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W tym roku obchodzimy 20. rocznicê samorz¹du lokalnego. 
Czy okres ten zosta³ w³aœciwe wykorzystany przez w³odarzy 

naszego miasta? Mo¿emy mówiæ o rozwoju, czy te¿ stagnacji? 
A mo¿e wp³yw na w³adzê ma tylko w¹skie grono osób, 
reprezentuj¹ce wy³¹cznie swoje interesy i dziel¹ce siê 
wp³ywami, dla których dobro spo³eczeñstwa to jedynie 

zas³ona dymna? 
Na te i inne pytania odpowiada prezydent

Marian Janecki.                                                                 
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Wydanie gazetowe Helena i Leon Bia³eccy – 
emerytowani nauczyciele - 
s¹ niestrudzonymi 
badaczami historii i kultury 
lokalnej  12NASZA SONDA

Jak oceniasz wakacyjne propozycje 
przygotowane przez miasto?

Jest wiele interesuj¹cych imprez

Nie wysilili siê na nic ciekawego

Coœ siê dzieje, ale mo¿na by zaproponowaæ wiêcej

Nie mam zdania

Wakacje w pe³ni. 
Nie wszyscy jednak wyjad¹ 
z domu i na pewno nie 
na ca³e dwa miesi¹ce. 
Czy oznacza to, ¿e 
jesteœmy skazani na nudê? 7

“Zaczynamy 
od pocz¹tku”
Miejski Klub Sportowy GKS 
Jastrzêbie decyzj¹ walnego 
zgromadzenia swoich cz³onków 
zosta³ postawiony w stan 
likwidacji. 14
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„W Jastrzêbiu 
nie rz¹dzi mafia” 

„W Jastrzêbiu 
nie rz¹dzi mafia” 

niespokojny duch...”
Tkwi w nas

“Cudze chwalicie...”

W JSW trwaj¹ rozmowy na temat nowego Uk³adu Zbiorowego 
Pracy. Spó³ka widzi w tym szansê na uczynienie j¹ bardziej 
konkurencyjn¹, zapewniaj¹c¹ pracownikom miejsca dobrze 

p³atnej pracy. Natomiast zwi¹zki zamiary Zarz¹du postrzegaj¹ 
jako zamach na ich prawa i zdobycze z czasów „Solidarnoœci”. 
Obie strony staraj¹ siê przekonaæ do swoich racji pracowników 
firmy, bo bez ich poparcia ¿adne zmiany w organizacji pracy nie 

bêd¹ mo¿liwe. Swój pogl¹d na t¹ sprawê przedstawia prezes 
JSW Jaros³aw Zagórowski.                                                                

Stawiamy na
uczciwy uk³ad 
Stawiamy na

uczciwy uk³ad 

Fitness Club Zahir
Ul. 1-go Maja 25
Jastrzêbie Zdrój

www.wakacje.jasnet.pl
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“W Jastrzêbiu nie rz¹dzi mafia”

Panie prezydencie, czy sa-
morz¹d sprawdzi³ siê w 
Jastrzêbiu przez ostatnie 20 
lat?
W ca³ej Polsce siê sprawdzi³, 
równie¿ i u nas. To jest wielka 
zdobycz przemian politycz-
nych, które zaczê³y siê po roku 
1989. Trzeba pamiêtaæ, ¿e 
wiêkszoœæ decyzji, które maj¹ 
wp³yw na jakoœæ ¿ycia w mieœ-
cie, zapada na szczeblu samo-
rz¹dowym, a nie w Warszawie 
i naprawdê warto mieæ tutaj 
w³aœciwych ludzi. To przecie¿ 
nasze ¿ycie codzienne, które 
kszta³tujemy sobie sami i nikt 
za nas tego nie zrobi.

Pana ocena 20-lecia samo-
rz¹dnoœci w Jastrzêbiu?
Postêp jest widoczny niemal 
we wszystkich dziedzinach 
i chyba ka¿dy musi to przy-
znaæ. Po roku 1989 przekaza-
no w³adzê ludziom mieszkaj¹-
cym tutaj, na miejscu i to 
nale¿y oceniæ pozytywnie. 
Wreszcie samorz¹dnoœæ na-
bra³a prawdziwego znaczenia. 
Mo¿emy sami decydowaæ 
o rzeczach, które nas bez-
poœrednio dotycz¹.

Najwa¿niejsze zdobycze 
samorz¹dnoœci jastrzê-
bskiej?
To dobre funkcjonowanie mia-
sta, które tworz¹ przybysze 
z ró¿nych rejonów Polski. 
Spo³eczeñstwo teraz, w XXI 
wieku, jest ju¿ zintegrowane. 
To samo mogê powiedzieæ 
o jego dzielnicach. Dziœ ju¿ nikt 

nie mówi o oderwaniu Szero-
kiej czy Boryni od Jastrzêbia. 
Nast¹pi³a pe³na integracja 
w jeden organizm miejski.

Zdarzy³y siê pora¿ki?
Utrata so³ectwa Pniówek, 
które przecie¿ by³o zwi¹zane 
z Jastrzêbiem. Cztery lata 
walczyliœmy o markety w mieœ-
cie. Moim zdaniem, mo¿na 
by³o za³atwiæ to wczeœniej, ale 
niestety by³a niema³a grupa, 
która blokowa³a mo¿liwoœæ ich 
budowania w Jastrzêbiu. Na 
szczêœcie te czasy s¹ ju¿ za 
nami.

Co nazwa³by Pan zalet¹ 
samorz¹dnoœci?
To, ¿e mo¿emy wydatkowaæ 
nasze pieni¹dze i decydowaæ 
na co. Przy wszystkich u³om-
noœciach samorz¹du, jest to 
niezaprzeczalna i niepodwa-
¿alna zaleta.

S¹ jakieœ wady…
Tak jak w polityce - nadmierne 
obietnice przedwyborcze, 
które chwilê póŸniej ¿ycie 
weryfikuje, bo przecie¿ nie ma 
pieniêdzy na wszystko. Nic 
dziwnego, ¿e potem czêœæ 
ludzi zniechêca siê do polityki 
i przestaje chodziæ na wybory.

Wielokrotnie mówi³ Pan, ¿e 
pañstwo - z centrum uloko-
wanym w Warszawie - nak³a-
da na samorz¹dy coraz to 
nowe obowi¹zki, nie przeka-
zuj¹c pieniêdzy na sfinanso-
wanie ich.

Tak, z takimi sytuacjami 
mieliœmy do czynienia. Mobi-
lizuj¹ one nas do wiêkszej 
sprawnoœci w zarz¹dzaniu 
miastem w ramach mo¿liwoœ-
ci, które posiadamy. Koniecz-
ne jest ustalenie tego, co 
musimy zrealizowaæ, bo takie 
s¹ wymagania prawne i dopa-
sowania tego do odpowiednio 
skonstruowanego bud¿etu. 
Oprócz tego mamy i inne 
priorytety wynikaj¹ce chocia¿-
by z polityki inwestycyjnej, a ta 
obliczona jest czasami na 
d³ugie lata. Pozytywnie oce-
niam to, ¿e kolejne w³adze 
samorz¹dowe w zasadzie 
kontynuuj¹ kierunek okreœlony 
przez swoich poprzedników 
i nie mamy u nas jakichœ gwa³-
townych rewolucji.

A monokultura górnicza?
Nie tak szybko uda siê 
zast¹piæ przemys³ górniczy 
inn¹ ga³êzi¹ gospodarki. To 
wymaga d³u¿szego czasu. 
Zreszt¹ Jastrzêbie zosta³o 
zbudowane na wêglu i jeszcze 
przez wiele lat zachowa taki 
charakter. Dobrze, ¿e JSW ma 
perspektywy rozwoju, bo to 
oznacza rozwój dla naszego 
miasta i to jest optymistyczne.

Czy mieszkañcy Jastrzêbia 
maj¹ skuteczny wp³yw na 
w³adze samorz¹dowe i an-
ga¿uj¹ siê w ich dzia³anie?
Uwa¿am, ¿e tak. S¹ ró¿ne 
stopnie samorz¹dnoœci: po-
cz¹wszy od osiedla, so³ectwa, 
a na Radzie Miasta czy 
prezydencie skoñczywszy. 
Jastrzêbianie wykazuj¹ du¿e 
zainteresowanie tym, co dzieje 
siê w ich najbli¿szej okolicy. 

Oczywiœcie nie wszyscy anga-
¿uj¹ siê jednakowo w sprawy 
lokalne, ale nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e tego zaanga¿owania 
nie ma.

Frekwencja w wyborach 
samorz¹dowych nie nastra-
ja optymistycznie.
Kszta³tuje siê na poziomie 30-
40 proc. Na pewno mog³aby 
byæ wiêksza, ale nie oznacza 
to, ¿e ludzi nie interesuje to, co 
dzieje siê na ich ulicy czy 
osiedlu. Frekwencja w wybo-
rach nie mo¿e byæ jedynym 
miernikiem ich aktywnoœci.

A czy tak ma³y udzia³ w wy-
borach samorz¹dowych nie 
jest czymœ negatywnym?
Z pewnoœci¹ trzeba pozos-
ta³ych mieszkañców przeko-
naæ do tego, ¿e warto g³oso-
waæ na swoich przedstawicieli 
w Radzie Miasta czy wybieraæ 
prezydenta. Ale tutaj du¿e pole 
do popisu maj¹ organizacje 
pozarz¹dowe czy polityczne, 
mog¹ce pobudziæ aktywnoœæ 
ludzi. Nasza demokracja liczy 
zaledwie 20 lat i potrzebuje 
czasu na okrzepniêcie, a tak¿e 
na zmianê postawy mentalnej 
czêœci spo³eczeñstwa.

Jaki wiêc realny wp³yw maja 
mieszkañcy na w³adze 
samorz¹dowe?
Maj¹ du¿y, co mo¿na odczuæ 
podczas bezpoœrednich spo-
tkañ na przyk³ad na osiedlach 
czy so³ectwach. Dochodzi tam 
do rozmów, czasami ciê¿kich i 
trudnych dla nas. Oprócz tego 
mieszkañcy przychodz¹ do 
mnie i moich zastêpców na 
dy¿ury. Otrzymujemy ró¿nego 
rodzaju pisma, zdarzaj¹ siê 
naciski medialne. Poza tym 
ka¿dy z polityków samorz¹do-
wych ma w swoim otoczeniu 
s¹siadów, bli¿szych i dalszych 
znajomych i liczy siê z tym, ¿e 
ca³y czas trzeba wyjaœniaæ 
decyzje, które s¹ podejmo-
wane w Urzêdzie.

Na zebranie osiedlowe 
i so³eckie przychodzi jednak 
znikoma iloœæ jastrzêbian.
Zauwa¿y ³em,  ¿e  ludz ie  
przychodz¹ wówczas, jak jest 
jakiœ problem, np. z kanali-
zacj¹. A kiedy sprawa zostanie 
rozwi¹zana, to zaintereso-
wanie gaœnie. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e to pozytywne zjawis-
ko, bo oznacza, ¿e mamy 
coraz mniej problemów.

Podejmuje Pan dzia³ania, 
¿eby zachêciæ spo³eczeñ-
stwo do wspó³pracy?
Tak, ale musimy poruszaæ siê 
w granicach prawa. Przedsta-
wiamy ró¿ne propozycje, np. 
mia³y miejsce konsultacje 
spo³eczne w sprawie szeroko-
pasmowego Internetu, Planu 
Zagospodarowania Prze-
strzennego czy wytyczania 
trasy Drogi G³ównej Po³udnio-
wej. Sta³y kontakt z ludŸmi 
staramy siê utrzymywaæ 
poprzez zarz¹dy osiedli i so-
³ectw, które próbuj¹ zaktywizo-
waæ ludzi do wspólnych 
przedsiêwziêæ. Ale po stronie 
mieszkañców te¿ musi byæ 
odzew na nasze dzia³ania.
 
Kierujecie takie dzia³ania do 
m³odego pokolenia?
Tutaj widzê du¿¹ rolê szkó³ 
w kszta³towaniu m³odego 

pokolenia, które ju¿ jest inne 
ni¿ ich rodzice.

A nie ma Pan wra¿enia, ¿e 
radni i prezydent swoje, 
a ludzie swoje, ¿e ¿yjecie w 
dwóch ró¿nych œwiatach?
To nie jest tak, ¿e decyzje 
które podejmujemy, s¹ oder-
wane od rzeczywistoœci. S¹ 
one wynikiem pewnych 
sytuacji, analiz, o których 
czasami mieszkañcy nie 
wiedz¹. St¹d mo¿e po-
wstawaæ wra¿enie, ¿e w³adza 
jest oderwana od ludzi. Ale 
przecie¿ remonty iinwestycje, 
które wykonujemy, s¹ odpo-
wiedzi¹ na g³osy mieszkañ-
ców. To prawda, ¿e czasami 
trudno jest zrozumieæ, ¿e nie 
wszystko mo¿na zrealizowaæ 
w jednym roku, czy nawet 
kadencji.

Czy w politykê lokaln¹ 
anga¿uj¹ siê najbardziej 
kompetentni ludzie?
Ludzie s¹ ró¿ni, a zadaniem 
demokracji jest ich zweryfiko-
wanie. Jeœli ktoœ siê nie 
sprawdzi³ i zawiód³ wybor-
ców, to mog¹ oni go ju¿ wiêcej 
nie obdarzyæ zaufaniem. 
Jednak coraz wiêcej zauwa-
¿am dobrego, merytorycz-
nego przygotowania, np. 
wœród radnych. Pewnym 
problemem jest to, ¿e nie 
zawsze ludzie kompetentni 
potrafi¹ przekonaæ do siebie 
wyborców. Poza tym znamy 
tych ludzi, s¹ naszymi s¹sia-
dami i wiemy na kogo g³osu-
jemy.

A mo¿e to wina polityków, 
¿e jest tak ma³e zaintereso-
wanie ludzi samorz¹dem?
W czêœci pewnie tak, bo 
bywa, ¿e politycy zra¿aj¹ do 
siebie ludzi. Chodzi tu o po-
stawê etyczn¹, czy lekcewa-
¿¹cy stosunek do spo³eczeñ-
stwa. Ale te¿ nie bez zna-
czenia s¹ d³ugoletnie nawyki, 
które nie zak³adaj¹ aktywno-
œci samorz¹dowej i z tym mu-
simy walczyæ.

Niektórych dzia³aczy bar-
dziej widaæ w okresie 
przedwyborczym, a potem 
jest o nich cicho, s¹ ma³o 
aktywni.
Dla mnie okres wyborczy trwa 
od pocz¹tku do koñca kaden-
cji. Radni i prezydent podle-
gaj¹ weryfikacji. Ich postawê 
i osi¹gniêcia ocenia wyborca, 
wrzucaj¹c co 4 lata kartkê do 
urny.

Przedstawiciele w³adzy 
samorz¹dowej reprezentu-
j¹ rzeczywiste interesy 
miasta, a nie swoje w³asne?
Trudno wszystkich mieszkañ-
ców zadowoliæ. Je¿eli chodzi 
o mnie i Wspólnotê Samorz¹-
dow¹, to nie jesteœmy ¿adn¹ 
parti¹ polityczn¹ i nie realizu-
jemy ¿adnych dyrektyw 
z centrali. Osobiœcie, przy 
pode jmowaniu  decyz j i ,  
kierujê siê dobrem miasta, 
choæ to mo¿e byæ ró¿nie 
przez ró¿ne osoby postrzega-
ne. Nie ma przecie¿ jednego 
pomys³u na miasto, a wy-
borca ma do dyspozycji wiele 
propozycji.

Ci¹g dalszy na stronie 6.

Wasze komentarze:

Panie Marianie jest pan przyzwoitym 
cz³owiekiem i dobrze pan gospodaruje 
w miescie oby pan by³ prezydentem 
jak najd³uzej!!!
autor: jorgus ze ruptawy

Mam pytanie czy w zwi¹zku z wybo-
rami samorz¹dowymi obejm¹ one 
tak¿e stanowisko pani Bielaszki, która 
mog³aby ju¿ odejœæ na emeryturê. 
Oœwiata u nas le¿y na deskach, a nic 
w tym kierunku siê nie robi. Nie 
slyszeliœmy nigdy o konkursie na to 
stanowisko, czy jest przyznawane 
do¿ywotnio!!
autor: mafia

Marian nie oœmieszaj siê. Jesteœ tylko 
marionetk¹ Franka. A teraz bêdziesz 
zak³adnikiem Grzesia i Tadzia.
autor: Avertyn

W nadchodz¹cych wyborach koniecz-
nie wybierzmy nowych ludzi! Obecni 
Prezydenci spanoszyli siê... Panosz¹ 
siê i stali siê nieludzkimi Urzêdasami, 
a w szczególnoœci Wiceprezydent 
Baradziej, który na dodatek nie zna 
przepisów i wykazuj¹c brak dobrej 
woli nie potrafi nawet z pozoru b³achej 
sprawy rzetelnie za³atwiæ... 
autor: Andrzej

Ludzie nie chodz¹ na wybory bo znaj¹ 
kandydatów i wiedz¹, ¿e ci nic nie 
potrafi¹. Rzetelni ludzie nie maj¹ 
szans dostaæ siê na listy gdy¿ s¹ 
niszczeni przez obecn¹ pseudoelitê. 
Radni obecni to w wiêkszoœci ludzie 
maj¹cy marne pojêcie o gospodaro-
waniu czymkolwiek, a zanosi siê, ¿e 
nadal bêd¹ na listach ci sami bo 
uzurpuj¹ sobie prawo do rz¹dzenia 
bezterminowego. Ponadto nepotyzm 
w Urzêdzie Miasta panuj¹cy wszem 
i wobec znany jest mieszkañcom i jest 
ogólna niechêæ do tej instytucji. Rada 
Miasta mieœci siê te¿ w budynku UM
 i mieszkañcy daj¹ to do wspólnego 
mianownika. 
autor: jastrzêbianka x

Zgadzam siê z prezydentem Janeckim 
w Jastrzêbiu nie rz¹dzi mafia, tylko on 
ze swoimi ludŸmi. Czasem z takimi, 
którzy kojarzyli siê z jastrzêbsk¹ 
oœmiornic¹ - p. Wojciechem F. czy 
os³awionym ju¿ medialnie pijanym 
radnym R. Pozdrawiam wszystkich 
wyborców WS, PiS i PO - ta szeroka 
koalicja rz¹dzi z osza³amiaj¹cymi 
sukcesami w naszym mieœcie.
autor: obserwator

Nasze jastrzêbskie spo³eczeñstwo 
choruje na paranoje! Tak,w³adza to 
mafia,wszyscy wiedz¹ to od lat! Jak 
dobrze jest zwalaæ na kogoœ,samemu 
nic nie robi¹c i nic nie wiedz¹c, 
prawda?:)
autor: niewazne

W nastêpnych wyborach startuj¹ 
pracownicy MZK. Obiecali, ¿e 
zlikwiduj¹ dodatek na protezy dla 
nauczycieli, a dadz¹ szkodliwe dla 
kierowców autobusów za przeby-
wanie w strefie oddzia³ywania p³ynu 
do spryskiwaczy. \
autor: gieroj

Zachwyca mnie odpowiedŸ Pana 
Prezydenta na stwierdzenie, ¿e 
"Na zebranie osiedlowe i so³eckie 
przychodzi jednak znikoma iloœæ 
jastrzêbian". Ma³o kto wpad³by na tak 
wykrêtny argument!
autor: Katiusza

Szanowny PAnie Prezydencie jak nie 
rz¹dzi MAFIA to jak mo¿na nazwaæ 
fakt, ¿e sprawa rozstrzygniêcia 
w³asnoœci mojej dzia³ki trwa ju¿ tylko 
40lat!!!  Gratulujê sprawnoœci 
urzêdniczej!!!
autor: krzys

Masz swoje zdanie na ten temat?
WyraŸ je na www.jasnet.pl
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POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI “PARCELA" 
ul. Warmiñska 2b (nad "¯abk¹"), tel/fax: 32 471-24-70,  790-224-044

M-2
Jastrzêbie Zdrój 

ul. Zielona
Pow: 34.50 m2

Piêtro: VI
Pokoje: 2

blok dwu klatkowy, przedzielony 
pokój, wymieniony Junkers, 
pozostaj¹ meble kuchenne, 
w przedpokoju na œcianie 
panele, wymienione drzwi 
wejœciowe, mieszkanie-standard              
CENA: 88 000 z³ 

M-4
Jastrzêbie Zdrój 
ul. Wielkopolska
Pow: 55.70 m2

Piêtro: IX
Pokoje: 3

okna PCV,w pokojach, w przed-
pokoju i w kuchni i w ³azience 
na pod³ogach  wyk³adzina PCV, 
œciany tynk strukturalny, nowy 
Junkers i sanitariaty, 
wymieniona instalacja wodna            
CENA: 145 000 z³

M-4
Jastrzêbie Zdrój 

ul. Jasna
Pow: 57.70 m2

Piêtro: IV
Pokoje: 3

okna PCV, pod³ogi - wyk³adzina 
PCV, œciany - tapety, kuchnia - 
pod³oga - wyk³adzina PCV, œciany 
tapety, pozostaj¹ meble kuchenne, 
nowy Junkers, wymieniona 
instalacja wodna i elektryczna,  
nowe drzwi zewnêtrzne              
CENA: 129 000 z³ 

M-6
Jastrzêbie Zdrój 
ul. Turystyczna
Pow: 70.51 m2

Piêtro: VII
Pokoje: 4

okna PCV, w pokojach na  pod³odze 
wyk³adziny, kuchnia-glazura na po-
d³odze i œcianie, pozostaj¹ meble na 
wymiar, ³azienka -glazura na pod³o-
dze na œcianie i suficie panele PCV, 
przedpokój-glazura na pod³odze, w 
cenie pozostaje szafa w przedpokoju 
i nowe meble w sypialni z szaf¹              
CENA: 145 000 z³ 

M-5
Jastrzêbie Zdrój 
ul. Warmiñska

Pow: 57 m2
Piêtro: II
Pokoje: 4

kuchnia z oknem, okna PCV, w 
pokojach na pod³odze wyk³adziny 
PCV, na œcianach tapety, pozostaj¹ 
meble kuchenne, w ³azience 
wymienione sdanitariay, Junkers, 
mieszkanie czyste, zadbane,
wolne od zaraz 

CENA: 122 500 z³ 

DZIA£KI:
Jastrzêbie, Bzie-Zameckie
Pow: 549 m2
Cena do negocjacji!!! dzia³ka budow.
w kszta³cie prostok¹ta,przy drodze 
asfaltowej, media(pr¹d,woda,gaz)
CENA: 28 000

Jastrzêbie, Bo¿a Góra Prawa
Pow: 2000m2
Dzia³ka budowlana w kszta³cie prosto-
k¹ta,spokojna dzielnica,luŸna zabudo-
wa domków jednorodzinnych, dojazd 
drog¹ asfaltow¹, media(pr¹d,woda, 
gaz) bliska lokalizacja miasta
CENA: 95 000 z³

Z Marianem Janeckim, prezydentem miasta Jastrzêbie 
Zdrój, rozmawia Katarzyna Barczyñska





Jak oceni³by Pan sytuacjê 
rynku nieruchomoœci 
w Polsce?
Odwiedzaj¹c du¿e miasta mo-
¿na zaobserwowaæ nowo 
wznoszone budynki: bloki mie-
szkalne czy domy szeregowe 
–generalnie firmy deweloper-
skie dzia³aj¹ aktywnie, wiêc 
i poda¿ na rynku jest du¿a. 
W mniejszych miastach nie 
zauwa¿amy ju¿ takiej aktyw-
noœci – trzeba liczyæ na istnie-
j¹ce zasoby lub budowê domu 
systemem gospodarczym. Je-
œli s¹ ju¿ jakieœ inicjatywy de-
weloperskie to czêsto cena za 
lokal przewy¿sza zdolnoœci 
finansowe lokalnej spo³eczno-
œci.

Gdzie umieœci³by Pan w tej 
rzeczywistoœci Jastrzêbie 
i jego okolice?
Jastrzêbie to specyficzne mia-
sto – podstawowy i jedyny za-
sób lokalów mieszkalnych to 
nasze bloki, które doskonale 
znamy i w których wiêkszoœæ 
z nas siê wychowywa³a. Nie s¹ 
budowane nowe budynki wie-
lorodzinne do których mo¿na 
nabyæ prawo w³asnoœci. Od 
pewnego czasu  jednak obser-
wujemy wzmo¿on¹ aktywnoœæ 
w zakresie budowy domów 
jednorodzinnych. Przyk³ado-
wo na rynku ¿orskim stale po-
wstaj¹ nowe nieruchomoœci. 

Co jest fundamentem 
Pañstwa firmy?  
Nasza Firma prowadzi dzia-
³alnoœæ w trzech przenikaj¹-
cych siê dziedzinach: finanse 
– g³ównie kredyty hipoteczne, 
poœrednictwo w obrocie nie-
ruchomoœciami, budownictwo 
– projektowanie oraz budowa 
domów. 
Fundamentem sprawnej i pro-
fesjonalnej dzia³alnoœci, w tych 
dziedzinach, jest zatrudnienie 
kierunkowo wykszta³conych, 

doœwiadczonych specjalistów. 
Podkreœlam s³owo zatrudnie-
nie – w naszej firmie nie ma 
innych form zatrudnienia ni¿ 
umowa o pracê – dziêki temu 
tworzymy zespó³ zoriento-
wany wokó³ celów strategicz-
nych firmy. 
Doradcy ds. kredytów to osoby 
które pracowa³y w bankach – 
najkrótszy sta¿em pracownik 
ma  5 letnie, a pozostali 9 i 11 
letnie doœwiadczenie w banko-
woœci. Przy obs³udze kredytów 
hipotecznych, nie korzystamy 
z zewnêtrznych firm poœredni-
cz¹cych – od wielu lat mamy 
podpisane umowy bezpoœred-
nio z bankami dziêki czemu 
mamy niezbêdne narzêdzia, 
¿eby na miejscu oceniæ mo-
¿liwoœci kredytowe klienta, 
efektem jest krótszy proces 
decyzyjny, wypracowane pro-
cedury i katalog odstêpstw od 
standardowych procedur czyli 
rzeczywiœcie zrealizowane 
sprawy nietypowe. W zakresie 
projektowania i budownictwa 
w siedzibie firmy pracuje 
codziennie osoba z uprawnie-
niami budowlanymi – in¿ynier 
budownictwa.
Nad bezpieczeñstwem obrotu 
nieruchomoœciami czuwaj¹ 
dwaj licencjonowani poœre-
dnicy a na rynku pracuj¹ agen-
ci nieruchomoœci, którzy dziêki 
stworzonym warunkom pracy 
nie s¹ skoncentrowani tylko 
i wy³¹cznie na szybkiej, pozba-
wionej wsparcia dla klienta 
sprzeda¿y. W ka¿dej z dzie-
dzin mamy spore doœwiadcze-
nie, a to wartoœæ nadrzêdna – 
jak przejechane kilometry 
u kierowcy.
Taka struktura pozwala dobrze 
organizowaæ pracê ca³oœci 
firmy i kontrolowaæ jakoœæ. To 
jest w³aœnie fundament do 
dobrej profesjonalnej obs³ugi.
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sprawi³, ¿e zostaliœcie 
jednym z liderów lokalnego 
rynku nieruchomoœci. 
Ale czy to wszystkie zalety, 
które doprowadzi³y Was na 
szczyt?
Nie patrzê w tych kategoriach. 
Nie rywalizujemy z innymi 
firmami. Mamy swoj¹ wizjê 
rozwoju i standardów pracy na 
dzisiaj i na przysz³oœæ – 
jesteœmy na etapie przygoto-
wywaniu i wdra¿ania nowego 
produktu w bran¿y budowla-
nej.  Na pewno wyró¿niamy 
siê nieszablonowym podej-
œciem do pracy i rozwoju. Dzie-
je siê tak dlatego, ¿e realizuje-
my trudne i nietypowe sprawy. 
Jako jedyni najpierw finanso-
waliœmy nabywanie nierucho-
moœci, a póŸniej wprowadzi-
liœmy produkt pt. poœrednictwo 
w obrocie nieruchomoœci. Ma 
to du¿e znaczenie poniewa¿ 
pozytywny fina³ wielu transak-
cji zale¿y od ich kredytowania. 
Jako pierwsi wœród firm o cha-
rakterze biura nieruchomoœci 
wprowadziliœmy us³ugê pro-
jektowania, remontowania
i budowania, a jako jedyni nie 
zlecamy ich na zewn¹trz tylko 
realizujemy przez nasz¹ ka-
drê. Nasi klienci w jednym 
czasie, przy jednym stole 
rozmawiaj¹ z poœrednikiem 
w obrocie nieruchomoœciami, 
bankowcem i budowlañcem.

W³aœnie, dobrze ¿e 
wspomnia³ Pan o klientach 
wielu z nich podkreœla 
niespotykany w innych 
firmach z Pañstwa bran¿y 
charakter dzia³añ. 
Co maj¹ na myœli?
W naszej firmie przyk³adowo 
s¹ ju¿ klienci, którzy zapra-
gnêli wybudowaæ dom. Naj-
pierw przedyskutowali ten po-
mys³ ze specjalistami, nastêp-
nie kupili za naszym poœred-
nictwem dzia³kê, zaprojekto-

wali dom, sfinansowali budo-
wê kredytem hipotecznym, 
obserwowali jak on siê budo-
wa³, a na koniec sprzedaliœmy 
ich mieszkanie, w którym 
dotychczas mieszkali. W za-
sadzie ten proces uj¹³em 
w jednym zdaniu ale proszê mi 
wierzyæ ju¿ ka¿dy jeden etap 
z osobna jest skomplikowan¹ 
transakcj¹, a co dopiero ca-
³oœæ.

Integrator Finansowo 
Inwestycyjny sk¹d taka 
nazwa?
Przez d³ugi czas u¿ywaliœmy 
naszego skrótu I.F.I. – od 
pewnego czasu jednak k³a-
dziemy nacisk na pe³n¹ nazwê 
– w³aœnie dlatego: w jednym 
miejscu Integrujemy finanse 
i inwestycje naszych klientów 
w zakresie rynku budowlano 
mieszkaniowego.

Jak d³ugo trwa³o 
zbudowanie, 
tak przenikaj¹cej siê 
w ró¿nych dziedzinach, 
struktury?
W obecnej strukturze i formie 
prawnej dzia³amy 5 rok, po-
cz¹tki idei i pierwszych dzia³añ 
siêgaj¹ 2002 roku.

S³ysza³em stwierdzenie, 
¿e jastrzêbski rynek 
nieruchomoœci jest 
wyj¹tkowy, a klienci 
bardziej wymagaj¹cy
Mo¿e tak bym go nie okreœli³ – 
jest specyficzny: przenika siê 
generacja osób, które przyje-
cha³y do Jastrzêbia wraz z po-
cz¹tkiem dzia³alnoœci kopalñ 
(obecnie to najczêœciej eme-
rytowani pracownicy kopalñ) 
z nowym pokoleniem – ich 
dzieæmi. 
Mamy nowe pokolenie, a za-
sób mieszkaniowy pozosta³ 
taki sam. Wbrew pozorom z te-
go problemu rodzi siê szansa – 
œrodki, które mo¿na uzyskaæ 
ze sprzeda¿y mieszkania, to 
dobry wk³ad w budowê domu – 
nazywam go optymalnym do-
mem, skrojonym na miarê 
finansów i potrzeb np. sam 
mieszkam z ¿on¹ i dzieckiem 
w domu o powierzchni 80mkw 
a wychowywa³em siê w 
jastrzêbskim M4 o pow. 55 
mkw z rodzicami i dwójk¹ 
rodzeñstwa. 
Zamiana M4 (które istniej¹ tyle 
ile istniej¹) nawet na ma³y 
domek wolnostoj¹cy to rozwój 
osobisty, ale i pozytywne zmia-

ny rynkowe.
Taka koncepcja rozwi¹zujê 
problem rynku: w³aœciciele 
mieszkañ decyduj¹ siê na 
budowê i w koñcowym jej eta-
pie, dofinansuj¹ inwestycjê, 
sprzedaj¹c mieszkania. Dziê-
ki temu powstaje nowe budo-
wnictwo i zwiêksza siê poda¿ 
mieszkañ.
Oczywiœcie wi¹¿e siê to z de-
cyzjami o wielkiej odpowie-
dzialnoœci – synchronizacj¹ 
dzia³añ tak aby ka¿da ze 
stron, na czas mog³a wprowa-
dzaæ siê do swojego lokum. 
Wa¿ne przede wszystkim 
jest by  starczy³o œrodków na 
wszystkie wydatki – np. 
budowa to inwestycja roz³o-
¿ona w czasie na kilkanaœcie 
miesiêcy.
Klienci s³usznie maj¹ prawo 
wymagaæ od osób prowadz¹-
cych ich sprawy aby te wszy-
stkie skomplikowane dzia³a-
nia mia³y pomyœlny koniec, 
a przed doradcami wielka 
odpowiedzialnoœæ sprostania 
tym wymaganiom. 

Zasadniczym pytaniem 
jest jak przyk³adowy 
Kowalski z Jastrzêbia 
mo¿e sobie pozwoliæ 
na zakup w³asnej 
nieruchomoœci?
Ka¿da sytuacja jest inna, 
dlatego bardzo du¿¹ wagê 
przyk³adamy do pierwszych 
rozmów z klientami – poœwiê-
camy na nie du¿o czasu, a 
nasze doradztwo nic nie 
kosztuje. Dlatego te¿ czytel-
ników, którzy s¹ zaintere-
sowani odpowiedzi¹ na te 
pytanie, zapraszam na nie-
zobowi¹zuj¹ce spotkanie. 
Koncentrujemy siê na roz-
s¹dnym doradztwie – anali-
zujemy rzeczywiste potrzeby 
klienta. Nie realizujemy 
sprzeda¿y za wszelk¹ cenê. 
Bardzo czêsto klienci wiedz¹, 
co chc¹ osi¹gn¹æ, ale próbuj¹ 
to osi¹gn¹æ z³ymi narzê-
dziami, b¹dŸ zwyczajnie nie 
wiedz¹ jak siê do tego zabraæ. 
Trudno siê dziwiæ bo nigdy 
tego nie robili i ich to przera¿a 
– jesteœmy do dyspozycji 
takich osób.

Jak w te realia wpisuj¹ siê 
m³odzi Jastrzêbianie?
Wielu m³odych jastrzêbian 
korzysta z dobrodziejstwa 
naszej ziemi – wêgla. Praca 
w kopalni jest ciê¿ka, ale ko-
palniom wiele zawdziêczamy. 

Takie osoby maj¹ wiêksze 
mo¿liwoœci finansowe, a co za 
tym idzie szersze mo¿liwoœci 
wyboru.  Wiele m³odych ma³¿eñ-
stw, szczególnie tych, gdzie dwie 
osoby uzyskuj¹ dochody kupuje 
mieszkanie z góry wiedz¹c ¿e to 
tylko etap na drodze do w³a-
snego domu.

Powszechnie wiêc wiadomo, 
¿e najwiêkszy lêk budz¹ 
kwestie finansowe. 
Ludzie boj¹ siê zaci¹gaæ 
kredyty, przera¿a ich wizja 
tworzenia dalszej przysz³oœci 
z wysokim obci¹¿eniem 
konta bankowego. 
Jak Pañska firma wychodzi 
im naprzeciw?
Nikt nie lubi siê zad³u¿aæ i ka¿dy 
klient, z którym rozmawiam, od 
razu zastrzega, ¿e sp³aci kredyt 
najszybciej jak siê da – to dobre 
za³o¿enie, ale te¿ nazbyt opty-
mistyczne. Poza tym w naszej 
mentalnoœci funkcjonuje zawsty-
dzenie, kiedy mówimy o zaci¹-
ganiu kredytu. Mniej dotyczy to 
osób m³odych wkraczaj¹cych 
w doros³e ¿ycie. Rzerzywistoœæ 
na nas to wymusza.
Przede wszystkim w rozmo-
wach z klientami staramy siê 
pomagaæ patrzeæ trzeŸwo i re-
alnie na ¿ycie, ka¿dy z nas ma 
przecie¿ swoje rodziny. Wie ile 
kosztuje utrzymanie, ¿ycie 
i jakie nie oczekiwane wydatki 
mog¹ nas spotkaæ. Dlatego 
planuj¹c podpowiadamy, aby 
patrzeæ przyziemnie, realnie 
i zd¹¿aæ w ten sposób do op-
tymistycznych celów. Prze-
strzegamy przed nadmiernym 
zad³u¿aniem siê. Ponadto, 
wspó³pracujemy z 10 bankami. 
Na miejscu porównuje-my 
konkretne oferty po to by wybraæ 
najkorzystniejsz¹. Co wiêcej 
zawsze podkreœlamy klientom, 
¿e oferty i symulacje to jedno, 
a drugie to podtrzymanie ich 
w decyzji kredytowej. Prywatnie 
uwa¿am, ¿e ka¿dy doradca 
finansowy rekomenduj¹c innej 
osobie dane rozwi¹zanie powi-
nien byæ przekonany, ¿e takie 
same poleci³by sobie. Gdyby tak 
by³o wielu klientów mog³oby 
mieæ lepsze rozwi¹zania finan-
sowe i mniejsze troski. Ale to ju¿ 
kwestia mentalnoœci doradców – 
dla nas najwa¿niejsze jest dobro 
naszego klienta, bo to jego dal-
sze ¿ycie œwiadczy o trafnoœci 
naszych porad.

            Rozmawia³  £ukasz Gruszczyk

Marzenie to wyobra¿enie naszych celów, oczekiwañ i d¹¿eñ, rozmyœlanie o czymœ 
przyjemnym, snucie planów na przysz³oœæ, a co zdaje siê najwa¿niejsze: urzeczywistnianie 
czegoœ upragnionego. S¹ marzenia du¿e i ma³e, a ka¿dy z nas stara siê je codziennie 
realizowaæ. Czasem marzenia maj¹ wymiar bardzo prosty – wrêcz podstawowy, np. swój 
w³asny k¹t. Równie¿ wielu mieszkañców Jastrzêbia i pobliskich okolic pragnie spe³niæ swój 
podstawowy sen o w³asnym lokum, inwestuj¹c oszczêdnoœci swojego ¿ycia w stworzenie dla 
siebie wymarzonej przestrzeni ¿yciowej. Tak, ka¿dy z nas marzy o swoich „w³asnych czterech 
k¹tach” - tej egzystencjonalnej podstawie daj¹cej ka¿demu z nas poczucie bezpieczeñstwa. 
O tym jak do tego doprowadziæ, pokonuj¹c po drodze g¹szcz ¿yciowych przeciwnoœci, 
a przede wszystkim swój w³asny lêk przed finansowymi nastêpstwami tej ¿yciowej decyzji,                      
mówi Micha³ £omozik - menad¿er firmy I.F.I - Integrator Finansowo-Inwestycyjny.
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Ale przecie¿ zdarza siê tak, ¿e 
w³aœnie wœród lokalnej spo³ecz-
noœci tworz¹ siê ró¿ne grupy 
wp³ywów, interesów, ¿eby nie 
powiedzieæ klik.
Taki jest œwiat i nasza cywili-zacja, ¿e 
ludzie rywalizuj¹ o to, która wizja 
bêdzie realizowana. St¹d mamy 
grupy interes-ów. Nie widzê w tym nic 
z³ego. Nie wszyscy musz¹ siê ze 
sob¹ zgadzaæ. Natomiast kliki s¹ 
zjawiskiem karygodnym, bo s¹ to 
powi¹zania stoj¹ce w sprzecznoœci 
z prawem. W Jastrzêbiu nie rz¹dzi 
mafia, o niczym takim nie wiem, ani 
nie s³ysza³em.

Co z zarzutem, ¿e samorz¹d jest 
zbyt urzêdniczy i zbiurokratyzo-
wany?
Ustawy uchwala Sejm i Senat, a my 
musimy siê do nich stosowaæ. Poza 
tym obcinanie wydatków na admi-
nistracjê samorz¹dow¹ te¿ ma swoje 
negatywne konsekwencje. Czêsto 
petenci nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e 
procedury, którym podlegaj¹ to nie 
nasz, czy mój wymys³.

Czy samorz¹d ma realny wp³yw na 
rozwój miasta?
Ma du¿y, ale nie ca³kowity. Nie mamy 
na przyk³ad wp³ywu na to ilu 
przedsiêbiorców zdecyduje siê u nas 
zainwestowaæ. Ale poprzez uchwa-
lenie planu zagospodarowania 
przestrzennego wskazujemy, gdzie 
znajduj¹ siê tereny pod inwestycje. 
W dziedzinie bezpieczeñstwa 
wspieramy policjê, choæ nie jest to 
naszym ustawowym zadaniem. 
Finansujemy oœwiatê. Gdyby nie 
samorz¹dy, to nasze szko³y nie 
mia³yby pieniêdzy na dzia³alnoœæ, 
a nauczyciele na wyp³aty. To samo 
dotyczy s³u¿by zdrowia. Przekazu-
jemy szpitalowi wojewódzkiemu 
sprzêt, mimo tego, ¿e nie jest on 
w³asnoœci¹ gminy. Staramy siê 

zacji pozarz¹dowych, organizowane 
s¹ ciekawe imprezy.

A czy nie jest tak, ¿e mamy do 
czynienia jedynie z administrowa-
niem miasta, a nie dzia³aniami 
zapewniaj¹cymi rozwój?
Nie jest to prawd¹. To, ¿e powsta³y 
u nas du¿e galerie handlowe, jest 
wynikiem moim rozmów z inwestora-
mi i zachêcaniem ich do przyjazdu do 
Jastrzêbia. Nie jest tak, ¿e tylko 
siedzimy i czekamy, a¿ ktoœ siê do 
nas zg³osi. Bierze-my udzia³ w 
ró¿nego rodzaju imprezach handlo-
wych, tar-gach i tam promujemy 
nasze miasto. Wytyczenie trasy ob-
wodnicy - Drogi G³ównej Po³udniowej 
- kosztowa³o nas wiele starañ. 
O takich dzia³aniach nie nale¿y 
zapominaæ.

Jak Jastrzêbie radzi sobie z po-
zyskiwaniem œrodków zew-
nêtrznych?
Z tym nie jest Ÿle. Wielokrotnie 
mówi³em o tym, ¿e nasze miasto 
skutecznie pozyskuje œrodki zew-
nêtrzne. Kanalizacja miasta, Droga 
G³ówna Po³udniowa, hala wido-
wiskowo-sportowa, to tylko najwa¿-
niejsze inwestycje, na które otrzyma-
liœmy znacz¹ce dofinansowanie. 
Dziêki œrodkom unijnym Jastrzêbie 
Zdrój naprawdê siê rozwinê³o. Jest to 
kolejny dowód na to, ¿e nie tylko 
administrujemy miastem.

Nie czuje siê Pan jednak odpowie-
dzialny za wszystkie aspekty ¿ycia 
miasta?
Na pewno za wszystkie nie. Ale 
podejmujê ró¿ne dzia³ania, czêsto 
nieoficjalne. Myœlê tutaj o lobbingu. 
Staram siê pod-trzymywaæ kontakty 
z pos³ami. Moje rozmowy z parla-
mentarzystami, radnymi sejmiku 
województwa s¹ czymœ na porz¹dku 
dziennym

Dom Zdrojowy - Park Zdrojowy 
ul.Witczaka 5 

18.07.2010 r. godz. 16.30
Jastrzêbskie lato muzyczne” 
koncerty zespo³ów „BALKAN 
SEVDAH” oraz „KARPOWICZ 
FAMILY”
21.07.2010 r. godz. 18.00 
„Muzyczne œrody” wystêp zespo³u 
„SANDSTONE”
25.07.2010 r. godz. 16.30
„Jastrzêbskie lato muzyczne” koncert 
HALINY KUNICKIEJ, CZES£AWA 
MAJEWSKIEGO oraz zespo³u 
„DAGADANA”   
28.07.2010r. godz. 18.00 
„Muzyczne œrody” wystêp zespo³u 
„GRUPA OPERACYJNA”
29.07.2010r. godz. 10.00 
„Wakacyjne spotkania z teatrem" 
spektakl „Przygody leœnych  skrzatów" 
w wykonaniu aktorów scen œl¹skich

Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24  

19.07.2010 r. godz. 11.00
 „Magia s³owa” zajêcia edukacyjne
20.07.2010 r. godz. 11.00 
„Ze sportem siê nie rozstajê!” 
zajêcia rekreacyjno – sportowe
21.07.2010 r. godz. 15.30
 Dyskoteka dla dzieci
22.07.2010 r. godz. 11.30
„Z perkusj¹ w œwiat” – 
zajêcia edukacyjno – muzyczne
23.07.2010 r. godz. 11.00
„Ze sztuk¹ dziœ i jutro” zajêcia 
rozwijaj¹ce aktywnoœæ twórcz¹ 
26.07.2010 r. godz. 11.00 
„Ze sportem siê nie rozstajê" zajêcia 
rekreacyjno - sportowe 
27.07.2010 r. godz. 11.00 
„Choæ jestem ma³y to i tak du¿o 
wiem!" - zajêcia edukacyjne
28.07.2010 r. godz.11.00 
„Przyroda twój przyjaciel'' zajêcia 
plastyczne 
29.07.2010 r. godz.11.00
,,¯yj zdrowo" zabawy z wyobraŸni¹ 
30.07.2010 r. godz.11.00 
„Niezapomniane wakacje" zabawy 
edukacyjne

WAKACJE '2010  Z  MIEJSKIM 
OSRODKIEM KULTURY
W JASTRZÊBIU ZDROJU

Wakacyjna Szkó³ka Wspinaczki na 
Sztucznej Œcianie
Sala Gimnastyczna Stadionu Miejskiego 
ul.Harcerska 14b
od 29 czerwca - wtorki, czwartki
godz.11.30-14.00 - dla dzieci od 12 do 16
godz.16.00-18.00 - dla dzieci do 11 lat

Wakacyjne spotkania z AIKIDO 
Sala Gimnastyczna Stadionu Miej-
skiego, ul.Harcerska 14B

od 30 czerwca - œrody, pi¹tki
godz.19.00 -20.30

„Siatkówka pla¿owa" - zajêcia dla 
dzieci i m³odzie¿y do lat 15 - rocznik 
1995 i m³odsi.
K¹pielisko „Zdrój", ul.Witczaka
od 30.06 do 25.08 - œroda - godz.10.30 - 
13.30
28.07 - œroda - Turniej fina³owy - 
godz.10.00

V Koncerty Muzyki Organowej
i Kameralnej 

w Jastrzêbiu Zdroju.

Parafia Ewangelicko-Augsburska
25 lipca 2010 , godz. 18.00

WSTÊP WOLNY
Zespó³ Celtic Triangle

Lindsay Davidson – dudy
Irena Czubek-Davidson – harfa
Katarzyna Wiwer-Monita - œpiew
Adam Pilch – organy

PTTK
Jastrzêbiu Zdroju

ul. Harcerskiej 14b
 (stadion, budynek MOSiR)

“AKCJA LATO": GORCE
Terminy: 25.07.2010 r.
Trasa: Rozróg Turbacza
GORCE 
ROZRÓG TURBACZA
Obszar i teren planowanej wycieczki:
Polana D³uga, szczyt i czo³o Turbacza.

Polski Zwi¹zek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Ko³o Nr 2 
z siedzib¹ przy ul. Turystycznej 4

25.07.2010 r. (Niedziela) 
Wyjazd do Dziêgielowa na Œwiêto 
Miodu, na miejscu mo¿liwoœæ zakupu 
miodu, kitu pszczelego, posi³ków 
gor¹cych, ciasta oraz zabawa.
Koszt 25 z³ obejmuje przejazd i ubezpie-
czenie 
Wyjazd z GSM przy ul. Granicznej godz. 
9.00 oraz z Arki Bo¿ka o godz. 9.10

JAZZOWE CZWARTKI
22 lipiec, godz. 18.00
Wstep wolny
ul.1 Maja 49
Hotel “D¹brówka”

B¹dŸ na bie¿¹co 

z imprezami organizowanymi 

w naszym mieœcie dziêki 

www.jasnet.pl

WYDARZY£O SiÊ...

     5 lipca...

w Jastrzêbiu wybory na urz¹d Prezyden-
ta RP wygrywa Lech Kaczyñski.  

     6 lipca...

zwi¹zkowcy JSW wystosowali list do 
wicepremiera W.Pawlaka w zwi¹zku z - 
ich zdaniem - niebezpieczn¹ sytuacj¹ 
firmy. 

     7 lipca...

prezes JSW J.Zagórowski przedstawi³ 
propozycjê premii za bezpieczn¹ pracê 
w kopalniach Spó³ki. 

     8 lipca...

Janusz Tarasiewicz zapowiedzia³ wiec 
od biurem pos³a Krzysztofa Gadowskie-
go, jako protest przeciwko prywatyzacji 
Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej. 

     9 lipca...

przed wejœciem do jednej z galerii 
handlowych, odby³y siê warsztaty z 
cyklu „Fontanna Sztuki”, poœwiêcone 
wikliniarstwu. 

     10 lipca...

trwa Rajd Dooko³a Polski pod patronem 
Jastrzêbskiego Portalu Informacyjnego 
„JasNet”, 

     11 lipca...

kolejna wycieczka z cyklu „Lato z 
PTTK” – Jura Krakowsko-Czêsto-
chowska. 

     12 lipca...

Policja poinformowa³a o zatrzymaniu 
23-latka, posiadaj¹cego narkotyki. 

     13 lipca...

Zarz¹d Osiedla Gwarków zwróci³ siê do 
prezydenta miasta o przyznawanie 
œrodków finansowych dla osiedli 
z uwzglêdnieniem iloœci mieszkañców.

        16 lipca...

zakoñczono prace nad stawianiem wie¿y 
szybu „Bzie - Dêbina 1”, inwestycji 
JSW. Teraz robotnicy montuj¹ ko³a 
linowe oraz maszynê wyci¹gow¹ 
B 5000. 

Zapowiedzi imprez kulturalnych w dniach 19-30 lipca:

wydarzenia na wolny czas

Dokoñczenie z strony 3
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Wystarczy tylko wystawiæ nos poza 
doskonale znane sobie op³otki, aby 
przekonaæ siê, ¿e jeszcze wiele 
ciekawych miejsc – znajduj¹cych siê 
w niedalekim s¹siedztwie – czeka na 
swoje odkrycie. Bliskoœæ s¹siednich 
miast: ¯or, Rybnika, Wodzis³awia 
zachêca do odwiedzenia s¹siadów, 
nie tylko w celach handlowych, ale 
tak¿e turystycznych. Zw³aszcza, ¿e 
miasta te maj¹ za sob¹ d³ug¹ 
historiê, której pozosta³oœci mo¿emy 
ogl¹daæ a¿ po dzieñ dzisiejszy. 
Cieszyn wabi swoj¹ ofert¹ kulturaln¹, 
a Pszczyna piêknym zamkiem. 
Czegó¿ chcieæ wiêc wiêcej? 
Czêsto, aby zobaczyæ atrakcje 
naszego regionu, œci¹gaj¹ tutaj 
turyœci z ca³ej Polski, a bywa, ¿e i z 
zagranicy. W tym kontekœcie warto 
przywo³aæ znane porzekad³o „Cudze 
chwalicie….”

Wodzis³aw Œl¹ski
Wystêpuje w nim stara historyczna 
zabudowa z rynkiem, który otaczaj¹ 
kamienice z XVIII i XIX wieku. 
Historyczn¹ atrakcj¹ tej czêœci 
miasta jest obecny koœció³ ewange-
licki, który kiedyœ by³ koœcio³em 
klasztornym Zakonu Franciszkanów, 
pochodzi z XV w. Innymi zabytko-
wymi obiektami s¹ równie¿: Pa³ac 
klasycystyczny - wzniesiony w pier-
wej po³owie XVIII w. Mieœci³a siê 
w nim niegdyœ siedziba w³aœcicieli 
Wolnego Mniejszego Pañstwa 
Stanowego Wodzis³aw. Dzisiaj ulo-
kowano w nim Pa³ac Œlubów, 
Budynek Urzêdu Miasta wzniesiony 
w drugiej po³owie XIX w. Budynek 
Poczty Polskiej, w którym mo¿na 
doszukiwaæ siê neogotyku. Baszta 
Rycerska - zbudowana pod koniec 
XIX w., dobre miejsce widokowe na 
okolicê. Jednak obecnie wymaga 
remontu. W pobliskich Kokoszycach 
znajduje siê kompleks parkowo-
pa³acowy, powsta³y pod koniec XVIII 
w. Obecnie znajduje siê w nim dom 
rekolekcyjny. Ale otaczaj¹cy go park 
jest pe³en ciekawych okazów bota-
nicznych. Mieszkañcy naszego re-
gionu s¹ czêstymi bywalcami na 
k¹pielisku „Balaton”, gdzie mo¿na 
za¿yæ k¹pieli nie tylko s³onecznych 
czy pograæ w pi³kê pla¿ow¹.

Marklowice
Ta niepozorna miejscowoœæ, le¿¹c¹ 
niedaleko Wodzis³awia Œl¹skiego 
skrywa nie lada atrakcjê. Bo w³aœnie 
tam znajduje siê pierwsza na Œl¹sku 
tropikalna wyspa. Wielbiciele aktyw-
nego spêdzania wolnego czasu z pe-
wnoœci¹ znajd¹ tam coœ dla siebie. 
Dzieci mog¹ bawiæ siê tam, na 
specjalnie przygotowanym placu 
zabaw. Czekaj¹ tam na nich zje-
¿d¿alnie, huœtawki, zamek, œcianka 
wspinaczkowa oraz skatepark. 
Doroœli mog¹ za¿ywaæ odpoczynku 
nieopodal fontann. Na miejscu dzia³a 
tak¿e punkt gastronomiczny propo-
nuj¹c goœciom coœ do przek¹szenia. 
Wiadomo przecie¿, ¿e aktywnoœæ na 
œwie¿ym powietrzu wzmaga apetyt. 
Warto dodaæ, ¿e tropikalna wyspa, to 
przedsiêwziêcie, które siê rozwija. 
W planie jest jeszcze m.in. urucho-
mienie basenów ogrzewanych 
metanem.

¯ory
To równie¿ miasto o œredniowiecznej 
genezie, czego najlepszym dowo-
dem jest posiadanie przez niego 
rynku. Nad starówk¹ wznosi siê- 
widoczny z daleka– koœció³ pw. œw. 
œw. Filipa i Jakuba, pochodz¹cy z XVI 
wieku. Do dzisiejszych czasów 
zachowa³ siê fragment œredniowiecz-
nych murów obronnych – przylegaj¹ 
bezpoœrednio do koœcio³a parafial-
nego. Na starym cmentarzu, tu¿ za 
koœcio³em, poœród starych grobów 
zauwa¿yæ mo¿na tzw. krzy¿ pokutny. 
Jest œwiadectwem zadoœæuczy-
nienia, jakie wykona³ morderca lub 
jego rodzina za pozbawienie kogoœ 
¿ycia. W lesie miêdzy Palowicami, 
a ¯orami mo¿na natkn¹æ siê na 
pozosta³oœæ po czasach XIX-
wiecznej industrializacji. S¹ to ruiny 
huty Waleska. Spoœród drzew 
wy³ania siê tam tzw. Gichta, czyli 
wie¿a s³u¿¹ca niegdyœ do za³adun-
ków wsadu do pieca. Wprawdzie 
wymaga renowacji, ale jest cieka-
wym œwiadectwem historii przemy-
s³owej ¯or. A mi³oœnikom przyrody 
mo¿na zaproponowaæ wycieczkê do 
Leœnego Oœrodka Edukacji Ekolo-
gicznej w Kleszczówce. Na terenie 
oœrodka wytyczone s¹ œcie¿ki dydak-
tyczne, na których mo¿na obserwo-
waæ okazy roœlinne, jak i ciekawych 
przedstawicieli œwiata zwierz¹t.

Rybnik
Kolejne miasto o œredniowiecznym 
rodowodzie. Miejsce wycieczek 
turystów z naszego regionu. Mówi 
siê, ¿e do Rybnika przyje¿d¿a siê po 
specyficzny klimat. Nad rynkiem 
góruje charakterystyczna neogotyc-
ka budowla - Bazylika œw. Antoniego. 
Ma³o kto wie, ¿e jest to najwy¿sza 
œwi¹tynia na Œl¹sku. Na trasie 
Zabytków Techniki, prowadz¹cej 
przez Rybnik, spotykamy zabytkow¹ 
kopalniê „Ignacy”, siêgaj¹c¹ swymi 
pocz¹tkami koñca XVIII w. Wpraw-
dzie turystom udostêpniania jest 
tylko powierzchnia, ale i tak jest to 
niez³a gratka dla pasjonatów prze-
sz³oœci. Najciekawszych obiekty 
znajduj¹cych siê na terenie kopalni 
to wie¿a ciœnieñ oraz dwie parowe 
maszyny wyci¹gowe szybów (wci¹¿ 
dzia³aj¹ce): G³owacki z roku 1900 
oraz Koœciuszko z roku 1920. Na 
wielbicieli nieco starszej historii 
czeka, znajduj¹cy siê w okoklicach 
Rybnika, park „Cysterskie Kompo-
zycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. 
Jest to pozosta³oœæ dawnego opac-
twa Cystersów, po których dzisiaj 
pozosta³ klasztor i koœció³, ale te¿ 
piêknie zagospodarowany teren. 
Mnisi ci, ju¿ w XIII wieku po³o¿yli 
fundamenty pod gospodarczy rozwój 
tego regionu. Pomimo, ¿e od Ba³tyku 
dzieli nas jakieœ 600 km to w³aœnie 
rybniczanie mog¹ poszczyciæ siê 
swoim „morzem”. Nazywaj¹ tak 
Zalew Rybnicki, który jest sztucznym 
zbiornikiem wykorzystywanym na 
potrzeby elektrowni. Dziêki temu nie 
trzeba jechaæ na odleg³e Mazury, 
¿eby nauczyæ siê ¿eglarstwa. Tereny 
zalewu s¹ jednym z chêtniej odwie-
dzanych miejsc przez mieszkañców 
naszego regionu. Kto nie jest wilkiem 
morskim mo¿e skorzystaæ i z innych 

w tych okolicach otwarto park dino-
zaurów. Mo¿na tam wcieliæ siê w rolê 
archeologa i odkopaæ szkielety tych 
prehistorycznych stworzeñ. Znajduj¹ 
siê te¿ tam modele dinozaurów 
naturalnej wielkoœci. Dodaæ jeszcze 
nale¿y, ¿e Rybnik to miasto, które 
mo¿e siê poszczyæ ok. 100 km œcie-
¿ek rowerowych. A komu znudzi³o siê 
p³ywanie, je¿d¿enie na rowerze 
mo¿e… polataæ. Nic prostszego 
wystarczy udaæ siê na sportowe 
lotnisko Gotartowice i wraz z instru-
ktorem lub samodzielnie wzbiæ siê 
w powietrze. Podobno kto raz wej-
dzie na pok³ad szybowca po³yka 
bakcyla i wci¹¿ chce lataæ. Jest wiêc 
to okolica, w której zarówno mi³oœ-
nicy historii, jak i aktywnego spê-
dzania wolnego czasu poczuj¹ siê 
usatysfakcjonowani.

Pszczyna
Chocia¿ nie jest naszym miastem 
s¹siednim, to nie sposób j¹ pomin¹æ. 
To miejsce, do którego zd¹¿aj¹ 
turyœci z ca³ego Œl¹ska, ale i kraju. 
Tutaj bowiem znajduje siê s³ynny na 
ca³¹ Polskê zamek - Muzeum Wnêtrz 
Zabytkowych. Swoj¹ genez¹ siêga 
XV wieku, wielokrotnie przebudo-
wywany. Jednym z ciekawszych 
epizodów tej budowli by³a obrona 
przed wojskami husyckimi. 
W Pszczynie niesamowite jest to, ze 
zaledwie kilkaset metrów od starówki 
mo¿na spotkaæ … ¿ubra. Bo w³aœnie 
w Pokazowej Zagrodzie Zabytkowej 
¯ubrów ¿yj¹ te zwierzêta, na terenie 
starszej czêœci parku zwanej 
Zwierzyniec. Oprócz tego znajduj¹ 
siê tam równie¿: muflony, jelenie, 
daniele i sarny. Równie¿ w centrum 
miasta znajduje siê Skansen 
Zagroda Wsi Pszczyñskiej. Warto 
i tam zajrzeæ i na w³asne oczy zoba-
czyæ, jak na prze³omie XVIII/XIX 
wieku ¿yli ludzie. Mo¿na tam wejœæ 
do oryginalnej chaty, stodo³y, kuŸni, 
masztalni, ale te¿ wzi¹æ udzia³ w lek-
cjach muzealnych i warsztatach. 
Naprawdê warto, bo w tym miejscu 
turysta otrzymuje w pigu³ce infor-
macjê na temat warunków ¿ycia 
w dawnej wsi, mog¹c podziwiaæ ory-
ginalne budowle. Tutaj nie ma nic 
sztucznego i cz³owiek czuje siê tam, 
jak przed 100, czy 200 laty. W skan-
senie naprawdê czas stan¹³ w miej-
scu.

Cieszyn
To miasto 1200 lat historii. Jest on 
krain¹ wprost stworzon¹ dla mi-
³oœników dawnych dziejów, bo 
naprawdê jest tutaj co ogl¹daæ i czym 

miasta, to oczywiœcie wzgórze 
zamkowe z XI-wieczn¹ rotund¹ œw. 
Miko³aja oraz Wie¿¹ Piastowsk¹ i ru-
inami dawnej wie¿y ostatecznej 
obrony. W tej samej okolicy znajduje 
siê pa³acyk myœliwski w stylu 
póŸnego klasycyzmu. Obecnie jest 
to siedziba szko³y muzycznej. Inne 
zabytki warte obejrzenia to: studnia 
trzech braci, ratusz miejski, stary 
cmentarz ¿ydowski, rynek, budynek 
teatru, oraz wiele koœcio³ów, w któ-
rych odbijaj¹ siê prawie wszystkie 
style architektoniczne. Ale nie nale¿y 
zapominaæ o tym, ¿e miasto to jest 
stolic¹ Œl¹ska Cieszyñskiego i w 
okresie letnim a¿ kipi od iloœci imprez 
kulturalnych. Mo¿na za³apaæ siê a to 
na ciekaw¹ wystawê, a to na kino 
letnie lub koncert na rynku. Jastrzê-
bianie lubi¹ to miasto, bo oddalone 
zaledwie o ok. 30 km, zapewnia 
niepowtarzalny klimat. Mo¿na spê-
dziæ mi³o czas siedz¹c w ogródku 
kawiarnianym i spogl¹daj¹c na Olzê, 
która niegdyœ dzieli³a t¹ krainê 
geograficzn¹, ale dzisiaj to ju¿ tylko 
przesz³oœæ. Trzeba wiedzieæ, ¿e 
miasto to jest równie¿ doskona³¹ 
baz¹ wypadow¹ w góry Beskidu 
Œl¹skiego. Z dworca autobusowego 
odje¿d¿aj¹ autobusu do Ustronia, 
Wis³y, Istebnej, Jaworzynki, Konia-
kowa. Mo¿na wiêc pokusiæ siê o kró-
tk¹ jednodniow¹ wycieczkê. W za-
siêgu rêki s¹ szczyty Równicy, 
Baraniej Góry czy Czantorii. Prawie 
ka¿da z miejscowoœci tego regionu 
skrywa w sobie jak¹œ turystyczn¹ 
atrakcjê. Mo¿e byæ ni¹ drewniany 
zapomniany koœció³ek, dawny dwór 
w³aœciciela ziemskiego czy te¿ stare 
cmentarze, wiele mówi¹ce o prze-
sz³oœci. W niektórych miasteczkach 
znajduj¹ siê izby folklorystyczne czy 
muzea, do których warto wejœæ i za-
poznaæ siê z tym , jak dawniej ¿yli 
ludzie. To specyficzna kraina, bo tutaj 
obok siebie ¿yj¹ i górale, i górnicy, 
a te dwie kultury przenikaj¹ siê na-
wzajem.

Goleszów
To ma³a miejscowoœæ, le¿¹ca  zaled-
wie 9 km na po³udnie,od Cieszyna. 
Znana jest doskonale mi³oœnikom 
paralotni i lotni. Wielu z nich w³aœnie 
tutaj zaczê³o swoj¹ przygodê z tym 
sportem. Góra Che³m, znajduj¹ca siê 
na terenie tej gminy, zapisa³a chlub-
n¹ kartê w historii tak¿e polskiego 
szybownictwa. Do dzisiaj istniej¹ tam 
szko³y, które umo¿liwiaj¹ spojrzenie 
z lotu ptaka na Œl¹sk Cieszyñski. 
Trzeba mieæ w sobie tylko trochê 
fantazji i odwagi, aby wzbiæ siê ponad 
ziemiê i odlecieæ.

Ochaby
Mówi¹c o Œl¹sku Cieszyñskim grze-
chem by³oby nie wymieniæ Ochab, 
które zas³uguj¹ na odrêbn¹, chocia¿ 
krótk¹ informacjê. To przecie¿ znany, 
nie tylko w Polsce, oœrodek hodowli 
koni i sportów jeŸdzieckich, to Mekka 
dla pasjonatów jazdy konnej. A i laicy 
chêtnie popatrz¹ na liczne zawody 
sportowe, które s¹ tutaj rozgrywane. 
Mo¿na zapisaæ siê na kurs jeŸdziec-
ki, zorganizowaæ rajd konny lub kulig 
( to oczywiœcie zimow¹ por¹). Mo¿li-
woœci jest naprawdê wiele. A po daw-
ce atrakcji sportowych turyœci chêt-
nie  spaceruj¹ w okolicach pobliskiej 
rzeki Wis³y. Rowerzyœci, których tutaj 
nie brakuje czêsto w³aœnie wzd³u¿ 
rzeki obieraj¹ sobie trasê do Ustro-
nia, czy Wis³y. Leniwi wol¹ le¿eæ nad 
wod¹ i za¿ywaæ k¹pieli s³onecznych. 

            akacje w pe³ni. Nie wszyscy jednak wyjad¹ z domu i na pewno 
nie na ca³e dwa miesi¹ce. Czy oznacza to, ¿e jesteœmy skazani na 
nudê? Znamy przecie¿ ka¿dy k¹t w mieœcie i có¿ mo¿e nas zadziwiæ. 
Jednak warto przyjrzeæ siê atrakcjom, na które czêsto nie zwracamy 
uwagi, a znajduj¹ siê one naprawdê na wyci¹gniêcie rêki, bo 
w naszym regionie. Mo¿liwoœci naprawdê jest wiele. Zarówno 
mi³oœnicy historii, sportu czy czasu spêdzonego na ³onie przyrody 
znajd¹ coœ dla siebie. W naszej okolicy mo¿na ¿eglowaæ, jeŸdziæ 
konno, chodziæ po górach, polataæ szybowcem lub na lotni, czy 
nawet - choæ na krótk¹ chwilê - wejœæ w rolê… archeologa. Albo, nie 
wysilaj¹c siê zbytnio, po prostu pole¿eæ nad rzek¹.

KATARZYNA BARCZYÑSKA

„Cudze chwalicie…” 





Panie Prezesie, na jakim etapie s¹ roz-
mowy w zwi¹zku z tworzeniem nowego 
Uk³adu Zbiorowego Pracy?
Zarz¹d przygotowa³ propozycjê 
Uk³adu, która zosta³a przekazana 
za³odze przez liderów zwi¹zkowych 
w sposób zniekszta³cony i przek³a-
many. Ubolewam nad tym, ¿e wpro-
wadza siê ludzi w b³¹d i sieje siê nie-
pokój. Ale taka jest na dzieñ dzisiej-
szy metoda dzia³ania niektórych 
dzia³aczy. Nied³ugo zaczn¹ siê 
rozmowy nad konkretnymi zapisami.

Czy UZP wnosi jak¹œ now¹ jakoœæ 
worganizacjê pracy w spó³ce?
Nie mo¿na ci¹gle tkwiæ w rzeczy-
wistoœci sprzed 20-30 lat, kiedy 
panowa³y zupe³nie inne warunki 
ekonomiczne. Rynek, na którym 
dzia³amy, jest konkurencyjny i dyna-
miczny. Natomiast liderzy zwi¹zkowi 
chcieliby utrzymaæ wszystkie zapisy, 
które zosta³y ustanowione kilka-
dziesi¹t lat temu. Taka sytuacja jest 
nie do przyjêcia. Zmieniaj¹ca siê 
sytuacja wymusza na nas ci¹g³e 
dostosowywanie siê do niej i elas-
tycznoœæ, ale trudno to zrozumieæ 
liderom zwi¹zkowym. Staramy siê 
relacje miêdzy pracodawc¹ a praco-
wnikiem kszta³towaæ dobrze, choæ na 
innych zasadach ni¿ 30 lat temu. Nie 

pozwolê na to, ¿eby te relacje by³y 
zniekszta³cane przez niektórych 
niedojrza³ych zwi¹zkowców. Chce-
my, aby Uk³ad by³ uk³adem uczc-
iwym, promuj¹cych ludzi, którzy 
ciê¿ko pracuj¹ i bior¹ odpowiedzial-
noœæ za podejmowane przez siebie 
decyzje. Mam œwiadomoœæ, ¿e Jas-
trzêbska Spó³ka Wêglowa ¿yje dziêki 
pracownikom i to oni tê firmê buduj¹
 i utrzymuj¹.

Jak¹ wizjê w  
reprezentuje Zarz¹d?
Patrzymy na firmê w perspektywie 
kolejnych kilkudziesiêciu lat, nato-
miast liderzy zwi¹zkowi patrz¹ na 
firmê dziœ, czêsto z perspektywy 
w³asnej kieszeni. Musimy tak 
prowadziæ Spó³kê, aby zapewniæ 
ludziom miejsca pracy i bezpie-
czeñstwo a¿ do emerytury. Powiem 
wiêcej, myœlimy nawet o pracy dla ich 
nastêpców. Krótkowzrocznoœæ w za-
rz¹dzaniu nie sprawdza siê. 
Popatrzmy tylko na to, co sta³o siê ze 
stoczniami, URSUS-em i w jakiej 
sytuacji znajduje siê „Cegielski”. Nie 
chcemy iœæ w œlady tych zak³adów 
pracy, bo albo ju¿ nie istniej¹ - nie 
wytrzyma³y konkurencji - albo maj¹ 
powa¿ne problemy z utrzymaniem 
siê na powierzchni. To przyk³ady firm, 

Uk³adu Zbiorowego Pracy

w których nie myœlano o przysz³oœci, 
nie podejmowano inwestycji i bano 
siê powi¹zaæ z partnerami gospo-
darczymi. Na pewno tak¹ drog¹ nie 
pójdziemy.

Czy pomiêdzy zwi¹zkowcami, a Zarz¹dem 
s¹ prowadzone rozmowy na zasadzie par-
tnerskiego dialogu?
Do dialogu trzeba dojrza³ych partne-
rów. Nie mo¿e byæ tak, ¿e zwi¹zko-
wcy rozumiej¹ rozmowê jako wymu-
szanie na Zarz¹dzie realizacji swoich 
roszczeñ. Póki co to Zarz¹d odpo-
wiada za Spó³kê, chcia³bym równie¿, 
aby taka odpowiedzialnoœæ pojawi³a 
siê po stronie zwi¹zkowców. Wtedy 
nie bêdzie koncertu ¿yczeñ. Na dzieñ 
dzisiejszy sytuacja wygl¹da tak, ¿e 
czêœæ zwi¹zkowców niby chce 
dialogu, ale potem robi¹ awanturê, 
gdy nie godzimy siê na wszystko, co 
wymyœlili bez ogl¹dania siê na 
racjonalne argumenty.

A wiêc jest spór pomiêdzy Zarz¹dem, 
a zwi¹zkami zawodowymi?
Nic o takim sporze nie s³ysza³em. 
Dlaczego nazywaæ sporem fakt, i¿ 
Zarz¹d nie realizuje œlepo fanaberii 
niektórych liderów zwi¹zkowych. Po 
prostu strony okreœli³y swoje pozycje. 
Uwa¿am, ¿e zwi¹zkowcy powinni 
zaj¹æ siê tym, do czego s¹ powo³ani, 
czyli prac¹ nad nowym uk³adem 
zbiorowym pracy. Niestety, czêœæ 
zwi¹zkowców nie jest skora do 
poœwiêcenia swojego czasu na 
wypracowanie wspólnego uk³adu. 
£atwiej protestowaæ.

Jak Pan ogólne ocenia kontakty na linii 
Zarz¹d – Zwi¹zki Zawodowe?
Wyznaczyliœmy zasady wspó³pracy. 
Zosta³y powo³ane zespo³y robocze 
do rozwi¹zywania spraw i wypraco-
wania wspólnego stanowiska. 
Spó³kê reprezentuje w tych roz-
mowach grupa kompetentnych 
pracowników. W tak du¿ej firmie 
prezes zarz¹du nie jest w stanie 
uczestniczyæ we wszystkich rozmo-
wach.

Zwi¹zki zawodowe za pomoc¹ przepisów 
prawa mog¹ skutecznie blokowaæ de-
cyzje, jak chocia¿by nad wypracowaniem 
nowego UZP.
Niestety muszê siê z tym zgodziæ. 
System prawny, na którym opieraj¹ 
siê zwi¹zki zawodowe, zosta³ w Pol-
sce stworzony w czasach, gdy 
zwi¹zkowcy mieli wp³yw na w³adzê. 
Daje im mo¿liwoœæ opóŸniania nie-
których prac, a nawet szanta¿owania 
pracodawcy. A wszystko odbywa siê 
zgodnie z prawem. Ale pracodawca 
ma inn¹ przewagê – zawsze mo¿e 
siê odwo³aæ bezpoœrednio do za³ogi. 
T³umacz¹c jej, o co w tym wszystkim 
naprawdê chodzi. Pracownicy JSW 
s¹ bardzo dojrzali, co wykazali w 
ubieg³ym roku podczas kryzysu. Zro-
zumieli, ¿e konieczne jest skrócenie 
tygodnia pracy do 4 dni, aby prze-
trwaæ najgorsze. Wówczas ¿adne 
manifestacje zwi¹zkowców i palenie 
opon nie trafia³y do górników. 
Wszyscy zgodzili siê z tym, ¿e trzeba 
zacisn¹æ pasa.

Zwi¹zkowcy zarzucaj¹ Zarz¹dowi d¹¿enie 
do ograniczania praw pracowniczych. 

Co na przyk³ad z prac¹ w wolne soboty?
Ludzie i tak pracuj¹ i chc¹ pracowaæ 
w soboty. Chcemy tylko okreœliæ 
zasady, na jakich mia³oby siê to 
odbywaæ. Chcia³bym dodaæ, ¿e 
Porozumienia Jastrzêbskie zosta³y 
podpisane 30 lat temu w zupe³nie 
innej sytuacji spo³eczno-politycznej, 
gdy ludzi nadmiernie eksploato-
wano. Dziœ ¿yjemy w zupe³nie innej 
sytuacji i z czymœ takim nie mamy ju¿ 
do czynienia. Zauwa¿my, ¿e górnicy 
chc¹ pracowaæ w soboty i nie ma 
w tym niczego z³ego. Uwa¿am, ¿e 
ka¿dy z pracowników powinien mieæ 
mo¿liwoœæ pracy w tym dniu, jeœli 
wyra¿a tak¹ wolê. Chodzi tylko o za-
sady. Wszyscy powinni móc zarobiæ, 
a nie tylko wybrana, uprzywilejowana 
grupa. Czêsto s³yszymy skargi, ¿e 
dostêp do pracy w soboty i wy¿szych 
zarobków ma w¹skie grono osób. 
Chcemy z tym skoñczyæ.

Jest i inny aspekt sprawy. Pod ziemi¹ 
znajduje siê naprawdê drogi sprzêt, 
który musi na siebie zarabiaæ, a nie 
staæ bezproduktywnie przez wiêk-
szoœæ dniówki. Chcia³bym jednak z 
ca³¹ moc¹ podkreœliæ: To kopalnia ma 
pracowaæ szeœæ dni w tygodniu, a nie 
górnicy.

Czy górnicy zachowaj¹ „czternastkê”, 
„barbórkê” i deputat wêglowy?
Oczywiœcie, ¿e tak. Ubolewam nad 
tym, ¿e zwi¹zkowcy kolejny raz 
wprowadzaj¹ za³ogê w b³¹d roz-
powszechniaj¹c nieprawdziwe infor-
macje na ten temat. Nikt nie ma 
zamiaru odbieraæ górnikom tego, co 
jest ich prawem. Jeœli pracownik 
spe³ni warunki, aby uzyskaæ te 
gratyfikacje finansowe, to je otrzyma. 
Nie mówiê o osobach unikaj¹cych 
pracy i przebywaj¹cych czêœciej na 
zwolnieniach lekarskich ni¿ na 
stanowisku. Chodzi tylko o promo-
wanie górników, którzy ciê¿ko i uczci-
wie pracuj¹.

Mówi³ Pan wielokrotnie o motywacyjnym 
systemie wynagrodzeñ?
Przygotowaliœmy jednolite schematy 
organizacyjne kopalñ. Teraz zajmu-
jemy siê wartoœciowaniem oko³o 
1200 stanowisk pracy. Niestety 
niektórzy liderzy zwi¹zkowi czêsto 
nie maj¹ czasu, aby razem z nami 
pracowaæ. A to bardzo wa¿ne 
zadanie – chcemy doprowadziæ do 
tego, by pracownik na danym 
stanowisku zarabia³ jednakowo 
w ka¿dej naszej kopalni. Chcemy te¿ 
p³aciæ wiêcej tym, którzy solidnie, 
ciê¿ko i efektywnie pracuj¹. Czêœæ 
pensji bêdzie wyp³acana za przyjœcie 
do pracy, a czêœæ za dobrze 
wykonan¹ pracê. Nie mo¿e byæ tak, 
¿e „czy siê stoi, czy siê le¿y…” 
Zwi¹zkowcy nie mog¹ tej zasady 
utrzymywaæ w nieskoñczonoœæ. 
Zreszt¹ nie jesteœmy jedyn¹ firm¹ na 
œwiecie, która chce oprzeæ siê na 
motywacyjnym systemie wynagro-
dzeñ. Wystarczy chocia¿by spojrzeæ 
na naszych s¹siadów Czechów. Tam 
jakoœ nikt nie protestuje i nie mówi, ¿e 
dzieje mu siê krzywda.

Czy nie ucierpi na tym bezpieczeñstwo 
pracy?
Absolutnie nie. Pracownicy musz¹ 

mieæ œwiadomoœæ odpowiedzialno-
œci za siebie i innych. Górnictwo to 
taka bran¿a, ¿e ka¿de odejœcie od 
norm BHP mo¿e siê tragicznie 
skoñczyæ i dlatego przywi¹zujemy do 
nich du¿¹ wagê. Za nieprzestrze-
ganie przepisów bêdziemy karaæ. 

A plany wejœcia JSW na Gie³dê Papierów 
Wartoœciowych?
Obecnie pracujemy nad strategi¹ 
JSW, w której m.in. znajd¹ siê nasze 
plany inwestycyjne. Nastêpnie po-
wstanie strategia grupy kapita³owej. 
PóŸniej zastanowimy siê, czy 
zasadne jest siêgniecie po œrodki 
finansowe z gie³dy, kredytów 
bankowych czy obligacji. O tym, 
któr¹ drogê wybierzemy, zadecyduje 
jej efektywnoœæ i op³acalnoœæ. 
Chocia¿ - moim zdaniem – GPW 
wydaje siê bardzo dobrym wyborem. 
Ale, jak mówiê, ostateczna decyzja 
nie zosta³a jeszcze podjêta. Chodzi 
przede wszystkim o to, aby zapewniæ 
kopalniom dostêp do nowych z³ó¿ 
wêgla, a ludziom miejsca pracy 
i ka¿da droga jest dobra do realizacji 
tego celu. Nie mo¿emy przecie¿ 
dopuœciæ do zamykania kopalñ 
i w efekcie do zmniejszania zatru-
dnienia.

Czy pracownicy otrzymaj¹ jakiœ pakiet 
akcji Spó³ki?
Prawo przewiduje, ¿e 15 proc. akcji 
firmy ma trafiæ do pracowników. 
Dziêki temu stan¹ siê oni wspó³-
w³aœcicielami Spó³ki. Wed³ug prze-
pisów akcje JSW otrzymaj¹ osoby, 
które by³y w niej zatrudnione w dniu 
komercjalizacji, czyli 1 kwietnia 1993 
roku. W tym momencie jest to ok. 
po³owa ludzi. Pozostali otrzymaj¹ 
godziwy ekwiwalent pieniê¿ny. Nie 
wyobra¿am sobie bowiem dzielenia 
za³ogi na pracowników bardziej 
i mniej uprzywilejowanych.

Zostan¹ przeprowadzone konsultacje 
pracownicze na ten temat?
Tak, to powinna byæ œwiadoma decy-
zja i pracowników, i Zarz¹du. De-
cyzja o wejœciu na GPW to powa¿na 
sprawa. Od uzyskanego kapita³u 
zale¿eæ bêdzie przysz³oœæ nas 
wszystkich, utrzymanie miejsc pracy 
i kondycja kopalñ. I to nie panowie 
zwi¹zkowcy bêd¹ ostatecznie decy-
dowaæ o tych sprawach, ale ka¿dy 
zatrudniony w spó³ce. Zarz¹d zrobi 
wszystko, aby dotrzeæ do ludzi z rze-
teln¹ informacj¹ na ten temat.

Czy 100 mln z³ po¿yczki zaci¹gniêtej od 
pracowników w ramach oszczêdnoœci 
- o czym mówi³ Pan w czasie kryzysu - 
zosta³o im ju¿ zwrócone?
Te pieni¹dze zostan¹ zwrócone. A to 
co g³osi ok. 60 liderów zwi¹zkowych 
jest oderwane od rzeczywistoœci. Ci 
panowie dawno stracili kontakt z rze-
czywistoœci¹ i myœl¹ tylko o zacho-
waniu sto³ków. Dla mnie wa¿ne jest 
to, co myœli za³oga. Zarz¹d spó³ki 
wywi¹za³ siê z zobowi¹zania wobec 
niej, s³owa dotrzyma³.

Ci¹g dalszy rozmowy z Jaros³awem 
Zagórowskim na stronie 10
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W Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej trwaj¹ rozmowy na temat nowego Uk³adu Zbiorowego Pracy. Spó³ka widzi w tym szansê na 
uczynienie j¹ bardziej konkurencyjn¹, zapewniaj¹c¹ pracownikom miejsca dobrze p³atnej pracy. Natomiast zwi¹zki zamiary Zarz¹du 
postrzegaj¹ jako zamach na ich prawa i zdobycze z czasów „Solidarnoœci”. Obie strony staraj¹ siê przekonaæ do swoich racji 
pracowników firmy, bo bez ich poparcia ¿adne zmiany w organizacji pracy nie bêd¹ mo¿liwe. Swój pogl¹d na t¹ sprawê przedstawia 
prezes JSW Jaros³aw Zagórowski. 

Stawiamy na uczciwy uk³ad

fot. JSW



Jednym z elementów programu 
wyborczego prezydenta Mariana 
J a n e c k i e g o  b y ³ a  o b i e t n i c a  
szerokopasmowego dostêpu do 
Internetu w Jastrzêbiu Zdroju. Dla 
wielu jastrzêbian kojarzy³o siê to ze 
znacznym u³atwionym, a nawet 
darmowym korzystaniem z sieci. 
Przez 4 lata niewiele by³o s³ychaæ, 
¿eby coœ siê z tym dzia³o – dopiero 
w ostatnich miesi¹cach coœ siê 
ruszy³o. Ale czy to, czego spodzie-
wali siê entuzjaœci czy te¿ zwykli 
odbiorcy elektronicznej informacji? 
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Co z przyjêciami nowych praco-
wników do kopalñ?
Na wiêksz¹ skalê nie ma i nie 
bêdzie przyjêæ. Zatrudniamy 
tylko fachowców na stano-
wiska, z których pracownicy 
odchodz¹ na emerytury lub 
wymagaj¹ce wyj¹tkowych 
umiejêtnoœci. Bêdziemy siê 
natomiast pozbywaæ praco-
wników niezdyscyplinowa-
nych, sprawiaj¹cych problemy. 
Przyjmujemy te¿ absolwentów 
szkó³ górniczych, przy czym – 
w ich przypadku- bardzo du¿e 
znaczenie ma dla nas ocena 
z zachowania. Nie przyjmê do 
pracy m³odzieñca, który ma 
problemy z dyscyplin¹, bo to 
zbyt niebezpieczny zawód. 
Bez dyscypliny nie ma bez-
pieczeñstwa.

Pojawiaj¹ siê komentarze o przyj-
mowaniu do pracy po tzw. zna-
jomoœci lub za ³apówkê?
Jeœli taki proceder mia³by miej-
sce, to jest bardzo naganny 
i niedopuszczalny. Takie sy-
tuacje bêdê stanowczo zwal-
cza³. Natomiast to, ¿e ludzie 
szukaj¹ ró¿nego rodzaju 
poparcia jest normalne, zwa-
¿ywszy ograniczenia naszego 
rynku racy. Nie wyobra¿am 
sobie, ¿eby za tym sz³y jakieœ 
pieni¹dze. W naszej firmie 
opieramy siê na kompeten-
cjach pracowników i ich przy-
datnoœci do pracy. Ostatnio 
podczas psychotestów du¿a 
czêœæ ubiegaj¹cych siê o pra-
cê w naszych kopalniach od-

pada. Potrzebujemy pracow-
ników kompetentnych, odpo-
wiedzialnych i zdyscyplino-
wanych.
Powtarzam, nie ma ¿adnej 
nieoficjalnej œcie¿ki otrzymy-
wania pracy w JSW: za 
flaszkê, pieni¹dze, z uk³adami 
czy dziêki pokrewieñstwu. 
Dyrektor zatrudnia, a Zarz¹d 
jedynie aprobuje jego decyzje. 
Tylko kompetencje decyduj¹ 
o tym, kto pracuje w kopal-
niach JSW. Równie¿ zwi¹zko-
wcy nie bêd¹ wp³ywali na to, 
kto otrzyma etat. Te czasy 
dawno siê skoñczy³y. Ich 
poparcie nie ma w tej sprawie 
¿adnego znaczenia.

Jaka jest obecnie sytuacja w prze-
myœle wêglowym? Czy kryzys 
w bran¿y górniczej skoñczy³ siê na 
dobre?
Nie, nie zakoñczy³ siê na do-
bre. Ca³y czas mamy roz-
chwian¹ sytuacjê na rynku 
wyrobów stalowych. Europa 
nie wychodzi z tej recesji 
szybko. Przyczyniaj¹ siê do 
tego ró¿ne ograniczenia, np. 
dotycz¹ce emisji CO2. W naj-
bli¿szych latach trzeba byæ 
przygotowanym na zmieniaj¹-
c¹ siê sytuacjê gospodarcz¹. 
To wymaga elastycznoœci. 
Musimy pracowaæ wiêcej gdy 
jest zbyt, a mniej - gdy go nie 
ma. Koniunkturê trzeba wyko-
rzystywaæ. Trzeba siê liczyæ 
w najbli¿szych latach z waha-
niami na rynku i umieæ sobie 
z nimi radziæ. 

Stawiamy na uczciwy uk³ad

Dokoñczenie ze strony 9 Wasze komentarze

?Piêkne s³owa: uczciwoœæ, partnerstwo... 
Tylko z nami nikt nie rozmawia, naszych 
interesów nikt nie bierze pod uwagê. A z takim 
trudem budowaliœmy swoje domy na 
Ruptawie, Cisówce, w Pielgrzymowicach. 
Nasze marzenia sta³y siê naszym prze-
kleñstwem.
autor: ewa

?No i wyp³acono SUPER PREMIE œmiech 
Panie Prezesie co to ma byæ ?te marne 1100z³
autor: Fado

?Takich m¹drych ludzi jak Prezes 
Zagórowski nam trzeba. nie wyobra¿am, ¿e 
ktoœ inny móg³by lepiej zarz¹dzaæ JSW
autor: beth

?Pamiêtam jakiœ czas temu Pan prezes 
mówi³, ¿e nie bêdzie obra¿a³ górników kilku-
setz³otow¹ premi¹; bior¹c pod uwagê 
tragiczne wyp³aty za maj 2010 i premiê któr¹ 
dziœ wyp³acono w³aœnie nas obrazi³!!!
autor: Slawo

?Wszystko ³adnie o nowym UZP. Tylko 
Pan Prezes zapomnia³ przedstawiæ propo-
nowane stawki zaszeregowania i stawki p³ac 
na dole w œcianach i przodkach.Bo od nich s¹ 
p³aceni resztê pracowników BEZ tych stawek 
wszystko jest zagmatwane i niezrozumia³e. 
Oto chyba chodzi Prezesowi!!!!
autor: tulipan

?D³ug nie zosta³ jeszcze sp³acony panie 
prezesie! Pozosta³o jeszcze 66 milionów 
z³otych do sp³acenia. JSW SA za 5 miesiêcy 

?ma zysku 326 milionów z³otych. Do 
skarbu pañstwa jako Jednoosobowa Spó³ka 
Skarbu Pañstwa odprowadzi³a 55 milionów 
z³otych 
( 15 % ). W JSW pozosta³o 270 mln, czekamy 
wiêc na zwrot naszej kasy i to bez œciemy !!!
autor: OKO

?Górnicy nie pozwólcie na prywatyzacjê 
kopalñ, nie pozwólcie sprzedaæ naszych 
ostatnich skarbów.Gdyby do tego dosz³o to 
bêdziecie pracowaæ za najni¿sz¹ krajow¹ a jak 
siê nie bêdzie wam podobaæ to us³yszycie " Na 
wasze miejsce s¹ inni "bo prywatny 
pracodawca nie dba o pracowników tylko o to 
by mu zer na koncie przybywa³o. Polska jest 
krajem "BIA£YCH NIEWOLNIKÓW" i nic 
nie wskazuje na to by to siê zmieni³o. Prawo 
jest tak stworzone aby dbaæ o interesy pra-
codawców a nie pracowników. Mo¿e i przy-
wódcy zwi¹zkowi s¹ nierobami ale pracodaw-
ca czuje jakiœ respekt, w przeciwnym razie 
staniecie siê górnicy "tani¹ si³¹ robocz¹" i nikt 
nie stanie w waszej obronie. 
autor: Danka

?Panie Prezesie!!! Zacznij Pan odm³adzaæ 
kadry na kopalniach, bo przyjdzie moment, ¿e 
zostanie Pan sam, a Oni "spieprz¹" na 
emerytury, które ju¿ od dawna im siê nale¿¹. 
Tylko blokuj¹ miejsca pracy m³odym, 
zdolnym, wykszta³conym ludziom. Nie ma 
ludzi niezast¹pionych. Co na to dzia³acze szla-
chêtnego Zwi¹zku Zawodowego "Solidar-
noœæ". Oni tego nie widz¹ a mo¿e nie chc¹ 
widzieæ? Zreszt¹ oni sami czynnie uczestni-
cz¹ w tym (wg mnie) nagannym procederze, 
daj¹c "dziadkom" ochronê zwi¹zkow¹. Tyczy 
to nie tylko tego zwi¹zku zawodowego, ale 

?"niezast¹pieni pracownicy" wywo¿eni 
s¹ karetkami pogotowia wprost z zak³adów 
pracy (zza biurka i nie tylko) do szpitala. 
Przepraszam za tê ironiê ale to jest prawda. 
Pozdrawiam. ¯yczê Panu sukcesów. 
Szczêœæ Bo¿e. ̄ yczliwy emeryt. 
autor: Józef

?Najprzód tracicie na opcjach waluto-
wych, póŸniej wprowadzacie wolne pi¹tki 
a teraz chcecie zagoniæ ludzi w soboty do 
pracy, A przy okazji oszczêdzacie na 
wszystkim czym siê da nie patrz¹c na 
bezpieczeñstwo ale mówi siê zupe³nie co 
innego. Jednym s³owem brak planu, praca 
w chaosie i kupê zak³amania.A mo¿e tak 
naprawdê mija siê pan z prawd¹.
autor: dorian

?Panie Prezesie- gratulujê determinacji w 
walce z nierobami zwiazkowcami i ¿yczê 
powodzenia. Koszty utrzymania darmozja-
dow to przecie¿ kilkanaœcie milionów 
rocznie i o tyle jest biedniejsze nasze 
pañstwo (bo fir-ma jest pañstwowa).
autor: gierek

?Zwi¹zkowcy to paso¿yty w organizmie 
kopalñ. A Pan panie Zagórowski p³aci im te 
wysokie pensyjki niech pan zmieni im frmê 
op³acania i sami odejd¹ nieroby.Bêda dobre 
warunki do zmiany nowy UZP to niech pan 
to zmieni.
autor: fidodido

Powiedz innym co myœlisz 

i wyraŸ swoj¹ opinie na 

www.jasnet.pl

      Rozmawia³a  Katarzyna Barczyñska

“Pracownik jest najwa¿niejszy" 
W Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej trwaj¹ pracê nad Uk³adem Zbiorowym Pracy. Zwi¹zkowcy chc¹ zapewniæ górnikom gwarancjê ich praw. 

Zdecydowanie odrzucaj¹ pogl¹d, ¿e chodzi im tylko o w³asne kieszenie i sto³ki. Dla nich najwa¿niejsi s¹ pracownicy i ich dobro (...) 
Wywiad z liderami zwi¹zkowymi JSW (NSZ „Solidarnoœæ” - S³awomir Koz³owski i ZZ „Kadra” - Zdzis³aw Chêtnicki)  na temat Uk³adu Zbiorowego Pracy 

i sytuacji w JSW S.A. tylko na  

www.jasnet.pl

aki jest jastrzêbski rynek pracy? Ogólnie 
wiadomo, ¿e dominuj¹c¹ ga³êzi¹ 
gospodarki jest u nas górnictwo, ale czy 

istniej¹ jeszcze inne bran¿e, które s¹ w stanie 
daæ zatrudnienie jastrzêbianom? Ci, którzy 
maj¹ pracê nie zawsze s¹ z niej zadowoleni, ale 
te¿ pracodawcy nie zawsze przyznaj¹ im pensjê 
powy¿ej minimalnej okreœlonej prawem 
kwoty? Wed³ug danych Powiatowego Urzêdu 
Pracy jesteœmy zaliczani do miast o najni¿szym 
bezrobociu na Œl¹sku. Czy oznacza to, ¿e jest 
tak dobrze, i¿ ju¿ nie mo¿e byæ lepiej? O tych i 
innych problemach rozmawiali radni podczas 
czerwcowej sesji Rady Miasta...
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Biblioteka to nie tylko pó³ki wype³nione 
ksi¹¿kami. Obecnie ta instytucja ma bardzo 
wiele do zaoferowania nie tylko swoim 
sympatykom, ale ka¿demu kto zechce 
skorzystaæ z jej propozycji. Jej misj¹ jest 
przede wszystkim pobudzanie, rozwijanie, 
dostarczanie narzêdzi i sposobów zaspokajania 
potrzeb: czytelniczych, edukacyjnych, pozna-
wczych, informacyjnych, a tak¿e animacja 
¿ycia kulturalnego oraz promocja Biblioteki. 
Ci¹g³y rozwój technologii ma ogromny wp³yw 
na nasze ¿ycie. Zmieniaj¹ siê nasze potrzeby, 
upodobania i oczekiwania. Zmienia siê 
równie¿ sposób korzystania z bibliotek. Ma to 
swoje dobre, jak i z³e strony... wiêcej na www.jasnet.pl

Biblioteka - centrum informacji...Biblioteka - centrum informacji...

Internetowe drzwi do lasu »

Ma³o przedsiêbiorczy?
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Pani¹ Helenê zainteresowa³y opo-
wiadania starszych cz³onków jej 
rodziny oraz znajomych z czasów ich 
m³odoœci. Godzinami potrafi³a zas³u-
chiwaæ siê w gawêdy o dawnych 
podaniach – przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie – zwy-
czajach i obrzêdach ludowych, 
o których ju¿ wiêkszoœæ ludzi zd¹¿y³a 
zapomnieæ. W ten sposób odkrywa³a 
tak ciekawy œwiat zanikaj¹cej ju¿ 
kultury œl¹skiej. „W latach 90. XX 
wieku postanowi³am zebraæ wiado-
moœci, które pozyska³am i utrwaliæ je 
w formie pisemnej, tak aby zosta³y 
zachowane i przekazane jak naj-
wiêkszemu gronu ludzi. Nawi¹za³am 
kontakt z gazetk¹ parafialn¹ „Serce 
Ewangelii” w Boguszowicach i tam 
zaczê³y siê ukazywaæ moje pierwsze 
teksty. Pisa³am o ¿yciu w boguszo-
wickiej wsi. Tereny te, jako miejsce 
mojego urodzenia by³y mi bardzo 
bliskie. Mia³am tam nawi¹zane wiele 
kontaktów z mieszkañcami i st¹d 
pierwsze moje teksty dotyczy³y 
w³aœnie tej miejscowoœci” – wspo-
mina pani Helena. „Kolejna ksi¹¿ka 
pt. „W naszej krainie” jest dla mnie 
szczególna, poniewa¿ s¹ w niej 
opowiadania i baœnie z po³udnio-
wego pogranicza ziemi rybnickiej 
i pszczyñskiej. Podania i opowiada-
nia, które siê w niej znalaz³y us³ysza-
³am od starszych mieszkañców tego 
rejonu” - relacjonuje pani Helena.

Kilka lat póŸniej pañstwo Bia³eccy 
podjêli wspó³pracê z proboszczem 
szerockiej parafii, publikuj¹c teksty w 
gazetce koœcielnej pt. „Exodus”. Pan 
Leon skupi³ siê na problematyce his-

torycznej, a jego ma³¿onka - 
obyczajowej. Pisali równie¿ o cieka-
wych, ale czêsto zapomnianych 
ludziach pochodz¹cych z Szerokiej. 
PóŸniej przyszed³ ju¿ czas na 
publikacje ksi¹¿kowe. Pierwsz¹ z 
nich by³a monografia poœwiecona tej 
miejscowoœci. „Zosta³a wydana 
z okazji jubileuszu 720-lecia Sze-
rokiej, 200-lecia koœcio³a parafial-
nego pw. Wszystkich Œwiêtych, 30-
lecia Szko³y Podstawowej nr 18 i 30-
lecie KWK „Borynia”. Ksi¹¿ka ta jest 
opowieœci¹ zaczynaj¹c¹ siê w 
dawnej osadzie Golêszyców, którzy 
byli naszymi poprzednikami na tym 
miejscu, poprzez kolonizacjê nie-
mieck¹, a¿ na wspó³czesnych cza-
sach skoñczywszy” – mówi pan Leon 
Bia³ecki. Potem przysz³a kolej na 
historiê Skrzeczkowic i Boryni.

Sk¹d wziê³y siê te zainteresowania? 
„Jestem z dziada pradziada szero-
czaninem i zawsze mieszka³em w tej 
miejscowoœci. Czujê siê z ni¹ 
zwi¹zany. Mogê powiedzieæ, ¿e 
pisanie o jej przesz³oœci by³o dla mnie 
nakazem serca. Uwa¿a³em, ¿e 
muszê - wraz z moj¹ ma³¿onk¹ - 
przywróciæ pamiêci zapomniane 
biografie ludzi i przebieg wydarzeñ, 
które tutaj mia³y miejsce na prze-
strzeni dziejów” - wyjaœnia pan 
Bia³ecki. Dodaje te¿, ¿e ka¿dy fakt 
czy zas³yszan¹ informacjê staraj¹ siê 
weryfikowaæ w innych Ÿród³ach 
wydawnictwach czy dostêpnych 
dokumentach.

Nie zawsze znajduj¹ wydawców 
swoich ksi¹¿ek. I co wtedy? To nie-j¹ 

wiarygodne ale... finansuj¹ sami ich 
publikacjê! „Robiliœmy to nie patrz¹c 
na zysk i nie ogl¹daj¹c siê na 
¿adnego wydawcê. Ksi¹¿ka jest 
przecie¿ wartoœci¹, tym bardziej 
ksi¹¿ka opowiadaj¹ca o terenach, na 
których ¿yjemy. Ona przetrwa i 
bêdzie œwiadczy³a o tym jak by³o”- 
mówi pani Helena. Ogromna wiêk-
szoœæ z tych ksi¹¿ek zosta³a rozdana 
bezp³atnie. Maj¹ je mieszkañcy 
so³ectwa, a tak¿e biblioteki szkolne, 
a nawet Biblioteka Uniwersytetu 
Œl¹skiego. Pañstwo Bia³eccy nie 
czekaj¹ a¿ otrzymaj¹ za nie jak¹œ 
gratyfikacjê finansow¹. „Sprawia³o 
nam to radoœæ, jak ludzie chêtnie je 
bior¹ i czytaj¹” - dodaje pan Leon. 
„Wywodzimy siê z ch³opskich rodzin i
 nie obca jest nam praca. Jesteœmy 
nauczeni ci¹gle coœ tworzyæ, ci¹gle 
czegoœ poszukiwaæ. Tkwi w nas nie-
spokojny duch” - dzieli siê refleksj¹ 
pani Helena.

Zaanga¿owanie i zami³owanie 
pañstwa Bia³eckich wywodzi siê z ich 
bogatego ¿yciorysu. Ich ¿ycie 
przypad³o na czas II wojny œwiatowej 
i ustroju komunistycznego, który 
zapanowa³ w Polsce po roku 1945. 
„Pamiêtam jak Niemcy zmuszali nas, 
abyœmy podpisali volkslistê. Od-
mówiliœmy, jednak mimo to brat 
zosta³ wziêty do Wehrmachtu i zgin¹³ 
tu¿ przed zakoñczeniem wojny, 
w kwietniu 1945 rok, w okolicach 
Dortmundu. Bêd¹c przecie¿ Pola-
kiem, zgin¹³ za pañstwo niemieckie. 
Kiedy odwiedzi³em jego grób, 
odczuwa³em ogromny ból i ¿al, ¿e nie 
mogê go ju¿ zobaczyæ. D³ugo nie 
mog³em pogodziæ siê z jego 
œmierci¹. Wtedy, na grobie mojego 
brata p³aka³em, jak chyba nigdy 
póŸniej w ¿yciu, Potem za ostatnie 
pieni¹dze, kupi³em i po³o¿y³em tam 
bia³o-czerwone ró¿e” – wspomina. 
Pozosta³y po nim listy z niemieckiego 
wojska, w których zawar³ swoje 
przes³anie: „Roœnij braciszku dla tej, 
która jeszcze nie zginê³a”.

Doros³e ¿ycie pana Leona równie¿ 
nie by³o ³atwe. Nie zamierza³ byæ mu, 

bierny wobec komunizmu, który 
zosta³ narzucony Polsce po wojnie. 
W czasach tworzenia siê pierwszej 
„Solidarnoœci” równie¿ i on znalaz³ 
siê w jej szeregach. By³ organiza-
torem, a póŸniej przewodnicz¹cym 
Ko³a NSZZ „Solidarnoœci” Nauczy-
cieli w Szerokiej. W czasie stanu 
wojennego odmówi³ zdjêcia krzy¿y, 
które w klasach umieœcili uczniowie. 
Z tego powodu sta³ siê obiektem 
szykan i represji ze strony w³adz 
oœwiatowych oraz S³u¿by Bezpie-
czeñstwa. Wielokrotnie przes³uchi-
wanemu, proponowano podjêcie 
wspó³pracy z aparatem bezpieczeñ-
stwa PRL. Oferty te za ka¿dym 
razem odrzuca³. Inwigilacjê Leona 
Bia³eckiego prowadzono a¿ do roku 
1987. Ten etap jego ¿ycia zaowo-
cowa³ ksi¹¿k¹ pt. „W obronie god-
noœci i praw cz³owieka”. Ca³y czas 
wierna towarzyszk¹ jego ¿ycia by³a 
pani Helena.

¯ycie pañstwa Bia³eckich zwi¹zane 
jest z Szerok¹. Poœwiêcili jej wiele ze 
swojego czasu, publikuj¹c liczne 
teksty o charakterze popularyza-
torskim. Przywracaj¹ pamiêci wspó³-
czesnych dawnych mieszkañców, 
ich zwyczaje i dzieje. Chcieliby robiæ 
wiêcej, ale nie starcza im si³ czasu. 

¯a³uj¹, ¿e tak ma³o wsparcia otrzy-
muj¹ w swojej pracy od innych 
nauczycieli. Równie¿ i ich nie omi-
nê³a zawierucha dziejowa. Musieli 
prze¿yæ nie³atwy czas II wojny 
œwiatowej, zmagaæ siê z osobistymi 
tragediami - utrat¹ bliskich, a w cza-
sach komunistycznych równie¿ i na 
pana Leona spad³y represje. Nie-
³atwo by³o wtedy zachowaæ twardy 
krêgos³up moralny i sprzeciwiæ siê 
k³amstwu tamtego systemu.

Leon Bia³ecki mówi, ¿e chodzi mu 
o to, aby ludzie nie opuszczali tej 
ziemi, aby pozostali wierni miejscu, 
w którym siê urodzili: „Mo¿e to 
nierealne w dzisiejszych czasach, 
ale chcia³bym, ¿ebyœmy tutaj trwali 
i ¿yli. Przecie¿ to nasza ma³a oj-
czyzna, która jest czêœci¹ Polski, a ta 
wiêkszej rodziny europejskiej. Pa-
triotyzm lokalny doskonale wpisuje 
siê w patriotyzm ogólnopolski, czy 
nawet dotycz¹cy ca³ego naszego 
kontynentu. Do tego nie trzeba 
wstydziæ siê swojej lokalnej historii, 
która jest elementem wiêkszej 
ca³oœci”. 

Helena i Leon Bia³eccy – emerytowani nauczyciele - s¹ 
niestrudzonymi badaczami historii i kultury lokalnej. Ich ma³a 
ojczyzna - Szeroka „odkrywa” przed nimi swoje tajemnice. 
Zainteresowani, nie tylko mieszkañcy so³ectwa i ca³ego Jastrzêbia, 
mog¹ je poznawaæ w licznych publikacjach ksi¹¿kowych 
i artyku³ach prasowych. Dziêki zami³owaniu pañstwa Bia³eckich do 
lokalnej tradycji i pasji dzielenia siê ni¹ z innymi, dawne dzieje 
zostaj¹ utrwalone i przekazane m³odszym pokoleniom. Poprzez to ta 
ziemia jawi siê jako kraina o bogatej i ciekawej przesz³oœci, któr¹ 
naprawdê warto poznawaæ. 

"Tkwi w nas niespokojny duch..." 

Du¿y wybór w pierœcionkach i obr¹czkach

Wymiana starego z³ota na nowe

Indywidualne zamówienia

Oryginalne wzornictwo

Najtañsze obr¹czki

Tomasz Sekmistrz
DH “K£OS”
ul..Koœciuszki 2
44-330 Jastrzêbie Zdrój
tel. 508 765 363 

Helena i Leon Bia³eccy s¹ autorami nastêpuj¹cych publikacji:
Szkic monograficzny Szerokiej (2001), 

Zarys dziejów Boryni i Skrzeczkowic (2001), 
W naszej krainie – opowiadania i baœnie (2002),

Opowieœci o dawnych panach (2004), 
Gdy stare splata siê z nowym (2004), 

Tragiczne prze¿ycia Górnoœl¹zaków w latach 1939-1956 (2004),
W obronie godnoœci i praw cz³owieka (2005)

Podró¿ dyli¿ansem i inne obrazki z przesz³oœci (2005),
Górnoœl¹ska wiejska saga rodzinna (2005).

Leon Bia³ecki jest pomys³odawc¹ umieszczenia tablicy pami¹tkowej, 
w roku 2002, na Drzewie Wolnoœci z okazji 70. rocznicy powrotu 

Górnego Œl¹ska do Macierzy oraz, w roku 2006, tablicy pami¹tkowej
 na budynku szko³y, w której uczy³ siê Henryk S³awik.

Podczas tegorocznego Œwiêta Dzia³acza Kultury pañstwo 
Helena i Leon Bia³eccy otrzymali Odznakê Honorow¹ Zas³u¿ony 
dla Kultury Polskiej, któr¹ przyzna³ Minister Kultury i dziedzictwa 

Narodowego Bogdan Zdrojewski, 
w uznaniu zas³ug dla propagowania przesz³oœci lokalnej. 

Wasze komentarze

Jesteœcie wielcy, dziêkujê:)  Maria 
Mo¿na im tylko pozazdroœciæ si³y du-
cha,uporu,wiernoœci swoim pogl¹-
dom.Ma³o jest takich ludzi.  Ewa
Wspaniali ludzie z ogromn¹ pasj¹. 
Pozdrawiam i ¿yczê pañstwu dalszych 
sukcesów. Aga

KATARZYNA BARCZYÑSKA



wytrzyma³a i wezwa³a po-
gotowie. „Wiedzia³am, ¿e jak 
przyjedzie lekarz, wszystko 
wyjdzie na jaw. Nie mog³am ju¿ 
d³u¿ej ci¹gn¹æ tych k³amstw. 
Zawo³a³am j¹ i wyzna³am 
prawdê” - opowiada Karolina. 
Twarz ma smutn¹, po policzku 
cieknie jej ³za. Mama by³a 
w szoku. Pierwsze, co za-
proponowa³a córce, to by³a 
aborcja. Szybko jednak zmie-
ni³a zdanie. Bardzo d³ugo, bo 
do 6 miesi¹ca ci¹¿y, próbowa-
³a przekonaæ Karolinê do od-
dania dziecka do adopcji. Ona 
jednak postanowi³a, ¿e je 
urodzi i wychowa. „Nie wy-
obra¿am sobie, ¿eby mia³o jej 
przy mnie teraz nie byæ”- 
przyznaje i przytula mocno 
swoj¹ 2-miesiêczn¹ córeczkê 
Juliê, która grzecznie œpi 

w  ramionach mamy. 

PIÊKNY POCZ¥TEK 
„To by³a mi³oœæ od pierwszego 
wejrzenia. Posz³am do nowej 
szko³y. On te¿ tam chodzi³, ale 
do drugiej klasy. To on 
pierwszy do mnie podszed³.”- 
opowiada Karolina. Wszystko 
uk³ada³o im siê, jak w bajce. 
Wspólne spacery, wieczory, 
wyjœcia do kina, na imprezy. 
Tak wygl¹da³ ich pierwszy rok 
znajomoœci. Pod koniec ze-
sz³ego roku, Andrzej, ch³opak 
Karoliny, dosta³ propozycjê 
wyjazdu na sylwestra w góry. 
Oczywiœcie pojecha³ wraz 
z Karolin¹. Oboje dobrze siê 
bawili. Byli dobrzy znajomi, 
du¿o alkoholu, dobra muzyka. 
Tañcowali i œpiewali, a¿ wybi³a 
pó³noc. Wtedy to Andrzej 
zaproponowa³, aby Nowy Rok 
przywitaæ „we dwoje”. „Nie 
zastanawiaj¹c siê zbyt d³ugo, 
pozwoli³am poprowadziæ siê 
do naszego pokoju na piêtrze. 
Wypi³am doœæ sporo wódki i 
nie do koñca wiedzia³am, co 
robiê. Liczy³o siê dla mnie 
wtedy tylko to, ¿e jestem z 
moim facetem, ¿e jest mi 
dobrze, i ¿e nie chcê, aby ta 
chwila siê kiedykolwiek skoñ-
czy³a”. Rano nie by³o ju¿ tak 
weso³o. Oboje nie czuli siê 
najlepiej, a do tego nie do 
koñca pamiêtali, co zasz³o 
w nocy. Karolina jednak nie 
¿a³owa³a swojego zacho-
wania. Od tego dnia mia³a 
wra¿enie, ¿e jej zwi¹zek z 
Andrzejem ma siê jeszcze 
lepiej, ni¿ wczeœniej. Jak 
stwierdza, zaczê³a czuæ siê 
100-procentow¹ kobiet¹. Do-
piero problemy z miesi¹czk¹ 
zaczê³y j¹ niepokoiæ. Nigdy 
wczeœniej nie mia³a z ni¹ 
k³opotów. Nastêpnie dosz³y 
zmiany w wygl¹dzie, jad³o-
spisie, zdrowiu i ogólnym 
samopoczuciu. „Zmiany sma-
ków, nastrojów- to by³o dla 
mnie coœ nowego. Przez przy-
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Jastrzêbiu jak grzyby po 
deszczu powstaj¹ galerie, 
hipermarkety,nowe miejsca 

zwi¹zane z handlem, konsumpcj¹ szeroko 
rozumian¹. I bardzo dobrze, bo takie miejsca to 
standard w dzisiejszych czasach. Tzn. 
standardem jest to dla mieszkañców wiêkszych 
miast, a nawet naszych s¹siadów z Rybnika, 
¯or itp. gdy¿ maj¹ to od np. 10 lat. Jedziemy do 
¯or i widzimy bilboard z napisem „10-te 
Urodziny centrum handlowego X”. Na jesieni 
tego roku jak mieszkaniec np. ¯or jeœli 
oczywiœcie zechce przyjechaæ do Jastrzêbia 
byæ mo¿e natknie siê na bilboard „1 urodziny 
centrum handlowego Y”. Niestety, ale nasze 
miasto s³abo wypada w porównaniu z innymi 
miastami regionu. 

Gdy w Jastrzêbiu niedawno mia³y 
miejsca uroczyste otwarcia z tzw. „pomp¹” 
obiektów o jakich mowa, pierwsze skrzypce jak 
to siê zwyk³o mówiæ gra³a reprezentacja w³adz 
miasta z prezydentem na czele i pewnie kilku 
przyklejonych radnych, bo to te¿ jak siê zwyk³o 
mówiæ przy kolejnej kampanii wyborczej lepiej 
bêdzie wygl¹da³o - bra³ udzia³ w dzia³aniach na 
rzecz rozwoju naszego miasta, czynnie wspie-
ra³ rozwój gospodarczy miasta, spro-wadzi³ 
inwestorów do miasta itp. 

Jak czytam wiadomoœci  np.  
w naszym JasNecie, zawsze z chêci¹ czytam 
komentarze. Warto siê ws³uchiwaæ w opinie 
mieszkañców. Jednak chcia³bym zwróciæ 
uwagê co niektórym, ¿e Prezydent miasta wraz 
np. z Rad¹ Miasta nie otwiera, nie buduje hiper-
marketów, galerii. Galerie, hipermarkety w 
mieœcie buduje inwestor, na terenie przecie¿ 
nie miejskim, tylko rzecz oczywista na terenie 
bêd¹cym w³asnoœci¹ inwestora. Prezydent 
miasta wraz z rad¹ miasta ma udzia³ w pracach 
jeœli chodzi np. o zakwalifikowanie miejsca w 
ramach planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz wydanie stosownych 
zezwoleñ. Tylko, ¿e w³adza w mieœcie powinna 
zrobiæ ju¿ to bardzo dawno temu, a te opóŸ-

nienia œwiadcz¹ o jej nieudolnoœci. Wiêc nie 
gloryfikujmy prezydenta czy radnych, tylko 
jeszcze ich skaræmy, czemu tak póŸno! 

Chcia³bym byæ œwiadkiem, gdy 
w³adze Jastrzêbia Zdroju wykonaj¹ „dobr¹ 
robotê” bêd¹ z naprawdê wielk¹ dum¹ 
uroczyœcie braæ udzia³ w otwarciu du¿ego 
nowoczesnego Aqua Parku w Jastrzêbiu 
Zdroju – krytego basenu z licznymi atrakcjami 
na miarê naszych czasów. Chcia³bym byæ 
œwiadkiem, gdy w³adze miasta ponownie 
reaktywuj¹ po wczeœniejszych remontach 
OWN przy ul.. Cieszyñskiej. Chcê równie¿, aby 
w tym mieœcie nie wydawano pieniêdzy 
publicznych – milionów z³otych na moder-
nizacjê, wyposa¿anie nowych obiektów na 
potrzeby oœrodka pomocy spo³ecznej 
i traktowanie tego typu wydatków jako 
inwestycje! Pomoc spo³eczna w mieœcie 
powinna istnieæ na pewnym sta³ym poziomie, a 
s³u¿by miejskie powinny realizowaæ politykê 
w tym zakresie na zasadzie „nie dawajmy 
komuœ ryby, tylko dajmy mu wêdkê”. Niech 
prezydent z ca³¹ rad¹ miasta uroczyœcie wita 
inwestorów, którzy znajd¹ swoje miejsce 
w naszej strefie ekonomicznej. Ronda jako 
obiekty maj¹ce za zadanie czyniæ skrzy-
¿owania bezpieczne maj¹ byæ budowane w 
miejscach gdzie bêd¹ spe³niaæ swoje cele  nie 
maj¹ prowadziæ do nik¹d! Miêdzy innymi w 
takich okolicznoœciach chcia³bym widzieæ 
w³adze naszego miasta.

NORBERT MA£OLEPSZY

W
teksty nades³ane

Dwoje m³odych zakochanych 
ludzi, romantyczny nastrój, 
odrobina alkoholu, rodzice 
poza domem i... chwila 
zapomnienia. Wszystko jest w 
porz¹dku, dopóki nastoletnia 
uczennica nie us³yszy: „Jest 
pani w ci¹¿y”. 
Zimny, ciasny, a przede wszy-
stkim obcy gabinet lekarski. 
Na œcianach miejscami od-
chodzi bia³a farba, a w po-
wietrzu unosi siê ten chara-
kterystyczny „szpitalny” za-
pach. W rogu gabinetu lekarz 
zak³ada bia³e, gumowe rêka-
wiczki, a pod oknem pielê-
gniarka wyk³ada na tacê na-
rzêdzia lekarskie potrzebne do 
badania. Panuje taka cisza, ¿e 
narzêdzia w zetkniêciu siê 
z tac¹ wydaj¹ przeraŸliwy 
dŸwiêk. A mo¿e to strach tak 
dzia³a na wyobraŸniê 
nastoletniej 
pacjentki? 

DIAGNOZA 
Nastêpnie przychodzi 
kolej na pytania. ‘Termin
ostatniej miesi¹czki’, ‘Czy 
wczeœniej zdarza³y siê takie 
d³ugie przerwy?’, ‘Proszê siê 
rozebraæ’... Karolina do ostat-
niej chwili ma nadziejê, ¿e 
wszystko bêdzie tak jak 
wczeœniej, ¿e zejdzie z fotela 
i wróci spokojna do domu. 
S³yszy jednak s³owa, których 
nie zapomni do koñca ¿ycia... 
„Jest Pani w ci¹¿y. Nie mam 
¿adnych w¹tpliwoœci”. 

MAMO, JESTEM W... CI¥¯Y 
Karolina mia³a 17 lat, gdy 
dowiedzia³a siê, ¿e jest w ci¹-
¿y. Chodzi³a do drugiej klasy 
technikum na kierunek technik 
¿ywienia, jednak szko³a nigdy 
nie by³a jej mocn¹ stron¹. 
Czêsto wagarowa³a, a poziom 
szko³y, któr¹ wybra³a, by³ bar-
dzo niski. W domu Karolina nie 
ma ciekawej sytuacji. Mieszka 
z mam¹, babci¹ i m³odsz¹ sio-
str¹ w mieszkaniu z dwoma 
pokojami. Tata zostawi³ je, gdy 
by³a jeszcze ma³a. Nie utrzy-
muje z nim kontaktów. Je¿eli 
chodzi o sprawy finansowe, 
jak stwierdza, ledwo wi¹¿¹ 
koniec z koñcem. Nie ma siê 
co dziwiæ, ¿e o swoim stanie 
b³ogos³awionym poinformo-
wa³a matkê dopiero w 3 
miesi¹cu ci¹¿y. „Nie nale¿ê do 
najszczuplejszych dziewczyn. 
Nie raz narzeka³am na nad-
miar cia³a, wtedy jednak uzna-
³am je za moje wybawienie- 
wspomina Karolina- w 3 mie-
si¹cu ci¹¿y zaczê³y siê jednak 
problemy. Zaczê³am mieæ silne 
bóle brzucha, zawroty g³owy 
i nudnoœci. Wiêkszoœæ osób 
przechodzi³o w tym czasie 
grypê jelitow¹. Tak te¿ wy-
t³umaczy³am mamie swoje 
k³opoty zdrowotne.” Ta wy-
mówka jednak nie zaspokoi³a 
mamy Karoliny na d³ugo. 
Z dnia na dzieñ czu³a siê coraz 
gorzej, a bóle stawa³y siê nie 
do zniesienia. Pewnego wie-
czoru mama dziewczyny nie 

padek natknê³am siê w te-
lewizji na program o kobietach 
w ci¹¿y i wtedy mnie olœni³o”- 
opowiada Karolina. Ch³opako-
wi powiedzia³a od razu o swo-
ich przypuszczeniach. Powie-
dzia³ jej, ¿e powinna pójœæ do 
lekarza. Dopiero po tygodniu 
pos³ucha³a jego rady. Nie by³o 
¿adnych w¹tpliwoœci. Karolina 
spotka³a siê ze swoim ch³opa-
kiem jeszcze tego samego 
dnia. Postanowili, ¿e wspólny-
mi si³ami uda im siê stworzyæ 
rodzinê i wychowaæ dziecko. 

KOMPLIKACJE 
W 3 miesi¹cu ci¹¿y zaczê³y siê 
problemy zdrowotne Karoliny, 
co doprowadzi³o do tego, ¿e 
dziewczyna musia³a prawie 
miesi¹c spêdziæ w szpitalu. 
A wszystko przez ukrywanie 
ci¹¿y. Nastolatka nie oszczê-
dza³a siê na zajêciach wycho-
wania fizycznego. Ponadto 
lubi³a od czasu do czasu wypiæ 
alkohol i zapaliæ papierosa. 
Jak teraz przyznaje, ¿a³uje 
swojego zachowania, gdy¿ 
mog³o to odbiæ siê na zdrowiu 
jej córeczki. Po miesiêcznej 
opiece w szpitalu, Karolina 
wróci³a do domu. Zapomnia³a 
o alkoholu, papierosach, 
zaczê³a dbaæ o swoje zdrowie. 

NOWE ̄ YCIE 
„Na pocz¹tku by³o ciê¿ko. 
Dopiero po up³ywie czasu 
przyzwyczai³am siê do myœli, 
¿e bêdê mia³a dziecko. Gdy 
Julia by³a ju¿ na œwiecie, 
przesz³am szybki kurs doras-
tania. Musia³am siê odnaleŸæ 
w roli matki. To potwornie 
trudne i nadal nie wiem, czy 
wszystko dobrze robiê, ale 
staram siê”. Zdarzaj¹ siê 
oczywiœcie momenty, kiedy 
Karolinê k³uje w do³ku, bo jej 
rówieœniczki maj¹ ³atwiej- s¹ 
beztroskie, normalnie ¿yj¹, 
chodz¹ na imprezy, randki, 
zakupy. „Czasem myœlê, ¿e 
zmarnowa³am sobie ¿ycie, ¿e 
nie mogê cieszyæ siê m³odoœ-
ci¹, ale wystarczy, ¿e Julia na 
mnie spojrzy tymi swoimi 
piêknymi oczami i ju¿ wiem, ¿e 
nic innego siê nie liczy. Ona 
jest dla mnie najwa¿niejsza. 
Wszystko bym dla niej zrobi³a”. 

NADZIEJA NA 
PRZYSZ£OŒÆ 
Karolina ma wielkie plany na 
przysz³oœæ. Przede wszystkim 
chce skoñczyæ szko³ê, a na-
stêpnie znaleŸæ pracê. Jej 
ch³opak, Andrzej, obecnie 
pracuje na budowie. Nie ma 
zbyt wiele pieniêdzy, ale z 
pomoc¹ rodziców planuje 
uzbieraæ potrzebn¹ kwotê i 
kupiæ mieszkanie. Zarówno 
rodzice Karoliny, jak i Andrzeja 
zaoferowali swoj¹ pomoc. 
Babcie s¹ chêtne do opieki 
nad wnuczk¹, a dziadek 
okaza³ siê byæ chêtnym 
sponsorem. „Powoli wszystko 
siê uk³ada, ale gdybym mog³a 
cofn¹æ czas, to ci¹¿ê zapla-
nowa³abym dobrych kilka lat 
póŸniej. Mój wiek... to du¿o za 
wczeœnie na dziecko. Cz³o-
wiek postawiony przed faktem 
musi siê jakoœ odnaleŸæ, ale 
warto mieæ wp³yw na swoje 
¿ycie”- na koniec zdobywa siê 
na refleksjê. I dodaje: „Wiem, 
¿e jestem m³oda, ale postaram 
siê wychowaæ Juliê najlepiej, 
jak potrafiê. Najwa¿niejsze, 
¿eby by³a w ¿yciu szczêœliwa”.

SANDRA LITEWCZUK

To nie siostra... 
to moja córeczka

teksty nades³ane

m³odzi pisz¹
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W miniony czwartek cz³onkowie 
MKS GKS Jastrzêbie podjêli 
decyzjê o likwidacji klubu. 
Co to oznacza dla kibiców?
Sergiusz Wójcik (prezes GKS 1962 
Jastrzêbie) - Teoretycznie powinno to 
oznaczaæ wielk¹ klêskê, bo ludzie s¹ 
przyzwyczajeni, ¿e GKS istnia³ "od 
zawsze". W koñcu to ju¿ prawie 50 lat 
od 1962 roku. Mamy du¿¹ grupê 
kibiców i brak klubu by³by wielkim 
nieszczêœciem. Natomiast sta³o siê 
o tyle dobrze, ¿e kilkanaœcie dni temu 
powsta³o nowe stowarzyszenie GKS 
1962 Jastrzêbie, które bêdzie 
prowadzi³o rozgrywki pi³ki no¿nej. 
Chcemy wystartowaæ jak najwy¿ej. 
Musimy siê jednak liczyæ z ewentu-
alnoœci¹, ¿e bêdzie to bardzo niska 
liga.
Co na to kibice?
Kibice ju¿ rok temu zrozumieli, ¿e 
GKS mo¿e upaœæ i znikn¹æ z pi³-
karskiej mapy Polski. Latem 2009 
roku podjêto dzia³ania maj¹ce na 
celu powo³anie nowego klubu i start 
"od zera", tak jak by³o to udzia³em 
Lechii Gdañsk, Piasta Gliwice czy 
Zag³êbia Sosnowiec. Chodzi³o o bu-
dowê klubu na zdrowych zasadach. 
Jednak rok temu wycofano siê z tego 
pomys³u i próbowano przywróciæ do 
¿ycia stary GKS. Dlatego dzisiejsze 
wydarzenia kibice przyjmuj¹ ze 
zrozumieniem.
Rok temu by³a szansa to ratowaæ
Dlatego odpuszczono sobie dzia³a-
nia na rzecz budowy nowego klubu. 
Stary GKS dosta³ ostatni¹ szansê 
przetrwania. Ale jak dziœ widzimy, nie 
uda³o siê. W tym roku sytuacja by³a 
na tyle tragiczna, ¿e decyzja o likwi-
dacji klubu by³a nieodzowna. Kibice 
na pewno przyjêli to z bólem serca.
Czy to oznacza, ¿e prezes Jerzy 
WoŸniak nie da³ sobie rady?
Nie chcê oceniaæ poprzedników, 
choæ w tym przypadku jest to nieade-
kwatne s³owo. To by³ inny klub. Na 
pewno kibice maj¹ swoje zdanie na 
temat prezesów MKS GKS Jastrzê-
bie. Mieli je równie¿ cz³onkowie tego 
stowarzyszenia, którzy jednog³oœnie 
zadecydowali o likwidacji.
Co oznacza stan likwidacji? 
Co dalej bêdzie siê dzia³o?
Najwy¿sz¹ w³adz¹ w stowarzyszeniu 
jest walne zgromadzenie cz³onków. 
Oni podjêli decyzjê o likwidacji i jest 
ona nieodwracalna ze wzglêdów 
formalnych. Po zg³oszeniu tej decyzji 
prawdopodobnie s¹d wska¿e li-
kwidatora, który bêdzie mia³ rok, aby 
klub zlikwidowaæ i zabezpieczyæ 
interesy wierzycieli.
Na co mog¹ liczyæ wierzyciele 
MKS GKS Jastrzêbie?
To trudny problem. Likwidator bêdzie 
musia³ zabezpieczyæ roszczenia 
wierzycieli dawnego klubu maj¹t-
kiem, który by³ znikomy. Obawiam 
siê, ¿e ¿¹dania wielu osób nie zosta-
n¹ zaspokojone.

17 czerwca 2010 roku powsta³ 
nowy GKS 1962 Jastrzêbie
 z Sergiuszem Wójcikiem jako 
prezesem. Kim jest Sergiusz 
Wójcik?
Mam 38 lat, posiadam wy¿sze 
wykszta³cenie. Od dawna jestem 
zwi¹zany z bran¿¹ handlow¹ i mar-
ketingiem, a obecnie jestem kierow-
nikiem dzia³u administracji w Górni-
czej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Nie 
ukrywam, ¿e jest tu du¿o pracy. Na-
tomiast kibicem jestem od dawna. 
Pierwszy œwiadomie ogl¹dany mecz 
datuje siê na rok 1983. Czasami 
zdarza³o siê równie¿ jeŸdziæ na me-
cze wyjazdowe. Od szeœciu lat je-
stem zaanga¿owany w dzia³alnoœæ 
sportow¹. By³em w zarz¹dzie Stowa-
rzyszenia Kibiców GKS 1962 Ja-
strzêbie, gdzie pe³ni³em ró¿ne fun-
kcje. Stowarzyszenie to mia³o na ce-
lu propagowanie pi³ki no¿nej oraz po-
zytywnego wizerunku kibiców fut-
bolu. To równie¿ efektem naszych 
dzia³añ by³a niezapomniana atmo-
sfera na spotkaniach w I i II lidze, gdy 
na Stadion Miejski przychodzi³o na-
wet 8 tysiêcy ludzi. Nie ukrywam, ¿e 
by³em te¿ w zarz¹dzie MKS GKS Ja-
strzêbie, gdy nasz klub gra³ w IV 
lidze. Mi³o wspominam ten okres. By³ 
to czas budowania dru¿yny, która 
potem zagoœci³a w I lidze.
Dlaczego nie pozosta³ Pan 
w zarz¹dzie MKS GKS?
W efekcie sytuacji rodzinno-zawo-
dowej. By³a to dzia³alnoœæ spo³ecz-
na. Notabene, dopóki w Polsce 
wszyscy bêd¹ mówiæ, ¿e dzia³aj¹ sp-
o³ecznie, to prawdziwie profesjonal-
nej pi³ki nigdy siê nie doczekamy.
Zatem wróæmy do kwestii 
roszczeñ wobec starego klubu. 
Nowego oczywiœcie one nie 
obowi¹zuj¹, ale chodzi o kwestiê 
zaufania do marki, jak¹ jest GKS. 
Co w³adze GKS 1962 Jastrzêbie 
chc¹ zrobiæ w tej kwestii?
Przez jakiœ czas na pewno bêdzie 
nam towarzyszyæ atmosfera nie-
chêci. Niektórzy nie bêd¹ nam ufaæ 
i na GKS 1962 zapewne nie dadz¹ 
z³amanego grosza. Trudno jednak 
odpowiadaæ za d³ugi innego pod-
miotu gospodarczego. Nowy klub nie 
mo¿e odpowiadaæ za te sprawy, tym 
bardziej ¿e nie mieliœmy przecie¿ 
wp³ywu na powstanie tych zaleg³o-
œci. Nie jesteœmy kontynuatorem 
starego klubu. Startujemy od po-
cz¹tku. Warto jednak dodaæ, ¿e 
obecnie likwidowany klub to za³¿ony 
w 1999 MKS Górnik, który potem 
zmieni³ nazwê na MKS GKS, zatem 
ju¿ raz w Jastrzêbiu ten problem wy-
st¹pi³. Wtedy jednak by³o inne prawo. 
MKS Górnik zaj¹³ ligowe miejsce 
Jednosekcyjnego Klubu Sportowego 
GKS Jastrzêbie i przej¹³ jego 
zawodników. Tego typu rzeczy 
robiono w wielu klubach i nie jest to 
nic nadzwyczajnego. Ale dziœ ju¿ tak 

nie mo¿na. My zaczynamy od zera i 
tylko dobra wola Œl¹skiego Zwi¹zku 
Pi³ki No¿nej oraz Podokrêgu Rybnik 
mo¿e nam pozwoliæ graæ w wy¿szej 
ni¿ C lub B klasa lidze. Zdajê sobie 
sprawê, ¿e GKS Katowice czy Odra 
Opole zaczê³y od nowa od IV ligi. Ale 
nam siê to niestety nie uda.
17 czerwca MKS GKS Jastrzêbie 
jeszcze istnia³. Mimo to za³o¿ono 
nowy klub.
Do momentu, w którym nowy klub nie 
zg³osi³by dru¿yny do rozgrywek, 
móg³ wspó³istnieæ ze starym GKS-
em. Gdyby MKS GKS uratowa³ siê, 
nowe stowarzyszenie prawdopodo-
bnie nie wystartowa³oby w ¿adnej li-
dze. Natomiast wiemy jak teraz jest. 
Chc¹c ratowaæ pi³kê no¿n¹ w Ja-
strzêbiu, trzeba by³o coœ zrobiæ. Nie 
tylko dla kibiców, ale te¿ dla szero-
kiego grona ch³opców ze Szkó³ki 
Pi³karskiej MOSiR. Oni musz¹ mieæ 
gdzie graæ jako seniorzy. Nasze 
dzia³ania zmierzaj¹ do stworzenia 
klubu na odpowiednim poziomie za-
wodowym. Uczyniliœmy teraz kilka 
kroków do ty³u, ale jednoczeœnie 
mamy nadziejê na jeden wielki krok 
do przodu, jeœli chodzi o sprawy 
organizacyjne i strukturê finansow¹. 
To pozwoli na powrót na szczebel 
centralny za kilka lat.
W której lidze zagra GKS 1962 
Jastrzêbie?
O wszystkim zadecyduje Œl¹ski 
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Bior¹c pod 
uwagê potencja³ kibicowski klubu 
oraz tradycjê futbolu w Jastrzêbiu, 
powinniœmy byæ jak najwy¿ej. Nie 
wyobra¿am sobie bowiem startu od 
najni¿szego poziomu. By³aby to 
strata czasu dla Podokrêgu Rybnik 
i dla nas. GKS Jastrzêbie gra³ w 
ekstraklasie. Tu przychodzi³o na 
stadion po 10 tysiêcy ludzi. To jest 
nasz atut.
Jaka jest rola w³adz miasta 
w tej sprawie?
Miasto od d³u¿szego czasu stara siê 
wyci¹gn¹æ d³oñ w kierunku klubów 
sportowych. Pozwala na to niedawna 
zmiana prawa. Miasto mo¿e 
zaanga¿owaæ siê bardziej ni¿ do-
tychczas. Jesieni¹ stary GKS Ja-
strzêbie otrzyma³ z miasta 340 
tysiêcy z³. Na wiosnê nie otrzyma³ 
podobnej sumy ze wzglêdu na kwe-
stie proceduralne, a dok³adniej 
zaleg³oœci wobec Zak³adu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych i Urzêdu Skarbo-
wego, a tak¿e d³ugów wzglêdem 
pi³karzy i innych wierzycieli.
Prezes Jerzy WoŸniak uwa¿a³, 
¿e robiono mu to na z³oœæ.
Prawo jest nieub³agane. W przy-
padku dotacji musz¹ byæ uregulo-
wane kwestie zwi¹zane z US i ZUS. 
Jeœli chodzi o nowy klub, to równie¿ 
liczymy na dotacjê, ale na pewno 
nie w takiej wysokoœci, jak 
wspomniana wczeœniej. Jest to 
dotacja celowa nia. Mo¿na j¹ wydaæ 

i wymaga œcis³ego rozliczenia. Mo-
¿na j¹ wydaæ tylko na wskazane 
dzia³ania, a nie na przyk³ad na kupno 
przys³owiowego laptopa.
Ile wynosi³o zad³u¿enie 
starego GKS-u?
Trudno powiedzieæ. Dane s¹ rozbie¿-
ne. Pojawiaj¹ siê kwoty od 1,4 mln do 
3 mln.
GKS Katowice ma 4 mln d³ugu.
Zgoda, ale tam miasto w³¹czy³o siê 
bardzo intensywnie w ratowanie klu-
bu. W innej sytuacji Katowice podzie-
li³yby nasz los. Nie oznacza to, ¿e 
u nas w³adze miasta "zawali³y spra-
wê". Tam by³a inna sytuacja. Do 
klubu chcia³ wejœæ du¿y inwestor, 
a na drodze do tego stan¹³ zarz¹d. 
Dlatego interweniowa³o miasto. 
Dziêki temu firma zainteresowana 
sponsoringiem mo¿e teraz wprowa-
dziæ do klubu swoich ludzi.
Miasto Katowice ma wiêksze 
mo¿liwoœci ni¿ miasto Jastrzêbie?
Teoretycznie tak, ale nie jest to 
ró¿nica wa¿¹ca. Jastrzêbie to jedno 
z bogatszych polskich miast. Mnie 
zastanawia inna kwestia. S¹siedni 
Wodzis³aw jest w porównaniu z na-
szym miastem biedny. I przez 14 lat 
potrafi³ mieæ ekstraklasê. To nie jest 
zatem kwestia braku pieniêdzy 
w mieœcie.
Ale co prezes nowego GKS 1962 
Jastrzêbie bêdzie mia³ do 
zaproponowania Jastrzêbskiej 
Spó³ce Wêglowej, która teraz ma 
czarno na bia³ym, który sport 
w mieœcie sponsorowaæ.
Nikt nie zaprzecza, ¿e w sensie fi-
nansowym i sportowym klub siat-
karski jest numerem jeden w mie-
œcie. Ale pod wzglêdem kibicowskim 
ju¿ nie. Nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e 
nawet w chwilach kryzysowych na 
pi³kê no¿n¹ chodzi³o wiêcej ludzi, ni¿ 
na siatkówkê. I tak jest na ca³ym 
œwiecie. Nowy klub bêdzie móg³ 
Spó³ce niewiele zaproponowaæ i zda-
jê sobie z tego sprawê. Tym niemniej 
uwa¿am, ¿e by³o b³êdem opieranie 
wszystkiego na ³asce JSW. To jest 
firma pañstwowa i jej prezesi nie-
koniecznie zwi¹zani s¹ z naszym re-
gionem. Myœlê, ¿e opieranie siê na 
jednym sponsorze jest b³êdem. Dla-
tego daleki jestem od stwierdzenia, 
¿e liczymy na przychylnoœæ Spó³ki. 
Wed³ug mnie lepiej budowaæ sieæ 
mniejszych sponsorów, którzy daj¹ 
niewielkie sumy. To o wiele bezpie-
czniejsza alternatywa.
Wielu przedsiêbiorców narzeka 
na uczciwoœæ i transparentnoœæ 
w jastrzêbskiej pi³ce no¿nej. 
Co prezes GKS 1962 Jastrzêbie 
ma im do powiedzenia, 
poza deklaracjami?
Nie bêdê ukrywa³, ¿e jedyne co mo-
¿emy zrobiæ w tym aspekcie, jest od-
budowa zaufania do pi³ki no¿nej. 
Bêd¹ temu s³u¿y³y jasne zasady 
funkcjonowania klubu. Ka¿dy spon-
sor oraz cz³onkowie stowarzyszenia 
bêd¹ mieli wgl¹d w finanse klubu. Nie 
bêdzie ¿adnej tajemnicy, poza oczy-
wiœcie kontraktami zawodników. Ale 
koszty dzia³alnoœci i utrzymania dru-
¿yny bêd¹ jawne. Docelowo sto-
warzyszenie trzeba przekszta³ciæ 
w spó³kê akcyjn¹, a tam zasady 
przejrzystoœci s¹ podstaw¹. Dziœ 
brzmi to jak bajka, ale jeœli chcemy 
budowaæ coœ sensownie, to trzeba 
myœleæ strategicznie, a nie tylko 
o bie¿¹cych sprawach. Jeœli nie 
bêdziemy stawiaæ sobie wysokich 
celów, to rezultatem bêdzie marazm i 
koniecznoœæ tkwienia w niskich 
ligach przez lata.
Jakie barwy bêdzie mia³ nowy 
klub?
Klub GKS 1962 Jastrzêbie to barwy 
zielono-czarno-¿ó³te. Tradycyjne ba-
rwy jastrzêbskie. Nazwa odnosi siê 
do tradycji. GKS to trzy litery bez roz-
winiêcia. 1962 to data powstania 
pierwszego klubu, do którego tradycji 
chcemy nawi¹zywaæ.

Gdzie bêdzie gra³ nowy klub?
Na Stadionie Miejskim.
A czemu nie przy Kasztanowej, 
jak kiedyœ?
Poniewa¿ prawdopodobnie rozpocz-
nie siê tam budowa pe³nowymia-
rowego boiska ze sztuczn¹ nawierz-
chni¹ i oœwietleniem. Poza tym chce-
my, aby mecze odbywa³y siê w cen-
trum miasta.
Kto bêdzie gra³ w tej dru¿ynie?
Na razie trudno powiedzieæ. Jes-
teœmy na wstêpnym etapie. Dopiero 
w momencie uzyskania pewnoœci, co 
do ligi, w której zagramy, bêdzie 
mo¿na za³atwiaæ te sprawy. Myœlê, 
¿e wyjaœni siê to w ci¹gu tygodnia. 
Natomiast wiem, ¿e m³odzi wycho-
wankowie MOSiR-u czuj¹ siê 
zwi¹zani z tym miastem i tradycj¹, 
któr¹ chce reprezentowaæ GKS 1962 
Jastrzêbie.
Bêd¹ chcieli graæ w tak niskiej 
lidze?
Myœlê, ¿e w przypadku stabilizacji 
finansowej pozostan¹ u nas. Per-
spektywa awansu dla pi³karza w wie-
ku 18 lat jest mimo wszystko kusz¹-
ca. Wtedy strata jednego roku nie 
robi a¿ takiej tragedii.
Czy op³acanie pi³karzy na tak 
niskim poziomie rozgrywkowym 
to nie przesada?
Prawie wszyscy i wszêdzie p³ac¹, 
tylko czyni¹ to w ró¿nych formach. 
Mówimy tu o pi³ce amatorskiej, a my 
chcemy przecie¿ budowaæ klub za-
wodowy. Musimy do tego podejœæ 
profesjonalnie i z myœl¹ o przysz³o-
œci. Inaczej bêdziemy siê "kisiæ" 
w amatorce kolejne kilkanaœcie lat. 
Idea ma s³u¿yæ budowie zawodowe-
go klubu. Zdrowego, na normalnych 
zasadach.
Jak wygl¹daj¹ relacje nowego 
klubu z MOSiR-em? W przesz³oœci 
przy Harcerskiej ró¿nie bywa³o.
Relacje s¹ bardzo dobre. Myœlê, ¿e 
g³ównym powodem niesnasek by³y 
Ÿle doprecyzowane umowy miêdzy 
instytucjami. Trzeba dzia³aæ tak, aby 
obie strony mia³y z tego korzyœæ. 
Musi rosn¹æ zaufanie miêdzy nami. 
Poza tym, znamy siê wszyscy nie od 
dziœ.
Co trzeba zrobiæ, aby staæ siê 
cz³onkiem stowarzyszenia GKS 
1962 Jastrzêbie? 
Ile wynosi sk³adka?
Aby zostaæ cz³onkiem naszego klu-
bu, nale¿y byæ poleconym przez 
dwóch dotychczasowych cz³onków. 
Kandydaturê rozpatruje zarz¹d 
i przyjmuje b¹dŸ nie w szeregi sto-
warzyszenia. Chcemy unikn¹æ 
udzia³u osób przypadkowych oraz 
takich, które niespecjalnie interesuj¹ 
siê futbolem i dobrem naszego klu-
bu. Natomiast sk³adki ustaliliœmy na 
sumê minimum 10 z³ miesiêcznie. 
Oczywiœcie, jeœli ktoœ czuje siê na si-
³ach, mo¿e zadeklarowaæ wp³acanie 
nawet 100 z³.
Pierwszym pytaniem do nowych 
prezesów jest czêsto to o ceny 
biletów.
No tak, to trudne pytanie. Ale myœlê, 
¿e bêdzie to kwestia wypicia w barze 
jednego piwa mniej (œmiech).
Czego zatem mo¿na ¿yczyæ preze-
sowi Sergiuszowi Wójcikowi na 
nowej drodze ¿ycia?
Wystartowania, ustabilizowania sy-
tuacji finansowej i awansu. A w d³u-
¿szej perspektywie szeœciu lub 
siedmiu awansów i spotkania przed 
kamerami stacji Canal+, która pro-
wadzi rozgrywki ekstraklasy.

WIÊCEJ SPORTOWYCH 
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pi³ka no¿na

Miejski Klub Sportowy GKS Jastrzêbie decyzj¹ walnego zgromadzenia swoich cz³onków zosta³ 
postawiony w stan likwidacji. Tym samym w przysz³ym sezonie pi³karze z Jastrzêbia nie zmierz¹ siê 
z rywalami ani w II, ani w III lidze. Wobec trudnej sytuacji MKS GKS Jastrzêbie 17 czerwca 2010 roku grupa 
osób powo³a³a do ¿ycia nowe stowarzyszenie, GKS 1962 Jastrzêbie, które ma kontynuowaæ tradycjê 
za³o¿onego przed niemal pó³wieczem klubu. Prezesem GKS 1962 zosta³ wybrany Sergiusz Wójcik.

"Zaczynamy od pocz¹tku" 
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