sprzętem. W kopalni dochodzi do
wstrząsów wtórnych, ale zdecydowanie słabszych. Do ruchu Zofiówka
przyjeżdża prezydent Andrzej Duda.

rem Skworcem modli się z rodzinami
poszukiwanych górników. Po godz. 16
docierają informacje z bazy pod ziemią. Nie żyje druga ofiara wstrząsu na
„Zofiówce”. Na dole ratownicy montują nowy, wydajniejszy wentylator,
który toczy więcej powietrza. Niestety,
pogarszają się warunki akcji. Doszło
do wtórnego wstrząsu, którego nie odczuli ratownicy, ale uwolniły się spore
ilości metanu. Metanometry pokazują
aż 30 proc. Pod kopalnią płoną znicze.
Koledzy i mieszkańcy Jastrzębie-Zdroju pamiętają o zmarłych górnikach.
- Ratownicy pracują z pełną determinacją, aby znaleźć pozostałych
trzech górników. Warunki w chodniku są bardzo trudne, ratownicy
w rumowisku muszą zdemontować części zniszczonych maszyn i urządzeń.
W tych warunkach to bardzo ciężka
i czasochłonna praca. Do wyrobiska
cały czas dostarczane jest powietrze
- informuje prezes Daniel Ozon podczas wieczornej konferencji prasowej.
Ratownikom zostało do spenetrowania około 220 metrów, tam powinni
być trzej poszukiwani górnicy. W akcję
ratowniczą zaangażowanych jest już
ponad 200 osób, w tym 17 zastępów
ratowniczych.

Dzień
trzeci

poniedziałek, 7 maja

W dzień po wypadku do Jastrzębia-Zdroju przyjechał Andrzej Duda Prezydent RP.

Kolejna doba akcji ratunkowej.
Ratownicy w dalszym ciągu poszukują trzech górników. Sprowadzono

Odbiornik Pomiarowy, który namierza sygnał nadawany przez lampy
górnicze. Powołano zespół ds. zagrożeń naturalnych, w skład którego
weszli eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej
oraz Głównego Instytutu Górnictwa.
Z relacji rannych górników, których
w sobotę udało się uratować, wynika, że uwięzieni koledzy mogą znajdować się w dolnej części chodnika.
Ratownicy przeszukali obszar około
trzydziestu metrów. Jednak specjalistyczny sprzęt nie wykrył żadnego sygnału od trzech uwięzionych
górników. Nie znaleziono też nadajników radiowych zainstalowanych
w lampach górniczych. Poszukiwania prowadzone są w kilku miejscach jednocześnie. Ratownicy pracują w skrajnie trudnych warunkach.
Ręcznie przebierają rumowisko.
Rodziny poszukiwanych górników
na bieżąco są informowane o przebiegu akcji ratunkowej. Najpierw one odbierają raport, później informacja trafia
do opinii publicznej. Wszystkie rodziny są pod opieką psychologa.
W akcji ratunkowej bierze udział
21 zastępów. Trzeciego dnia ratownicy zabudowali 50 metrów lutniociągu.
Jest to żmudna, wymagająca czasu
praca. W dalszym ciągu do wyrobiska
zatłaczane jest sprężone powietrze.
Zawężony został obszar, w którym potencjalnie mogą znajdować się górnicy. Zostało około 150 m z jednej strony,
a z drugiej 125 m. Postęp prac jest wolniejszy ze względu na trudne warunki.
Dokończenie na str. 10
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ziemnej infrastruktury, tak by udrożnić
przejście do rozlewiska. Ratownikom
zostało do spenetrowania około 75 m
wyrobiska. Jest też znaczny postęp
w wypompowywaniu wody. Od czasu
uruchomienia systemu pomp i węży,
lustro rozlewiska obniżono o 60 cm.
Stężenie metanu w zagrożonym rejonie utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Odwiert prowadzony z przekopu F kołowego do chodnika okazuje
się niecelny. Wiertacze sprawdzają
trajektorię otworu i jednocześnie trwa
wiercenie kolejnego.

Dzień
siódmy

piątek, 11 maja

Ratownicy pracowali w ekstremalnie trudnych warunkach.
Dokończenie ze str. 9

Dzień
czwarty
wtorek, 8 maja

Do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
z całej Polski płyną kondolencje
i wyrazy współczucia dla rodzin
i bliskich górników, którzy stracili
życie. Na początku posiedzenia Sejmu RP posłowie w milczeniu uczcili
pamięć ofiar katastrofy w Zofiówce.
Po godz. 10 pojawia się informacja,
że w ostatnim penetrowanym odcinku chodnika H-10 ratownicy zlokalizowali sygnał radiowy z górniczych
lamp. Podczas konferencji dziennikarze zobaczyli film zarejestrowany
przez ratowników. Widać na nim, jak
ekstremalnie trudne są warunki ich
pracy i jakich spustoszeń dokonał
wstrząs.
Podczas konferencji prasowej minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że ze wszystkich
danych, które otrzymuje wynika, że
nie było możliwości zapobieżenia
wstrząsowi w kopalni Zofiówka. Zapewnił również, że poszukiwania
nie zostaną zakończone, dopóki
górnicy nie zostaną odnalezieni. Po
południu w kopalni Zofiówka zostało częściowo wznowione wydobycie. Ruszyły dwie z czterech ścian.
W ten sposób kierownictwo kopalni
chce zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru endogenicznego. Pod
ziemią pracuje 15 zastępów. Ratownicy natknęli się na duże utrudnienia
związane z wypiętrzeniem spągu.
Ręcznie przeszukują metr po metrze, wycinając duże elementy konstrukcji, żeby móc przejść. Wykryty
wcześniej sygnał radiowy z lampy
górniczej jest zakłócany dużą ilością elementów metalowych. Ratownicy pracują przy pomocy urządzeń
z napędem hydraulicznym, które
mogą być stosowane w tych wa-

runkach. Łącznie do spenetrowania
z obu stron skrzyżowania pozostało
im jeszcze 150 m i 80 m. Ratownicy
muszą się zmierzyć z kolejną przeszkodą utrudniającą im dotarcie do
uwięzionych górników.
- Ratownicy napotkali wodę
w penetrowanym wyrobisku. Podjęliśmy decyzję, że będziemy
przetransportowywać pompy do
wyrobiska, żeby jak najszybciej
wypompować stamtąd wodę. Ze
względu na bezpieczeństwo muszą to być pompy na sprężone powietrze - powiedział Daniel Ozon,
prezes JSW.
Ratownicy zlokalizowali w rejonie zalewiska sygnał z dwóch lamp.
Liczba pracujących zastępów wzrosła do 23. Ze względu na zagrożenie
pożarowe, kierownictwo Zofiówki
podjęło decyzję o uruchomieniu
dwóch ścian w rejonach odległych
od miejsca wypadku.

Dzień
piąty

try lutniociągu, przebierają rumowisko oraz montują cztery pompy wraz
z wężami. Swoją pomoc w akcji
ratowniczej oferuje wiele firm i instytucji. Zgłosiło się między innymi
Ministerstwo Obrony Narodowej
i Marynarka Wojenna z Gdyni. Zaproponowali użycie urządzeń do prowadzenia podwodnych poszukiwań.
W tym samym czasie wiertnica
drenażowo-powietrzna z przekopu
F kołowego do chodnika H10 przewierciła 20 ze 100 metrów

Dzień
szósty

czwartek, 10 maja
W akcję poszukiwawczą zaangażowano psy, które podjęły dwa tropy. Ratownicy rozpoczęli penetrację w tym
miejscu, jednak nie znaleźli żadnego
z trzech poszukiwanych górników.
Trwa usuwanie uszkodzonych taśmociągów oraz innych elementów pod-

środa, 9 maja
W prace pod ziemią zaangażowanych jest 650 ratowników. Wraz z osobami ze sztabu to ponad 1000 osób.
Do końca penetrowanego wyrobiska
zostało z jednej strony 15 m, a z drugiej 75 m.
W ramach akcji poszukiwawczoratowniczej kierownictwo sztabu podjęło decyzję o działaniach
w trzech alternatywnych kierunkach.
Pierwszy to rozpoczęcie wypompowywania wody, kolejnym jest wywiercenie otworu technologicznego
i trzeci, to zaangażowanie ekipy
nurków do penetracji zalewiska.
W nocy do Zofiówki dotarli ratownicy z KGHM Polska Miedź S.A. Ich
zadaniem jest zbadanie chodnika
oraz ocena, na ile prace nurków są
możliwe w rejonie zalanego odcinka
wyrobiska górniczego. Ratownicy
w dalszym ciągu instalują kolejne me-

Foto: jas24info.pl

W nocy wiertacze wywiercają
drugi otwór z przekopu F kołowego na poziomie 900 metrów i trafiają
do chodnika H-10. Otwór ma średnicę 9,5 cm. Ratownicy opuszczają
przewód z urządzeniem łączności
odbiorczo - nadawczym oraz pakiet
żywnościowy. Mikrofon nie rejestruje żadnych sygnałów oprócz szumu
wody. Ratownicy cały czas usiłują
obniżyć poziom zalewiska. Woda jest
odprowadzana dzięki dotychczasowemu układowi pomp na sprężone
powietrze. Dwóch poszkodowanych
w wypadku opuszcza szpital. Na dole
w dalszym ciągu trwa intensywna
i ekstremalnie trudna akcja ratownicza. W trakcie rozwiercania otworu,
którym opuszczono mikrofon, w górotworze natrafiono na wodę. Kierownik akcji decyduje o jego zacementowaniu, aby woda nie spływała
i nie podnosiła poziomu zalewiska.
Aby zwiększyć wydajność pracujących pomp na sprężone powietrze,
do akcji zostaje dołączona pompa
elektryczna. Jest ona montowana na
końcu całego systemu. Urządzenie
ważące 900 kg jest przenoszone
w chodniku w trzech częściach
(rama, silnik oraz pompa). Transport sprzętu utrudniają nie tylko jego
waga i gabaryty (długość 2 m, wysokość i szerokość 75 cm), ale również
mały prześwit wyrobiska. Do tej pory
nie można było użyć pompy elektrycznej ze względu na zbyt wysokie
stężenie metanu. Urządzenia elektryczne mogą pracować w wyrobisku
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przy stężeniu metanu nieprzekraczającym 2 procent.

Dzień
ósmy

sobota, 12 maja
Na dole pracuje 19 zastępów. Ratownicy pompują wodę z zalewiska,
a jej lustro powoli opada. Efektywność prac spada ze względu na gęsty szlam, który znajduje się w wodzie. Ratownicy montują najlepszej
jakości australijskie kompozytowe
pompy szlamowe, które umożliwiają
wypompowanie wody zanieczyszczonej urobkiem. Opadające lustro
wody uwalnia metan i jego stężenie
w atmosferze uniemożliwia uruchomienie pompy elektrycznej. Urządzenie znajduje się na miejscu i jest
gotowe do pracy. W dalszym ciągu
system pomp jest zasilany sprężonym powietrzem. Aktualnie są to jedyne urządzenia, których można użyć
w takich warunkach. Zalewisko wciąż
nie pozwala na przeszukanie całego odcinka chodnika. Woda spływa
z dwóch kierunków tworzących
skrzyżowanie. Kompozytowa pompa
szlamowa pracuje skutecznie. Wyłaniają się elementy konstrukcyjne
wzmacniające skrzyżowanie chodnika H-10 z chodnikiem podścianowym
H-2. To jedna z najtrudniejszych akcji
ratowniczych w historii Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Bierze w niej udział
około tysiąca osób. Nie tylko rodziny
górników, ale też ratownicy są pod
stałą opieką psychologa. Pod koniec
dnia ratownicy docierają do jednego
z trzech poszukiwanych górników,
Nie żyje. Ratownicy zlokalizowali jego
ciało w zalewisku, podczas wypompowywania wody.

Dzień
dziewiąty
niedziela 13 maja

Ratownicy docierają do ciała drugiego z trzech poszukiwanych górników. W chwili zamykania tego numeru
gazety (niedziela 13 maja, godz. 20)
wciąż trwa akcja poszukiwawcza
ostatniego górnika.

WAŻNE SPRAWY
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Sprzęt o wartości 173 tys. zł otrzyma sześć
jastrzębskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sprawiedliwa pomoc

www.naszejastrzebie.pl
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Szachowy Oskar pojechał do Jastrzębia-Zdroju!

Hetman dla Matusiaka

szu Sprawiedliwości. Strażacy
otrzymają torby medyczne,
defibrylatory, podpory i rozpieracze hydrauliczne, służące do
niesienia pomocy, zwłaszcza
ofiarom wypadków drogowych. Środki Funduszu Sprawiedliwości pochodzą z wpłat
przestępców i piratów drogowych, którzy przynajmniej
w ten sposób mogą uczynić zadość pokrzywdzonym.

Andrzej Matusiak (pierwszy z lewej) wśród laureatów szachowych Hetmanów.

Na
Radny Szymon Klimczak

O

wsparcie dla jastrzębskich OSP postarał się
radny Szymon Klimczak, który jest także strażakiem ochotnikiem. Pieniądze
pochodzą z Ministerstwa Spra-

wiedliwości. Przy pozyskaniu
dotacji radny współpracował
z Michałem Wójcikiem, wiceministrem Sprawiedliwości
i Michałem Wosiem, pełnomocnikiem ministra ds. Fundu-

To duży, rekordowy zastrzyk
gotówki, który poprawi nasze
bezpieczeństwo. Sprzęt ratowniczy trafi do wszystkich
sześciu jastrzębskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sali
Notowań
Giełdy Papierów
Wartościowych
w Warszawie odbyła się tradycyjna „Gala Hetmanów”. To
najbardziej prestiżowa impreza w środowisku szachowym.
Towarzyszy jej podsumowanie
najważniejszych wydarzeń
minionego roku. Najbardziej
zasłużonym zawodnikom, trenerom, działaczom i przyjaciołom tego sportu Polski Związek
Szachowy przyznaje statuetki

Hetmanów. Wśród laureatów
znalazł się Andrzej Matusiak,
jastrzębski radny i prezes Śląskiego Związku Szachowego.
Dostał Hetmana w kategorii Organizator Roku. Przypomnijmy,
że Andrzej Matusiak odpowiadał za organizację Mistrzostw
Europy w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych, które odbyły się pod koniec ubiegłego
roku w Katowickim Spodku.
O medale rywalizowało 1200
zawodników z 40 krajów.

W ubiegłym roku nie było na
świecie większego turnieju
szachowego. Mistrzostwa były
pierwszym poważnym sprawdzianem organizacyjnym dla
Matusiaka, który kilka miesięcy wcześniej został prezesem
śląskich szachów. Zawody zostały oceniono bardzo wysoko. Zawodnikom zapewniono
komfort gry, a kibicom możliwość darmowego śledzenia
najbardziej widowiskowej odmiany szachów.
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Kronika policyjna
PRZECHYTRZYLI
OSZUSTÓW

którzy włamują się na konta bankowe i kradną
zgromadzone środki pieniężne. Na szczęście
kobieta nie dała się oszukać i nie podała żadnych danych, na podstawie których oszust
mógłby faktycznie wyłudzić pieniądze.
Według podobnego scenariusza przebiegały dwa kolejne zdarzenia. Zarówno 77-letni
mieszkaniec z ulicy 11 Listopada, jak i 69-letnia
kobieta, również z tej ulicy nie dali się oszukać i zawiadomili policję. Czujność i rozwaga
mieszkańców Jastrzębia zniechęciły przestępców na tyle, że za każdym razem przerywali
połączenie.

Oszuści podający się za policjantów zaatakowali kilku mieszkańców Jastrzębia. Na
szczęście dzięki czujności i rozwadze żaden
z nich nie dał się nabrać. Jastrzębscy policjanci ostrzegają innych mieszkańców przed tego
typu zdarzeniami.
Rzekomy policjant zadzwonił do 41-latki
z ulicy Podmiejskiej, twierdząc, że dzwoni
z komendy. Fałszywy funkcjonariusz powiedział, że na terenie Jastrzębia działają hakerzy,

POMYLIŁ PIERWSZY BIEG
ZE WSTECZNYM...
W ręce policjantów z jastrzębskiej drogówki
wpadł 50-latek, który kompletnie pijany spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna
został zatrzymany dzięki zdecydowanej reakcji
mieszkanki Jastrzębia, która zadzwoniła pod

numer alarmowy i jechała za sprawcą kolizji.
Zatrzymany jastrzębianin oświadczył, że pomylił bieg pierwszy ze wstecznym, dlatego spowodował kolizję...

w ręce stróżów prawa już pół godziny po zdarzeniu. Z uwagi na to, że mieszańcy Jastrzębia
przestępstw dopuścili się w warunkach recydywy, w więzieniu mogą spędzić nawet 18 lat.
O ich dalszym losie zadecyduje sąd.
Obaj mężczyźni wtargnęli do jednego
z mieszkań przy ulicy Gagarina, a następnie
pobili 24-latka. Agresywni napastnicy zabrali
poszkodowanemu zegarek oraz papierosy. Następnie, grożąc mu, skradli pieniądze i uciekli.
W mieszkaniu była również 33-latka, którą jeden
z napastników uderzył pięścią w twarz.

ARESZTOWANI
ZA ROZBÓJ
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, na wniosek policjantów i prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania dwóch mężczyzn w wieku 67
i 33 lat podejrzanych o rozbój. Sprawcy wpadli

15 LECIE SPÓŁKI PASAŻ ŚRÓDMIEJSKI 24h SP. Z O. O.

Wszystko w jednym miejscu
Pasaż Śródmiejski 24h spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością powstała w 2003 roku z kapitałem
zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 złotych.

Z

arządzamy budynkiem wielkopowierzchniowym przy ul. Harcerskiej 2a w Jastrzębiu Zdroju,
który usytuowany jest w ścisłym
centrum, w pobliżu głównej arterii
miasta Al. Józefa Piłsudskiego, w sąsiedztwie Urzędu Miasta, targowiska
miejskiego, dworca PKS oraz centrów
handlowych. Lokalizacja obiektu gwarantuje komfortowy dojazd zarówno samochodem, jak i środkami komunikacji
publicznej.
Na powierzchni blisko 2500 m2 znajduje się 51 lokali użytkowych o zróżnicowanym metrażu, mieszczących
różnego rodzaju usługi i handel. Do dyspozycji klientów udostępniony jest par-

king o pow. 2000 m2 na około 80 miejsc
parkingowych.
Przedmiotem naszej działalności jest
wynajem i zarządzanie nieruchomościami
oraz pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Ponadto, świadczymy usługi
w zakresie doradztwa gospodarczego,
agencji reklamowej, public relations
i komunikacji, a także pośredniczymy
w sprzedaży miejsca na cele reklamowe.

} Dogodna lokalizacja
Niewątpliwym atutem Pasażu 24h
jest jego lokalizacja w ścisłym centrum
Jastrzębia-Zdroju naprzeciwko supermarketu Kaufland

Sprzyja to podmiotom gospodarczym
działającym w Pasażu 24h od prawie 20-tu
lat, których różnorodność przyciąga wielu
klientów. Przede wsystkim usługi ubezpieczeniowe, finansowe, bukmacherskie,
stomatologiczne, krawieckie, turystyczne,
gastronomiczne, kosmetyczne, a nadto
fryzjer solarium, szkoła językowa, szkółka
piłkarska oraz szkoła nauki jazdy, złotnik,
optyk i handel sklep żabka, telefony komórkowe, cukiernia, gry komputerowe, firany, okna, meble, odzież, odżywki, sklep
dla dorosłych oraz night club.
Kierowana przez Panią Ewę Gamrat
Spółka osiągała w ostatnich latach znaczne przychody, które przeznaczone zostały na uruchomienie w lokalu nr 22 nowej
Jadłodajni wraz z kompletnym zapleczem
kuchennym, także na całkowity remont
dachu, kompletny remont wszystkich łazienek, wymianę całości sufitu kasetonowego oraz nowe inwestycje.

parking oraz pawilon - kontener, jako małą
kawiarnię - cukiernię z piekarnią.
Również w tym roku ma się rozpocząć
budowa 2-piętrowego budynku obok Żabki o łącznej powierzchni 380 m2 z przeznaczeniem na tanie mieszkania czy noclegi.
Spółka Pasaż Śródmiejski 24h z kapitałem zakładowym 1 mln zł i znacznie powiększonymi aktywami bilansowymi oraz
bez zobowiązań kredytowych, to podmiot
zajmujący znaczące miejsce na gospodarczej mapie miasta Jastrzębia-Zdroju,
który działa już na rynku 15 lat
Dysponuje 51 lokalami i kilkoma mieszkaniami pod wynajem, gdzie stawki czynszu są zawsze do negocjacji, a w grudniu

zeszłego roku uruchomiła własną stołówkę z tanimi obiadami.
Jubileusz 15-lecia Spółki zbiegł się
z rozpoczęciem budowy na własnej
działce dobudówki o powierzchni około
380 m2, którą Spółka zamierza przeznaczyć na cele mieszkaniowe.
Zarząd Spółki „Pasaż Śródmiejski
24h” sp. z o. o. otwarty jest na wszelkie
uwagi, propozycje i szeroko zakrojoną
współpracę.
15 czerwca zarząd spółki zaprasza na obchody 15-lecia spółki, które
odbędą się w Jadłodajni oraz na terenie przyległym. Na gości czeka wiele
atrakcji i niespodzianek.

WSTĄP l ZOBACZ l SKORZYSTAJ

} Planujemy inwestycje
Już w tym roku Zarząd Spółki, przewidział odkupienie od Urzędu Miasta narożnej działki (koło sygnalizacji świetlnej)
naprzeciw supermarketu Kaufland o pow.
350 m2 z przeznaczeniem na dodatkowy

Pasaż Śródmiejski 24h Sp. z o.o.

ul. Harcerska 2a, Jastrzębie-Zdrój
tel.: (32) 475 33 00, fax: (32) 471 73 36
strona: pasaz24h.com, e-mail: pasaz24h@wp.pl
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Relacja ze spotkania Jadwigi Wiśniewskiej, poseł Parlamentu Europejskiego
z Prawa i Sprawiedliwości, z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju.

W Polsce jest moc
Prawa i Sprawiedliwości potrafi walczyć
o polski węgiel. Na szczycie klimatycznym w Paryżu, minister Jan Szyszko zabiegał o to, aby w końcowej deklaracji nie
było słowa dekarbonizacja i ono się tam
nie pojawiło. Dzięki naszym staraniom,
tegoroczny szczyt klimatyczny odbędzie
się w Katowicach. Pokażemy światu, jaki
jest zielony Śląsk i jakie mamy innowacyjne metody eksploatacji węgla.

Rodziny
Jednym z największych problemów
współczesnej Polski jest demografia.
Jeżeli nie postawi na politykę prorodzinną, to wkrótce nie będziemy mówić
o starzejącym się, lecz o wymierającym
społeczeństwie. Prawo i Sprawiedliwości
zdaje sobie sprawę z wagi tego wyzwania. Stąd realizowane przez nas programy
prospołeczne, ze sztandarowym „Rodzina 500+”. Śmiano się z nas, że idziemy
z takim hasłem do wyborów. Donald Tusk
przestrzegał, że nie ma na to środków,
chyba że PiS gdzieś te pieniądze zakopał.
I my je odkopaliśmy. W ubiegłym roku
wpływy z uszczelnienia podatku VAT wyniosły 30 mld zł. Z nawiązką wystarczyło
na realizację programu „Rodzina 500+”.

Imigracja

Jadwiga Wiśniewska przyjechała do Jastrzębia-Zdroju na zaproszenie Łukasza Kaszy, przewodniczącego Rady Miasta.
Wymiar
sprawiedliwości
Rozmawiając z Polakami przed wyborami w 2015 roku, jednym z najczęściej pojawiających się tematów był źle
funkcjonujący wymiar sprawiedliwości.
Alarmowaliście Państwo, że jest on silny
wobec silnych i słaby wobec słabych.
Zapowiedzieliśmy, że zreformujemy
wymiar sprawiedliwości i realizujemy
to zobowiązanie, choć nie jest łatwo.
Zdaniem środowiska sędziowskiego,
które uważa się za lepszą kastę, wprowadzane przez nas zmiany nie spełniają jego oczekiwań. Chyba zapomnieli,
że my nie służymy sędziowskiej kaście,
ale ludziom i Polsce.

Wiek
emerytalny
Wszyscy pamiętamy ogromny
opór społeczny i sprzeciw wobec
podnoszenia wieku emerytalnego.
W 2013 roku związkowcy z „Solidarności” zebrali prawie półtora miliona
podpisów, aby w tej ważnej sprawie
przeprowadzić ogólnokrajowe referendum. Ówczesny premier Donald
Tusk był jednak głuchy na głos Polaków. Rząd PO-PSL kazał ludziom
harować do 67 roku życia. PiS obiecał obniżenie wieku emerytalnego
i słowa dotrzymał.

Edukacja
Do listy zrealizowanych przez nas
obietnic należy dołączyć także reformę
edukacji. Mamy głęboką świadomość,
że przyszłość Polski zależy, między
innymi, od jakości i poziomu wykształcenia młodzieży. Od dziewięciu lat or-

Miejsce Polski
w Europie
Przed nami jest wiele do zrobienia,
aby zbudować znaczenie Polski w Unii
Europejskiej. Chcemy, aby Polska była
traktowana poważnie i podmiotowo,
a nie jak „brzydka panna bez posagu”,

szych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie możemy być zależni
tylko od jednego kierunku dostaw gazu,
za który Polska i tak płaci więcej, niż na
przykład Niemcy. Niezależność energetyczna równa się bezpieczeństwu
narodowemu. Ten temat wiąże się też
z kwestią polityki klimatycznej realizo-

W Jastrzębiu-Zdroju macie świetnego
przewodniczącego Rady Miasta
i znakomite hasło na wybory:
NIE DAJ SOBIE DMUCHAĆ W KASZĘ!
ganizuję konkurs „Prawda i kłamstwa
o Katyniu”. W tym czasie do mojego
biura wpłynęły 2023 prace. Ich autorami
są młodzi ludzie, którzy badają, analizują, wyciągają własne wnioski z historii
i współczesności. Dzięki reformie edukacji właśnie taka wspaniała młodzież
może rozwinąć skrzydła. Warto też
pamiętać, że nasz rząd przywrócił rodzicom prawo do decydowania o tym,
kiedy ich dzieci mają pójść do szkoły,
w wieku sześciu czy siedmiu lat.

jak chcą tego niektórzy przedstawiciele opozycji totalnej. Im nie zależy na
wzmacnianiu roli Polski. Wolą donosić
w Brukseli i Strasburgu na swoją ojczyznę. My jednak robimy swoje, bo wiemy, że w Polsce jest moc.

Niezależność
energetyczna
Zapewnienie Polsce niezależności
energetycznej jest jednym z najważniej-

wanej przez Unię Europejską. Pamiętam,
jak przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego, do Katowic przyjechał Donald Tusk i mówił, że marzy
mu się wspólnota europejska oparta na
wspólnych zakupach gazu i rehabilitacji
węgla. To były ważne słowa, ale - niestety - tylko słowa. Już na pierwsze sesji budżetowej Parlamentu Europejskiego nie
było mowy o wspólnych zakupach gazu,
a rehabilitacja węgla została zastąpiona
ideą dekarbonizacji. Na szczęście, rząd

Rząd Prawa i Sprawiedliwości stanowczo nie godzi się na przyjmowanie
narzuconych Polsce imigrantów. Zgodziła się na to była premier Ewa Kopacz
z PO, która złamała w ten sposób solidarność Grupy Wyszehradzkiej. Cała
czwórka państw miała głosować przeciwko obowiązkowej relokacji. Wszyscy
wiemy, skąd się wziął problem z imigracją. Kanclerz Merkel zaprosiła wszystkich do siebie i otwarła granice Niemiec, a przy okazji Europy. Nielegalni
przybysze szerokim i niekontrolowanym
strumieniem wlewają się do Unii Europejskiej. Wśród naszych przeciwników
politycznych mało kto chce pamiętać,
że liderem w przyjmowaniu imigrantów
jest właśnie Polska. Pracuje u nas i uczy
się około miliona osób zza wschodniej
granicy. Czy oni są mniej ważni i wartościowi od imigrantów z jedynego, politycznie słusznego kierunku południowego? Poza tym, co to znaczy przymusowa
relokacja? Jak można kogoś zmuszać,
aby osiadł w Polsce, skoro on chce pojechać tam, gdzie został zaproszony.
Medialnym mitem jest także przekaz, że
płynący do Europy imigranci są ofiarami wojny w Syrii. Wśród przybyszów są
obywatele około 100 państw. Podczas
jednej ze wspólnych konferencji, liderzy
państw Afryki skierowali do nas dramatyczny apel: Co ty Europo robisz Afryce?
Silni, zaradni życiowo ludzie uciekają do
Europy, a państwa Afryki się wyludniają.
A na zarzut, że łamiemy europejską solidarność jest tylko jedna odpowiedź:
europejska solidarność została pogrzebana na dnie Bałtyku wraz z rurociągiem
Nord Streem.
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TENIS STOŁOWY

Mamy kolejne medale Mistrzostw Polski

O

tym, że prawdziwą dumą Jastrzębia-Zdroju
zaczynają
być młode tenisistki stołowe
Jastrzębskiego Klubu Tenisa
Stołowego wiemy już od dawna, ale że
z każdych Mistrzostw Polski potrafią
przywozić medale, to już przyprawia
nas o zachwyt.

Z olbrzymimi nadziejami na drużynowe i indywidualne Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów
w Luboniu wybierała się liczna ekipa naszego klubu. Zadania postawione były bardzo wysokie: medale. Prawie wszystkie zawodniczki, Anna Kubiak,
Laura Kałużny, Weronika Tomczak, Kamila Pustelnik, są rocznika 2004 i po raz pierwszy występowały w Mistrzostwach Polski Kadetek. Jedynie Nadia
Kloczkowska jest o rok od nich starsza, ale ona
też po raz pierwszy była na Mistrzostwach Polski.

Naszym dziewczynom przyszło więc rywalizować
ze starszymi w większości przeciwniczkami, dla
których start w Mistrzostwach Polski Kadetek był
już ostatnią w życiu okazją, by zdobyć jakikolwiek
medal w tej kategorii wiekowej.
W drużynówce przyszło nam stoczyć bój
z gospodarzami drużyną LKTS Luboń. Wygraliśmy 3:2 i niewiele brakowało, by sprawdziło
się przysłowie, że gospodarzom to nawet ściany
pomagają. Szczęśliwie wygrany debel, po którym
prowadziliśmy w meczu 2:1 okazał się niewystarczający, gdyż trzeba było zdobyć jeszcze jeden
punkt w tym meczu. Anna Kubiak prowadziła z Zuzanną Sułek 2:1 w setach i 8:4 w czwartym secie,
potem było jeszcze 10:8 i 12:14. Piąty set to koncert gry przeciwniczki i jej wygrana. Zrobiło się 2:2
w meczu i o wszystkim decydował ostatni pojedynek Laury Kałużny z Weroniką Dombka. Nasza
zawodniczka udźwignęła olbrzymią presję, za-

Brązowe dziewczyny z trenerem i prezesem.
grała koncertowo i pewnie wygrała. Weszliśmy do
półfinału, gdzie jednak nie daliśmy rady zespołowi
Bronowianki Kraków.
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Brązowy medal jest ogromnym sukcesem naszych dziewczyn tym większym, że przecież rozstawiona z numerem jeden drużyna MKS Rokita
Brzeg Dolny nie zdołała wyjść nawet z grupy.
Nasz drugi zespół w składzie: Weronika Tomczak, Kamila Pustelnik, Nadia Kloczkowska walczył dzielnie i zajął 9 miejsce.
W turniej indywidualny nasze zawodniczki weszły jak burza. Anna Kubiak pewnie weszła do
ósemki, gdzie w walce o medal nie dała jednak
rady Katarzynie Królikowskiej (MLKS Nurt Przemyśl). Na osłodę pozostało wywalczone piąte
miejsce, choć ambicje sięgały finału.
Laura Kałużny w drodze do ósemki trafiła na Zuzannę Gaworską (KU AZS UE Wrocław), której nie
dała rady, jednak w zwycięskiej walce o dziewiąte
miejsce zagrała, zdaniem Roman Fajkusa, prezesa
JKTS, najlepszy mecz w swej karierze.
Weronika Tomczak bliska była sprawienia wielkiej sensacji, nie wytrzymała jednak presji w pojedynku z Aleksandrą Wiśniewską. Miała wygrać 4:0,
przegrała po dramatach 3:4.
Gra podwójna okazała się wielką szansą
na sukces i tak się też stało. Nasza para Kubiak - Kałużny odprawiała każdego, kto stanął na
jej drodze, a to co zrobiła z Elżbietą Kwiatkowską
(MKS Rokita Brzeg Dolny) - Natalia Szymczyk
(MKS Skarbek Tarnowskie Góry), parą rozstawioną z numerem jeden, przeszło najśmielsze
oczekiwania. Nasze dziewczyny wygrały ten pojedynek 3:2. Szczyt emocji, olbrzymia presja, a nasze dziewczyny dały sobie z tym doskonale radę
i weszły do finału. W finale bardzo dobry początek, wygrany pierwszy set, wysokie prowadzenie
w drugim, dawały podstawy do tego, że złoto będzie nasze. A jednak to przeciwniczki odniosły sukces. Nasze dziewczyny zostały Wicemistrzyniami
Polski w grach podwójnych kadetek, zdobyły tym
samym po drugim medalu na tych mistrzostwach.
Na sukces złożyła się bardzo dobra współpraca szkoleniowa Romana Fajkusa z Tomaszem Pisarczykiem, młodym i bardzo ambitnym,
a przy tym skutecznym jastrzębskim trenerem
młodego pokolenia. Szczęśliwa ręka szkoleniowców prowadzących nasze zawodniczki na tych Mistrzostwach, ale i bardzo duża praca wykonana na co
dzień, każdego dnia na miejscu w Jastrzębiu-Zdroju
przez Jarosława Kolektę i Sabinę Wyrobek, kolejnych
trenerów naszych mistrzyń i wspomnianą już powyżej
dwójkę, to recepta na sportowy sukces.
- Dwa kolejne medale Mistrzostw Polski, to
ogromny sukces, to również duży prestiż i marka,
to potwierdzenie ogromnych możliwości drzemiących w naszych zawodniczkach, ale też oznaka olbrzymiej pracy, jaką wykonały.
Procentuje nastawienie się na budowanie postaci przyszłych mistrzyń, które sukcesy święcić
będą przez wiele lat. Nas interesuje prawidłowy
rozwój i kształtowanie postawy mistrzostwa sportowego. Dla nas to kolejny szczebel na drodze do
odbudowania potęgi jastrzębskiego tenisa stołowego - mówi Roman Fajkus, prezes JKTS.
Sukces klubu jest zarazem sukcesem Zespołu
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
którego zawodnicy JKTS-u są w większości uczniami.
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JAK ZACHOWAĆ SIĘ W CZASIE BURZY?
sty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości
Gdy jedziemy pojazdem:
W związku z burzami, które nawiedzają
takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów,
nas coraz częściej i zapewne jeszcze
głęboki dół).
1. Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.
2. Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przy3. Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.
przez kilka miesięcy będą dawały znać
4. Wyjdźmy natychmiast z wody.
gniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.
5. Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wy3. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpieczneo sobie, warto zachować szczególną
łączmy.
go budynku, pozostańmy w samochodzie.
ostrożności. Unikajmy parkowania aut pod
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drzewami, usuwajmy także z balkonów
i parapetów wszystkie przedmioty,
które podczas silnych wiatrów mogą
stwarzać zagrożenie. Nie zapominajmy
zabezpieczyć okien. Corocznie w wyniku
wyładowań atmosferycznych ginie
kilkadziesiąt osób.
Silne wiatry, deszcze oraz burze są naturalnymi zjawiskami pogodowymi i występują z różną siłą na całym świecie.
Wszystkie są niebezpieczne. Powodują zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne.

Czy TWOJA RODZINA jest bezpieczna?
Bądź mądry przed szkodą. Uderzenie pioruna może skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki, wszystkiego, co jest włączone do instalacji. Może spowodować
również śmierć na miejscu.
Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od
miejsca naszego pobytu.

Zapraszamy do nowego
Punktu Obsługi Klienta TAURON
w Jastrzębiu‑Zdroju

W domu:
1. Zapewnijmy sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie, np.
latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne
lekarstwa.
2. Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem
ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na
najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod
ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.
3. Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które
mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe
zagrożenie.
4. Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy
je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że
w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.
5. Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy
(przełóżmy odwiedziny lub zakupy).
6. Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
7. Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.
Chwilowe bezpieczne uspokojenie się nawałnicy i cisza nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:
O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego
budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:
1. Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami, np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo
one przyciągają pioruny.
2. Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako
schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepu-

Odwiedzaj nas w Centrum Handlowym
Carrefour przy ul. Podhalańskiej 26
Godziny otwarcia:

• poniedziałek–piątek
• sobota–niedziela
*

9.00–19.00
11.00–18.00

Twoja przesTrzeń naładowana korzyściami

* Dotyczy niedziel handlowych.

tauron.pl

Kupujący nie płaci prowizji *

Kupujący nie płaci prowizji *

NAS
LK
OU
NAS
LK
OU
TY
NAS
LK
OU
TY

NAS

Kupujący nie płaci prowizji *

0%

LK
OU

budowlana
Zebrzydowice
ul. Słowackiego
pow. 1 171 m2
tel. 690 886 065
Cena: 59 000 zł

NAS

DZIAŁKA

TY

0%

Ochaby Wielkie
Pu=137,0 m2
działka 914 m2
tel. 690 886 065
Cena: 480 000 zł

0%

Kupujący nie płaci prowizji *

(czynsz+odstępne)
Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAKUPU

LK
OU

NAS

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój,
Moszczenica
ul. Wyzwolenia
pow. 964 m2
tel. 690 886 065
Cena: 63 000zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wiejska
pow. 1 572 m2
tel. 690 886 063
Cena: 78 000zł

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie, Ruptawa
ul. Długosza
pow. 1 037 m2
tel. 690 886 065
Cena: 91 000 zł

0%

DZIAŁKA

budowlana
Pielgrzymowice
ul. Zielona
pow. 2 044 m2
tel. 690 886 063
Cena: 109 000zł
Kupujący nie płaci prowizji *

TY

Jastrzębie, dziel. Zdrój
Pu=150,0 m2
działka 769 m2
tel. 690 886 063
Cena: 650 000 zł

NAS

DOM

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska
pow. 70,51 m2
tel. 690 886 063
Cena: 2 000 zł

NAS

M-6 NAJEM

budowlana
Gogołowa (gm. Mszana)
pow. 890 m2
tel. 690 886 063
Cena: 67 000zł

Kupujący nie płaci prowizji *

DZIAŁKA

budowlana
Jastrzębie-Zdrój
ul. Twardowskiego
pow. 802 m2
tel. 690 886 063
Cena: 59 000zł

0%

DZIAŁKA

Kupujący nie płaci prowizji *

Kupujący nie płaci prowizji *

NAS

DOM

TY

NAS
LK
OU
TY
LK
OU
TY

NAS
LK
OU
TY

0%

Jastrzębie Górne,
ul. Staffa
Pu=216,6 m2
działka 566 m2
tel. 690 886 065
Cena: 440 000 zł

LK
OU

0%

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
pow. 51,43 m2
tel. 690 886 063
Cena: 167 000 zł

NAS

M-4

DOM

Kupujący nie płaci prowizji *

LK
OU

Jastrzębie-Zdrój
os. Zdrój
pow. 49,00 m2
tel. 690 886 065
Cena: 159 000 zł

budowlana
Zebrzydowice
pow. 700 m2
tel. 690 886 063
Cena: 57 000zł

Jastrzębie, dziel. Zdrój
Pu=160,0 m2
działka 1250 m2
tel. 690 886 063
Cena: 415 000 zł

M-3

DZIAŁKA

budowlana
Bąków (gm. Strumień)
pow. 925 m2
tel. 690 886 063
Cena: 37 000zł

DZIAŁKA

DOM

Jastrzębie-Zdrój
os. Bogoczowiec
pow. 49,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 117 000 zł

TY

LK
OU
TY

0%

Jastrzębie-Zdrój
ul. 1000-lecia
pow. 48,68 m2
tel. 690 886 065
Cena: 79 000 zł

M-3

LK
OU

NAS
LK
OU
TY

M-3

NAS

M-3

Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska
pow. 34,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 75 000 zł

Jastrzębie, Moszczenica
Pu=62,09 m2
działka 485 m2
tel. 690 886 063
Cena: 160 000 zł

TY

NAS
LK
OU
TY

LK
OU

NAS

M-2

Jastrzębie-Zdrój
os. Zofiówka
pow. 34,00 m2
tel. 690 886 063
Cena: 109 000 zł

0%

DOM

Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
pow. 49,34 m2
tel. 690 886 063
Cena: 87 000 zł

Kupujący nie płaci prowizji *

M-2

Jastrzębie-Zdrój
ul. Szarych Szeregów
pow. 35,60 m2
tel. 690 886 063
Cena: 83 000 zł

M-3

maj 2018r.

TY

NAS
LK
OU
TY

Jastrzębie-Zdrój
os. Boża Góra Prawa
pow. 31,26 m2
tel. 690 886 065
Cena: 75 000 zł

TY

LK
OU
NAS

TY
LK
OU
TY

M-2

REKLAMA

TY

www.naszejastrzebie.pl

NAS

16

0%

Działka

Jasienica
(powiat Bielski)
pow. 30 117 m2
tel. 690 886 063
Cena: 730 000 zł
Kupujący nie płaci prowizji *

WIOSNA w ZAKOPANEM!
Ośrodek
Jastrzębia
Turnia
Zaprasza

www.jsu.pl | tel. 18 206 38 56 | 510 281 370

