


Zapowiedzi kulturalne
Miejski Ośrodek Kultury

Kino „Centrum”

1 kwietnia 2011r., godz. 19.00
Spektakl „Proszę, zrób mi dziecko...” 

w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego z Bielska-Białej.

9 kwietnia 2011r., godz. 18.00
Recital Edyty Geppert 

z udziałem Krzysztofa Herdzina (fortepian) 
i Jerzego Szareckiego (trąbka), 

wg. scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza.

Zespół Szkół nr 6

2 kwietnia 2011r., godz. 11.00
Eliminacje Wstępne 16 Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. 

Harmonogram przesłuchań: godz. 8.30 - 10.45 próby, 
godz. 11.00 - inauguracja Koncertu Konkursowego, 

godz. 16.00 - ogłoszenie wyników.

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 2

17 kwietnia 2011r., godz. 16.00
Wyjazd na operetkę „Orfeusz w Piekle”.

„Ziemia Tragiczna”

Konkurs plastyczny „Ziemia Tragiczna” i wystawa prac laureatów. 
Prace należy składać do 12 kwietnia 2011, do godz. 18.00. 

Szczegóły na stronie www.jasnet.pl

Czymże pięknym można przyozdobić sobie balkon, 
jak nie starymi drzwiami lub fragmentem segmentu? 
"Ozdobne balkony naszych sąsiadów"

Smętne pozostałości po pomoście nad stawem 
w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego. 
Kilka lat temu było to dość ładne miejsce. 
autor: mario

Z serii - "Ozdobne balkony naszych sąsiadów" 
- dobrze, że spółdzielnie podjęły prace w kierunku 
remontu i zmiany wizerunku balkonów w naszych 
blokach.

ul.Moniuszki oś. Przyjaźń
Przyblokowy parking na miarę XXI wieku, 
duma i chluba ZGM Jastrzębie-Zdrój!
autor: Mieszkaniec

„Waszym okiem” - to nowy dział w naszym portalu. Prezentowane są w nim fotografie 
nadesłane przez czytelników. Możecie przysyłać zdjęcia, które będą przedstawiać to,
co was najbardziej zainteresowało, wzruszyło, zbulwersowało. Pokażcie miasto
takim, jakie jest. Skierujcie uwagę na rzeczy, które są pomijane i niezauważane. 
Może wasze zdjęcie wywoła dyskusję lub nawet działanie.
A więc aparaty w ręce i do dzieła!



„Mobilki, jak k... wjechać na tą żorską auto-
stradę? Błądzę po mieście i żadnego znaku!”, 
„Koledzy na co się kierować żeby wjechać na 
autostradę w Żorach?”- takie teksty standardo-
wo można usłyszeć w CB radiach przejeżdżając 
przez okolice Żor. Skąd takie pytania? Chodzi 
o to, że owszem autostrada jest, połączenie 
jest, ale znaków nie ma. Oznakowanie A1 jest 
po prostu fatalne. Może się to wydawać śmie-
szne, gdyż jak można nie zadbać o prawidłowe 
opisanie tego typu drogi? Jednak takie opinie da 
się usłyszeć nie tylko od kierowców spoza na-
szego regionu, ale nawet od tutejszych. 

„Muszę przyznać, że oznakowanie do auto-
strady w Żorach jest po prostu do niczego. Jeż-
dżę codziennie do Gliwic do pracy, więc już się 
orientuje jak jechać. Ale początki były trudne, 
gdyż znaków praktycznie nie ma”- opowiada 
Adrian, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.

Podobnego zdania jest Rafał, który mieszka 
w Żorach: „Ja akurat od zawsze mieszkam 
w Żorach, więc po prostu wiem w którą stronę 
się kierować. Jednak, jakbym miał się zdać na 
znaki byłoby ciężko”. Jeśli do braku oznakowa-
nia dołączyć fatalne warunki pogodowe to już 
totalna katastrofa. Potwierdza to kolejny kiero-
wca: „Jechałem kiedyś w tym kierunku podczas 
totalnej mgły. Nie dość, że widoczność była 
praktycznie zerowa, to nawet jakbym mógł coś 
zobaczyć to na pewno nie byłyby to znaki, bo ich 
tam nie ma”. 

Postanowiłam sprawdzić czy faktycznie 
z wjazdem na żorski odcinek A1 jest taki 
problem. Do tej pory byłam święcie przekonana, 
że mam doskonały zmysł orientacji, który mnie 
jeszcze nie zawiódł. Niestety przejazd przez 
Żory skutecznie pozbawił mnie złudzeń. Ozna-
kowanie autostrady nie jest złe. Ono jest tra-
giczne! Jadąc od strony Jastrzębia-Zdroju nie 

napotkałam żadnego znaku, który poinformo-
wałby mnie w którą stronę mam się kierować 
aby wyjechać na szukaną przeze mnie drogę. 
Koniec końców, musiałam zapytać: „Prze-
praszam, którędy na A1?” Gdy zostałam już po-
kierowana przez uprzejmego przechodnia, zna-
lazłam znak. Zaraz potem kolejny. Ale cóż z te-
go, skoro są one ustawione tuż przed samym 
wjazdem na autostradę? Sprawdziłam czy może 
tylko droga z Jastrzębia jest taka uboga w dro-
gowskazy. Okazało się, że nie. Próbując jechać 
od strony Pszczyny, na dodatek nową obwo-
dnicą, znalazłam jeden znak. Oczywiście tuż 
przed znakiem informującym o wjeździe na 
autostradę. Sytuacja ta wydaje się być tak 
absurdalna, że aż nasuwa się pytanie o co w tym 
wszystkim chodzi? 

„Oznakowanie autostrady A1 stoi po stronie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). To w ich interesie jest aby kierowców 
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Przepraszam, 
którędy do A1?

skierować na swoje drogi”- argumentuje brak 
oznakowania w Żorach Dorota Marzęda, 
rzecznik żorskiego magistratu. Jednak przepisy 
przepisami, a w mieście oznakowań brak. Dla-
czego więc Urząd Miasta w Żorach nic w związku 
z tym nie robi?Odpowiedź jest prosta - jak nie 
wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 

„To wszystko, to są koszty. Jeżeli znaki 
kierujące na autostradę są w gestii Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to my ze 
swojej strony niewątpliwie będziemy w tej 
sprawie do nich apelować, aby oznakowanie jak 
najszybciej się pojawiło. Na chwilę obecną już 
informowaliśmy inwestora, jakim jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, że ozna-
kowania nie ma. W ostateczności, jeśli okaże 
się, że dojazd do autostrady w dalszym ciągu 
jest słabo oznakowany, być może będziemy mu-
sieli zainwestować w poprawne znaki”- odpo-
wiada rzecznik, zapytana o możliwość sfinanso-
wania oznakowania przez Urząd Miejski w Żo-
rach. Aby była jasność, mówiąc o sfinansowaniu 
oznakowania chodzi o konkretne kwoty. I to nie 
kwoty kolosalne, gdyż koszt jednego znaku 
oscyluje w granicach 300 złotych plus koszt 
zakotwiczenia go. Doskonale zdają sobie z tego 
sprawę również w żorskim magistracie. „Wiem, 
że to nie są kolosalne kwoty, ale w takiej sytu-
acji, gdy to nie jest nasz obowiązek, a GDDKiA, 
czekamy na ruch inwestora.”- tłumaczy niechęć 
do zamontowania drogowskazów, przez UM 
Żory, Dorota Marzęda. 

Magistrat czeka, GDDKiA się nie śpieszy z re-
akcją, a kierowcy nadal błądzą. Dla tych wszy-
stkich, którzy mają w planach wybrać się w po-
szukiwaniu żorskiego wjazdu na autostradę po-
dpowiadam- kierujecie się na Rybnik, bo innych 
znaków nie znajdziecie.

Od 15 grudnia 2010 r. mieszkańcy naszego regionu mogą 
się cieszyć kolejnym odcinkiem autostrady. Mowa o trasie 
od Bełku do Żor. Dzięki temu, aby dostać się do Gliwic, czy 
wjechać na popularną A-4, nie trzeba już przedzierać się 
przez zakorkowany Rybnik. Ułatwienie dla kierowców 
niebywałe, trzeba przyznać. Jednak jak to zawsze bywa, 
nie wszystko jest tak piękne, jak się wydaje.



Trudno wyobrazić sobie około 90 osób na jed-
nej scenie. A właśnie tyle wystąpiło podczas po-
kazu, a właściwie prawdziwej gali tanecznej, jaki 
zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w kinie 
"Centrum". Można było zobaczyć wirujące pary 
oraz tancerzy indywidualnych w wyjątkowych, 
ciekawych choreografiach i różnych stylach ta-
necznych. W ten sposób podano widzom „na ta-
cy” standardy takie, jak: walc angielski czy quick-
step, a także latynoamerykańskie: rumbę, sam-
bę, pasodoble czy jive'a.

Sala jastrzębskiego kina „Centrum” wypełniła 
się niemal do ostatniego miejsca. Gdzieniegdzie 
trzeba było dostawić krzesła, na których mogliby 
spocząć widzowie, którzy chcieli obejrzeć nie-
dzielne show, przygotowane przez MOK. Kiedy na 
zegarze wybiła godzina 11 część z zebranych 
z napięciem i zaciekawieniem wpatrywała się
 w scenę, gdzie już za chwilę mieli pojawić się 
pierwsi tancerze. Jednak należało się uzbroić 
w cierpliwość. Jedni poradzili sobie z tym lepiej, 
inni gorzej, przebierając nerwowo nogami. 

W końcu nadeszła ta chwila. Na deskach 
sceny, przyozdobionej na tą okazję, pojawił się 
Marek Krawczyk, który wystąpił tego przedpołu-
dnia w roli konferansjera, i zapowiedział pierwszy 
taniec...

Na scenie zrobiło się kolorowo od strojów, ja-
kie mieli na sobie mali tancerze, bo to właśnie oni 
„poszli” na pierwszy ogień. Mogłoby się wyda-
wać, że występ przed tak dużą publicznością bę-
dzie nie lada wyzwanie i powodem do podener-
wowania i stresu. Jednak najmłodsi adepci tańca 
wcale nie dawali tego po sobie poznać i w niemal 
perfekcyjny sposób odtańczyli swoją część ukła-
du. Tym przetartym szlakiem podążyli kolejni 
uczestnicy pokazu. Pojawili się kolejni, tym razem 
starsi tancerze, którzy na co dzień uczęszczają na 
zajęcia w grupie turniejowej. Ze sceny emano-
wała gracja i prawdziwy kunszt, które wpłynęły 
na wszystkich zebranym. Raz po raz z głębi sali 
błyskały blaski flashy. Na szczęście nie przeszka-
dzało to tancerzom, którzy z wdziękiem i powagą 
poruszali się w rytm muzyki, tańcząc rumbę 
w układzie przygotowanym przez Rafała Mase-
raka - jednego z najbardziej znanych polskich 
tancerzy. Ten zmysłowy taniec zrobił wrażenie na 
widzach. Nic dziwnego, przecież to jedno z zadań 
płomiennej rumby.

Po tych początkowych występach nadszedł 
czas na krótką przerwę. Kolejne minuty należały 
do... małych modelek, które z dużą pewnością 
siebie opanowały nie tylko scenę, ale i serca wi-
dzów. Każda z tych małych dziewczynek porusza-
ła się z gracją, prezentując strój, jaki miała na so-
bie. Dziewczęta zebrały za ten pokaz gromkie 
brawa. Nic dziwnego, aż łzy cisnęły się do oczu, 
kiedy te małe dziewczynki pojawiły się na scenie 
i niczym profesjonalne modelki zaprezentowały 
swoją klasę. Ich instruktorka – Monika Cibis, któ-
ra przygotowała je do tego występu, mogła czuć 
dumę i satysfakcję.

Po tej, krótkiej, ale bardzo ciekawej i przyje-
mnej przerwie znów powrócili tancerze. Przecież 
tego dnia scena należała właśnie do nich, bo to 
oni byli głównymi gwiazdami tego programu. 
Opanowany i spokojny walc angielski czy nieco 
bardziej „żywy” quickstep. Te tańce zaprezento-

wali starsi tancerze, którzy swoimi występami 
zauroczyli widzów. Bardzo trafny był komentarz 
Marka Krawczyka, który stwierdził, że jak widać 
dla tańca nie jest ważny wiek, bo każdy może 
spróbować. A co więcej, każdy może opanować 
tą sztukę całkiem dobrze tak, jak uczestnicy „Ta-
necznego show”. Tancerki w pięknych balowych 
sukniach, ich partnerzy również w szykownych 
strojach wyglądali imponująco. Z minuty na mi-
nutę atmosfera robiła się coraz bardziej gorąca. 
Tańce od nieco wolniejszych i statecznych, sta-
wały się coraz żywsze.

W dalszej części programu pojawiły się mło-
de tancerki, które przygotowały układ tańca 
współczesnego pełnego różnych emocji. Nie spo-
sób było oderwać wzroku. Oczarowani widzowie 
przyglądali się temu, co działo się na scenie. Ko-
lejni tancerze hipnotyzowali nie tylko swoimi 
zdolnościami tanecznymi, ale i... aktorskimi. Nie-
którzy widzowie nie potrafili spokojnie wysiedzieć 
na widowni i można było zauważyć, że podrygują 
nogami, wystukując takt. Po tych wyczerpują-
cych, ale bardzo udanych dla tancerzy wystę-
pach, ponownie ogłoszono krótką przerwę. Na 
scenie znów pojawiły się modelki. Jednak tym ra-
zem nieco starsze. Wysokie obcasy, krótkie su-
kienki i burza oklasków ze strony zachwyconych 
widzów.

Emocje towarzyszyły wszystkim, którzy znaj-
dowali się w sali kina „Centrum” do ostatnich mi-
nut pokazu. Tuż przed zakończeniem na scenę 
„wpadli” b-boy'ie, prezentując akrobatyczne i za-
skakujące figury tańca break dance. Młodsi i star-
si tancerze pokazali co potrafią. Publiczność była 
pod dużym wrażeniem. „Zobacz, co oni robią!” - 
mówili mali widzowie, z nutą zachwytu w głosie.

Niestety wszystko, co dobre kiedyś się koń-
czy. Tak też i „Taneczne show” musiało dobiec 
końca. Jednak to zakończenie nie było zwykle i na 
długo zapadnie wszystkim w pamięci. Po osta-
tnim występie na scenie pojawili się wszyscy 
uczestnicy pokazu, którzy wspólnie wykonali, 
przygotowany na ta chwilę układ. Nie był on na 
tyle trudny i skomplikowany, więc praktycznie ka-
żdy mógłby przyłączyć się do zmęczonych już, ale 
emanujących radością tancerzy. To był naprawdę 
imponujący pokaz tancerzy i modelek szkolących 
się w klubie "Kaktus" Miejskiego Ośrodka Kultury, 
a żywa reakcja widzów była najlepszą oceną, ja-
ką można było wystawić za trud i duże umieję-
tności, uczestników show.

fot. Karol Zadroga

„Taniec jako dziedzina sztuki daje możliwości tworzenia, jako element życia pozwala się zatracić” - jak powiedziała kiedyś 
Anna Maciejak, instruktor tańca. Taniec, to jedna z najstarszych form sztuki, praktykowanych przez naszych przodków. 
Przeszedł on sporą ewolucję, ale nadal cieszy się niegasnącą popularnością. Ci początkujący, którzy dopiero zgłębiają jego 
tajniki, poznając możliwości własnego ciała, a także ci, którzy „pląsają” po parkietach w rytm muzyki już od dłuższego 
czasu wiedzą, że jest to doskonała okazja do tego, aby się zatracić. Chociaż na chwilę, ułamek sekundy, w którym słyszą 
muzykę dobiegającą z głośników i zaczynają się kołysać w jej rytm. Również wielu jastrzębian korzysta z okazji, aby 
nauczyć się tej sztuki, jaką jest taniec. Dla niektórych stał się on jedną z największych, życiowych pasji. Tancerze, którzy 
na co dzień szkolą swoje umiejętności w klubie „Kaktus” zaprezentowali się podczas „Tanecznego show”.
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Spadamy coraz niżej

Sprawa wynagradzania sprząta-
czek szkolnych ciągnie się od zeszłego 
roku, kiedy to prezydent Marian Jane-
cki wydał zarządzenie z dnia 4 sierpnia 
2010 r. Według, którego ilość etatów 
pracowników administracyjno-obsłu-
gowych uzależniona jest od ilości od-
działów (klas) w szkołach. Na jeden 
oddział przypada 0,4 etatu takiego 
pracownika. Uzależnienie wynagro-
dzenia sprzątaczek od ilości uczniów 
w szkole, którzy tworzą oddziały, od 
razu wzbudziło duże kontrowersje. 
Sprzątaczki poczuły się oszukane, bo 
przecież to, że w danej szkole jest 
mniej dzieci i młodzieży nie oznacza 
automatycznego zmniejszenia prze-
strzeni do posprzątania i mniejszej 
pracy do wykonania. Oburzenie 
przedstawicielek tej grupy zawodowej 
było tym większe, kiedy okazało się, 
że po wakacjach mają „obcięte” etaty 
z pensji, które i tak nie były za wyso-
kie, pozostają im „nędzne ochłapy”. 

Sprzątaczki, nie mogąc pogodzić 
się z takim stanem rzeczy, zaczęły gło-
śno mówić o swojej sytuacji. Listy pro-
szące o interwencję napisały praco-
wnicy Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu 
Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Handlo-
wych. Zwróciły się do radnych o zmia-
nę niekorzystnych i – ich zdaniem - 
niesprawiedliwych dla siebie postano-
wień. Pisma na ten temat wpłynęły do 
Biura Rady Miasta we wrześniu i paź-
dzierniku ubiegłego roku. Jednak, jak 
twierdzą zainteresowane, w tej spra-
wie nic się nie zmieniło i nikt nie po-
wiadomił ich o jakichkolwiek działa-
niach na ten temat. 

Późną jesienią 2010 r. odbywały 
się wybory samorządowe i może dla-
tego sprawa wynagrodzenia sprząta-
czek przycichła. Odkąd jednak stara-
nowa władza ukonstytuowała się na-
dal nic się nie działo w tej sprawie. 
Zdesperowane panie sprzątaczki wy-

stosowały, na początku marca br., 
kolejne pismo do Rady Miasta, przy-
pominając o swoim niezałatwionym 
problemie. Tym razem nie zawahały 
się użyć mocnych słów: „Czujemy się 
oszukane i poniżone przez samorzą-
dowców, ponieważ odebrali nam eta-
ty nie zmniejszając zakresu obowiąz-
ków. Odnosi się wrażenie, że los 
sprzątaczek nikogo nie obchodzi. 
Chciałybyśmy być docenione w naszej 
pracy, którą sumiennie wykonujemy 
i oczekiwałybyśmy odpowiedniego 
wynagrodzenia za nią”. 

Dwie przedstawicielki tej grupy 
zawodowej swoje żale i pretensje wy-
lały na posiedzeniu Komisji Edukacji 
Rady Miasta. Doszło wówczas do dy-
skusji pomiędzy nimi, a pełnomocni-
kiem prezydenta Franciszkiem Piksą 
i Agnieszką Maruszewską, pełniącą 
obowiązki naczelnika Wydziału Edu-
kacji Urzędu Miasta. 

„Od współczynnika 0,4 od oddzia-
łu na etat nie odejdziemy. To w gestii 
dyrektora szkoły jest, w jaki sposób 
ustala wymiar czasu zatrudnienia. 
Może on dodać paniom więcej godzin, 
ale wówczas musi dokonać cięć 
w dziale administracyjnym. Subwen-
cja, którą miasto otrzymuje na oświa-
tę jest uzależniona od ilości uczniów 
w danej szkole” - wyjaśniał Franciszek 
Piksa. „Ale my już nie wyrabiamy fizy-
cznie. Metraż do posprzątania jest taki 
sam. Mamy tylko o połowę mniej cza-
su na to. Pracy nadal pozostaje tyle 
samo. Wiem, od koleżanek w innych 
szkołach, że już ledwo dają radę. Nie 
chodzą na zwolnienia lekarskie, wra-
cają do domu wykończone. Nie wiem 
jak długo jeszcze wytrzymamy takie 
tempo pracy” - żaliła się Małgorzata 
Kwiatkowska, jedna z przybyłych na 
posiedzenie komisji - „Czy ilość okien, 
firan, klas i podłóg zmniejszyła się? 
Czy szkoła skurczyła się? Jak można 

wych obowiązuje ich wskaźnik (0,4 
etatu na jeden oddział, o czym zdecy-
dował prezydent Janecki) i tego nie są 
w stanie zmienić. Tłumaczenie przez 
urzędników, że oświata generuje co-
raz większe koszty też można zro-
zumieć. Ale trudno zaakceptować to, 
iż zmniejszając czas pracy nie zmniej-
sza się jednocześnie zakresu obowiąz-
ków. Czyli pracownik musi wykonać to 
samo, w krótszym czasie, za mniejsze 
pieniądze. Jest przecież tak - jak po-
wiedziały panie przybyłe na komisję –, 
że sprzątać trzeba dokładnie tyle sa-
mo i tak samo. Szkoła nie zmalała, ani 
też nie skurczyła się. Trudno nie zro-
zumieć sprzątaczek, które uważają, 
że płacenie mniej za tą samą pracę nie 
jest uczciwe. Trudno też im się dziwić, 
że decyzje urzędników uznają dla sie-
bie za krzywdzącą. Idąc za ich tokiem 
myślenia nauczyciel prowadzący lek-
cje w klasie 20 osobowej powinien 
otrzymywać mniejszą pensję, niż gdy-
by klasa ta liczyła 30 osób. Desperacja 
przedstawicielek sprzątaczek na Ko-
misji była naprawdę duża, co przekła-
dało się na gorące dyskusje. 

Poszukiwanie oszczędności to do-
bra cecha samorządowców, wszak 
trzeba liczyć się z pieniądzem publi-
cznym. Jednak, w kontekście sprząta-
czek, wypada dodać, że trzeba czynić 
to z głową. Gdyby nie ciężka praca 
i trudna sytuacja osób zatrudnionych 
w tej grupie zawodowej, całą sprawę 
można by uznać za humorystyczną. 
Równie dobrze można by uzależnić 
płace urzędników od ilości mieszkań-
ców i zmniejszyć ją w przypadku spa-
dku ilości jastrzębian.

wyliczać nam pensję od ilości dzieci, 
przecież dalej jest tyle sprzątania, jak 
20-30 lat temu”. Agnieszka Marusze-
wska, p.o. naczelnika WE zarzuciła 
przedstawicielkom grupy zawodowej 
sprzątaczek dbanie wyłącznie o swoje 
interesy kosztem innych osób zatru-
dnionych w szkole. „Dlaczego jakieś 
zarządzenie ma gwarantować pracę 
jednej grupie zawodowej, a na przy-
kład ma się to odbywać kosztem ad-
ministracji? Bo pieniądze nadal będą 
te same i wy będziecie panie miały za-
gwarantowane powiedzmy te 840 
metrów (na jedną osobę do posprzą-
tania – przypis autora), a dyrektor bę-
dzie manewrował tylko etatami admi-
nistracji?” Z taką próbą przeciwsta-
wienia sobie dwóch grup zawodowych 
zatrudnionych w szkole nie zgodziły 
się sprzątaczki, które nie domagają 
się podwyższenia wynagrodzeń ko-
sztem pracowników administracyj-
nych. Trudno porównać pracę peda-
gogów z osobami zatrudnionymi 
w dziale administracyjno-obsługo-
wym, ale każdy z tych zawodów jest 
bardzo ważny dla prawidłowego fun-
kcjonowania szkoły. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji 
radna Anna Toborowicz zadeklaro-
wała tylko, że Rada może wnioskować 
o zlikwidowanie SKUU (Standardowe-
go Kosztu Utrzymania Ucznia) i wyra-
ziła zrozumienie dla postulatów przy-
byłych pań. 

Sposób wynagradzania praco-
wników zatrudnionych w szkołach le-
ży w gestii dyrektorów. Jednak nie jest 
tak, że są oni niczym nieograniczeni 
w tym zakresie. W przypadku praco-
wników administracyjno-obsługo-

„Z roku na rok spadamy coraz niżej z wynagrodzeniami. 
A pracy zostaje nam tyle samo do wykonania. 
Czy w budżecie oświaty brakuje pieniędzy, żeby sprzą-
taczki w szkołach były godnie wynagradzane za pracę? 
My już naprawdę nie mamy sił. Nie jesteśmy w stanie 
egzystować. Nic tylko strzelić sobie w głowę!” – mówiły 
zdesperowane sprzątaczki na posiedzeniu Komisji Edu-
kacji Rady Miasta, w dniu 23 marca. Przedstawicielki tej 
grupy zawodowej domagają się, aby ich płaca była 
uzależniona od ilości powierzchni, którą sprzątają, a nie 
do ilości uczniów. 

Pasaże gotowe 
na 1 kwietnia

1 kwietnia, po trzymiesięcznej 
przerwie spowodowanej 
modernizacją, nastąpi ponowne 
otwarcie podziemnych pasaży 
handlowych. Pasaże znajdują się 
pod Rondem Centralnym oraz 
na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej 
i Al. Piłsudskiego, 
w pobliżu Galerii „Jastrzębie”. 
„Remont był niezbędny ze względu 
na konieczność dostosowania 
podziemi do decyzji Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
która dopuszczała tam handel 
do końca 2010 roku. 
Prace obejmowały oddymianie, 
wentylację, instalację elektryczną, 
oświetlenie ewakuacyjne 
i zabezpieczenia przeciwpożarowe. 
Remont podziemi wyniósł 1 mln 
852 tys. złotych” - poinformował 
jastrzębski magistrat. 

Ta inwestycja Urzędu Miasta 
wzbudzała duże zainteresowanie 
opinii publicznej. 
Szczególnie jeśli chodzi 
o rozliczenia z byłym dzierżawcą 
podziemi Józefem Bogdanem 
Chorążyczewskim, 
prezesem firmy TERBOG. 
Temu problemowi poświęcono 
nawet sesję nadzwyczajną, 
w której wzięli udział handlowcy, 
wynajmujący pomieszczenia 
w podziemiach.

NIK 
w sprawie 
kopalń
Najwyższa Izba Kontroli 
opublikowała raport pt. 
„Informacja o wynikach 
kontroli bezpieczeństwa 
zaopatrzenia Polski w węgiel 
kamienny (ze złóż krajowych). 
Wynika z niego, że zasoby tego 
surowca będą dostępne
do 2035 roku. 
Przedsiębiorstwa górnicze, 
w tym Jastrzębska Spółka 
Węglowa, podjęły działania 
zmierzające do wydłużenia 
tego okresu. JSW S.A. 
Otrzymało pozytywną ocenę, 
jeśli chodzi o prowadzenie 
eksploatacji zgodnie z najnowszą 
technologią oraz przedłużenie 
żywotności wyrobiska.



Hrabi 
i "Savoir vivre"

“Drób jemy, używając do tego noża 
i widelca". Między innymi taką radę 
można było usłyszeć podczas 
występu kabaretu Hrabi, 

który w sobotni wieczór, 

19 marca rozbawiał mieszkańców 
Jastrzębia. Członkowie kabaretu 
wystąpili na scenie jastrzębskiego 
kina "Centrum", przedstawiając 
program: "Savoir vivre". 

Być może scenografia, używana 
podczas skeczów kabaretu Hrabi, 
nie jest zbyt bogata, 

to jednak ich występy posiadają 
solidną dawkę dobrego humoru. 
Joanna Kołaczkowska, 

Tomasz Majer, Dariusz Kamys 

oraz Łukasz Pietsch, tworzący 
Hrabi zapoznali jastrzębian 

z zasadami dobrego wychowania. 
Pokazali przy tym najczęstsze 
błędy, jakie popełniają osoby, 

które takich zasad nie znają. 
Wszystko to zaprezentowano 

w ciekawy, pełen humoru sposób, 
co wywołało uśmiech na twarzach 
zebranych w kinie "Centrum".

Zakaz dla 
komunistycz-
nych "boha-
terów"?

Kancelaria Senatu RP 
poinformowała,
że „senacka komisja 
Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji wystąpiła z wnioskiem 
do Marszałka Senatu o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej 
dotyczącej projektu ustawy 
o usunięciu z nazw dróg, ulic, 
mostów, placów i innych obiektów 
symboli ustrojów totalitarnych. 
Przedkładany projekt zakłada 
zakaz nadawanie drogom, ulicom, 
mostom, placom i innym obiektom 
nazw propagujących symbole 
totalitarnych ustrojów. 
Zakaz ten będzie dotyczył
wszystkich obiektów, 
w tym również prywatnych”. 

Kancelaria Senatu uznała, 
iż „projekt ten stanowi realizację
petycji Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 maja
2009 r. w sprawie wystąpienia 
z apelem o uchwalenie ustawy 
usuwającej z publicznego życia 
komunistycznych patronów ulic 
i placów”. 

Andrzej Kamiński, 
z Pamięci Jastrzębskiej, 
który zaangażował się 
w akcję usuwania nazwisk 
komunistycznych działaczy 
z nazw ulic w Jastrzębiu-Zdroju,
pozytywnie odniósł się 
do senackiej inicjatywy: „To 
początek drogi do usunięcia imion 
działaczy dawnego reżimu, którego 
celem było zniewolenie Polski. Jak 
długo mamy jeszcze 
w naszym mieście tolerować 
postać Karola Świerczewskiego, 
Hanki Sawickiej czy Pawła Findera? 
Są to postacie, o których owszem, 
powinno nauczać się na lekcjach 
historii, ale nie ma co się nimi 
szczycić. Zresztą, trudno chlubić się 
ludźmi wysługującymi się obcemu 
państwu i działającymi przeciwko 
własnemu narodowi”.

Walka 
o darmowy 
przejazd A1

Mimo, że aglomeracja rybnicka 
liczy ponad 650 tysięcy 
mieszkańców, Ministerstwo 
Infrastruktury nie uznało za 
zasadne zapewnienie mieszkańcom 
tych terenów bezpłatnego 
przejazdu autostradą A1 na 
odcinku Gorzyczki - Sośnica. 
Przez wielu mieszkańców zostało 
uznane to za krzyczącą 
niesprawiedliwość, dlatego też 
miasta i gminy zaczęły walczyć 
o możliwość darmowego 
przejazdu dla nich. 

Apel „A1 za darmo” można 
podpisać między innymi w Radlinie, 
Żorach, Mszanie, Wodzisławiu 
Śląskim, czy Jastrzębiu-Zdroju. 
Im większa ilość podpisów, 
tym większa siła nacisku 
na ministra infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka. 
Taki jest bowiem cel akcji. 

„Chodzi o to, żeby nasi 

mieszkańcy mogli bezpośrednio 
wyrazić swój sprzeciw wobec 
takich planów pana ministra. 
Im więcej podpisów zbierzemy, 
tym większa szansa na darmowy 
przejazd. Najważniejsze, aby głos 
mieszkańców był słyszany 
w Warszawie”- pokrótce 
wyjaśnia Wojciech Raczkowski, 
rzecznik Starostwa Powiatowego 
w Wodzisławiu Śląskim. 
Starostwo, jako jeden 
z pierwszych organów 
włączyło się do apelu o darmowe 
przejazdy. Najpierw tutejsze 
władze wystosowały do ministra 
stosowny protest, 
a następnie czynnie włączyły 
się do akcji „A1 za darmo”.
Również władze miasta 
Jastrzębie-Zdrój poparły tą 
inicjatywę. „Mieszkamy w jednej 
wielkiej aglomeracji, 
więc to jest zrozumiałe, 
że chcemy się za darmo 
przemieszczać. Wielu mieszkańców 
naszego regionu codziennie 
dojeżdża do pracy do sąsiednich 
miast i choćby z tego powodu 
powinniśmy móc szybko 
i bezpiecznie podróżować bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów” 
- mówi prezydent Marian Janecki. 

Oprócz bezpłatnej trasy 
na odcinku Gorzyczki- Sośnica,
petycja dotyczy również trasy 
na lotnisko w Pyrzowicach. 
Mieszkańcy powiatu 
wodzisławskiego momentalnie 
włączyli się do akcji, 
gdyż płacić za przejazd nie chcą- 
„Oczywiście że jestem za! 
Jeszcze tego brakowało żebym 
oprócz za benzynę do pracy, 
płacił jeszcze za drogę do niej”- 
bulwersuje się Tomasz, 
który na co dzień pracuje 
w Gliwicach. 
O tym, że „A1 za darmo” 
cieszy się dużą popularnością 
mówi również Wojciech Raczyński-
„Owszem, widać duże 
zainteresowanie tą akcją. 
Mimo to, apelujemy 
do wszystkich mieszkańców 
aby podpisali się pod petycją. 
Można to zrobić w każdej 
siedzibie Starostwa Powiatowego,
można również podpisywać się 
w innych miastach czy gminach.”
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Człowiek to dziwna istota. Jeśliby 
zapytać kogokolwiek czy ceni sobie 
prawdę, to jednoznacznie i bez chwili 
wahania odpowie, że tak. Odpowie, 
że tak, bo prawda jest wartością 
wyższą (tak go uczono… więc chyba 
(???)). Prawda go uwzniośla (coś 
mu… gdzieś o tym z tyłu głowy… 
Mmmm (???)). Prawda czyni go god-
nym zaufania; No masz…No ostate-
cznie wszyscy lubimy o sobie dobrze 
myśleć i lubimy myśleć, że inni o nas 
dobrze myślą. 

Jeśli jednak 
ludzie tak wy-
soko cenią so-
bie prawdę i ży-
cie w rzeczonej, 
to jakim cudem 
już starożytni 
Rzymianie ukuli 
pow iedzen i e :  
„Populus vult 
decipi, ergo de-
cipiatur”, co się 
przekłada na na-
s ze :  „ Ludz i e  
chcą być oszuk-
iwani, więc ich 
oszukujmy”? 

To powiedzenie, 
niestety, znako-
micie określa, 
również nasz 
stosunek do prawdy i stosunek tych, 
którzy nami rządzą, w tym mediów, 
do nas i naszego zapotrzebowania na 
prawdę. Tak, to o nas. To o nas?! 
O nas wspaniałych, jedynych i naj-
mądrzejszych? Niemożliwe. Jakże to 
tak?! 

Ano, od zarania dziejów mądrze-
jsze egzemplarze gatunku ludzkiego, 
będące z natury rzeczy w znaczącej 
mniejszości, obserwowały przez dłu-
gi czas i w różnych sytuacjach zacho-
wania jego głupszej większości i ze 
zdziwieniem, a być może nawet z roz-
goryczeniem, doszły do wniosku, że: 
„Populus vult…itd.”

W nocy z 26 na 27 marca 1945 
roku miejscowość Jastrzębie Zdrój 
przeszła z łap hitlerowców w łapy 
sowieckich „krasnoarmiejców”. No 
i fakt, że polscy komuniści obdaro-
wani władzą przez sowieckich towa-
rzyszy owo „z deszczu pod rynnę” 
nazwali „wyzwoleniem” nie powinien 
właściwie nikogo dziwić, bo dar 
władzy, prawie absolutnej, musiał 
kosztować i w rzeczy samej ko-
sztował znacznie więcej. Fakt, że 
społeczeństwo wzięte w kleszcze, 
musiało opanować sztukę maskowa-
nia prawdziwych sympatii, prawdzi-
wych uczuć, też w zasadzie nie dziwi, 
bo każdy chciał przeżyć, a w najłago-
dniejszych przypadkach uniknąć 
choćby rozlicznych szykan ze strony 
totalitarnej władzy. 

składają się głównie z „intelektu-
alistów”, którzy, przykro mi to mówić, 
są jednak w dużej mierze ludźmi 
słabymi i strasznie zakompleksio-
nymi i mają taką dziwną właściwość, 
że czarowi brutalnej siły ulegają ni-
czym pensjonarka. Owi przedstawi-
ciele ścisłej elity narodu stale i z roz-
rzewnieniem wspominają tamte, 
dawno minione czasy, kiedy byli sa-
dystycznie trzymani za pyski. A teraz 
waląc nas po głowach wałkiem 

chrześcijańskieg
o sumienia i ko-
niecznością wy-
baczania win 
wszelakich, na-
wet wbrew na-
szemu najświę-
tszemu przeko-
naniu, każą nam 
się roztkliwiać 
nad szorstkim 
powabem komu-
nistycznego po-
twora. Oni wie-
dzą doskonale, 
że jak mawiał 
minister propa-
gandy III Rzeszy 
Joseph Goeb-
bels: „Kłamstwo 
powtórzone ty-
siąc razy staje 
się prawdą”. 
Cóż, na krótką 

metę tak działa ludzka psychika i na 
tym właśnie bazuje cały przemysł 
reklamowy, więc dysponenci mediów 
zauroczeni nieograniczonymi możli-
wościami kreowania faktów, prawd 
i potrzeb, a w istocie pogardzający 
nami, czyli motłochem, z dziką rozko-
szą przepoczwarzają nam prawdę 
w kłamstwo i na odwrót. 

Właśnie dlatego, Drogi Czy-
telniku, do dzisiaj pośród wielu szwi-
ndli, tkwisz między innymi w tym 
błędnym przekonaniu, że w 1945 ro-
ku nasz kraj, a w tym nasza miejsco-
wość zostały wyzwolone; stały się 
ostojami wolności. O tym jak było 
i jak jest naprawdę, starałem się zo-
brazować w powyższym tekście. Tro-
chę groteskowo więc, wygląda to co-
roczne czczenie, według mnie, bar-
dzo niechlubnej pamięci „wyzwoli-
cieli” ze wschodu przez demokraty-
cznie przecież wybranych przedsta-
wicieli naszych władz samorządo-
wych. Czyż nie tak? Może już nad-
szedł czas aby dać sobie z tym święty 
spokój. Czy kogoś przekonałem? Nie 
wiem. Być może rzeczywiście, 
„Populus vult decipi…”

Przyszedł jednak rok 1989. Pierwszy 
rok względnej wolności. Potem przy-
szedł rok 1993. Pierwszy rok nie-
zależności od sowieckich moco-
dawców. I w istocie rzeczy, tego roku 
staliśmy się naprawdę niezależnym 
od nich narodem. I co? I nic. I nic się 
nie zmieniło. Jak hołdowaliśmy 
Sowietów za PRL – u, tak hołdujemy 
ich za III RP. Ale ja się pytam, dla-
czego? I za co? 

Żeby wszystko stało się jasne 
przedstawię parabolę, która opisze tą 
naszą, chorą sytuację. Może to ko-
muś da coś do myślenia. 

W 1941 roku dwóch silnych i bar-
dzo groźnych bandytów wzięło się za 
łby. Zaczęli bój śmiertelny o, między 
innymi, Polskę. Wyobraź sobie teraz 
Czytelniku, że Polska to twój portfel. 
W 1945 roku bandyta ze wschodu 
zabił bandytę z zachodu i zawładnął 
twoimi pieniędzmi. W czasie tego bo-
ju odniósł sporo ran. Nie ma o czym 
gadać, tak było. Przeżył jednak i bez-
ceremonialnie zaczął rozporządzać 
twoim majątkiem. Bestia jak to be-
stia, w jakiejś perwersyjnej żądzy 
uciechy tym twoim utrapieniem, 
wszelako pozwoliła ci żyć. Cóż to je-
dnak za perwersja cieszyć się tylko 
cudzą stratą. Bestia wpadła na po-
mysł, że nakaże ci wielbić się jeszcze 
za to, że cię okradła. I wielbiłeś ją, bo 
musiałeś. Na Boga jednak, przecież 
dzisiaj nikt już nie musi jej hołubić. 
Nic się nikomu za to nie stanie, że 
bestię nazwie bestią i że będzie my-
ślał o niej i traktował ją tak jak sobie 
na to zasłużyła. 

Myślę, że społeczeństwo wie-
dzione jedynie zdrowym instynktem, 
tak by postąpiło od razu po od-
zyskaniu suwerenności, ale… zaka-
zały mu tego „autorytety”, które na-
gle w III RP z własnego namaszcze-
nia nam wyrosły. „Autorytety” owe wasze komentarze str. 7
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Jakiś mieszkaniec miasta (Giżycko) zakleił 
pochodzący z 1987 roku napis na pomniku "Bojo-
wnikom o polskość ziemi mazurskiej". Głosi on, 
wdzięczność za "wyzwolenie" miasta w 1945 roku 
przez Armię radziecką. Zastąpiła go szarfa z na-
pisem "I w 42. rocznicę rozpoczęcia Okupacji 
Sowieckiej".
autor: Powtórzmy to w Jastrzębiu!

Kolejny raz pytam od czego wyzwolenie? 
To przecież zamiana jednego okupanta na dru-
giego jeszcze może nawet gorszego. Dlaczego? 
Bo w mentalności trwa do dnia dzisiejszego.
autor: wilos1

TAK TAK TAK Przekonał Pan nie tylko mnie! 
Świetny artykuł, napisany z wyczuciem o pra-
wdzie, którą co niektórzy próbują zamglić. Ale 
Polacy to dzielni ludzie i nie dadzą się tak łatwo-
oczywiście prawdziwi Polacy-PATRIOCI! Oby 
wschodni but nigdy już nie nastąpił na te ziemie-
TAk nam dopomóż Bóg!
autor: NASSI

Świat,który ciągle przypomina o zbrodniach 
Hitlera,a zbrodniczy system komunistyczny wcale 
mu nie przeszkadza jest światem załganym po 
dziurki w nosie,"obrzydliwym jak toczona przez 
czerwonego żuka kulka gnoju".
autor: Tadeusz

Dawno temu jeden mądry "człowiek" 
powiedział: "Kto jest bez winy niechaj pierwszy 
rzuci kamień". I tyle w tym temacie drodzy "prawi 
i sprawiedliwi".
autor: Heretyk

Nigdy tak nie myślałam o tym problemie 
i miałam z tym spory kłopot. Teraz już rozumiem. 
Dziękuję.
autor: Kasia

Polska od 1939 nie istnieje!!!!! Obecnie trwa 
(i to z powodzeniem) zakrojone na olbrzymią 
skalę wynarodowienie nieznane nam dotąd w hi-
storii - kim zatem będziemy? kim jesteśmy?
autor: Gorzka prawda

Dlaczego władze miasta organizując 
obchody rocznicowe z okazji wyzwolenia 
Jastrzębia-Zdroju tak oszukują swoich rodaków? 
Myślę, że wydaje im się, że odtąd świat należy do 
łajdaków. Bo czują się wybornie wśród milczenia 
ludzi uczciwych. Bo łudzą się, że nie ma już niko-
go, kto by ich sądził i napiętnował tak jak na to 
zasługują. Wydaje im się, że "sami tylko o swym 
kłamstwie wiedzą". Błogi nastrój popsuł autor 
tekstu.
autor: alfa

Już któryś raz prosimy pana Janeckiego, by 
nie nazywał tej rocznicy wyzwoleniem. Nie znam 
jego motywacji aby tak nadal czynić, ale po ze-
szłorocznej zmasowanej akcji młodych Jastrzę-
bian myślałem, że zrozumie. Jeśli nie ma na co 
wydawać pieniędzy i koniecznie musi odbyć się ta 
impreza niech zmieni nazwę. Dla mnie jest pod-
łym czerwonym ludem. Jeśli chce może pozwać 
mnie za epitety do sądu. Z wyrazami oburzenia 
Leon Suski.
autor: Leon

Świerczewski w Bziu i zgromadzeni przy po-
mniku na Bożej Górze, którzy uczcili "wyzwole-
nie". To symbole obecnego czasu, które w przy-
zwoitym człowieku powinny budzić obrzydzenie.
autor: alfa

W jednym Mirek ma rację. Należy skończyć 
z tymi obchodami. Niech żołnierze Radzieccy 
i Czescy spoczywają w pokoju, a mogiła pośród 
drzew na Bożej Górze niech nikomu zarzewiem 
konfliktu nie będzie.
autor: Heretyk

Ciekawe spostrzeżenia na temat roli mediów 
w urabianiu odbiorców. Zgadzam się z autorem.
autor: Anka

Autorowi artykułu idzie o wartości najwyż-
sze, a niektórzy na tym forum zachowują się jak 
Kuba Wojewódzki w swoim programie: "To ja je-
stem gwiazdą, a cała reszta to tylko tło". Ludzie 
wartości naprawdę istnieją i dla wielu z nas wcale 
obojętne nie są.
autor: Aga

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Wykroczmy poza ramy II Wojny 
Światowej. Patrząc na oś czasu, na 
której podziałkami są poszczególne 
wieki naszej ery, myśli przywodzą 
charakterystyczne dla danej po-
działki skojarzenia. Co ciekawe, 
w dzisiejszych czasach, określamy 
dane stulecie dosyć jednoznacznie. 
Jest to chyba spowodowane zna-
cznym upływem czasu i rozwiąza-
niem się wszelkich zależności na-
szych pokoleń, z pokoleniami ludzi 
wieków minionych. Z drugiej strony 
często spojrzenie na historię jest 
uzależnione od obecnej sytuacji.

Patrząc na ostatnie wieki, stwier-
dzamy zgodnie, że wiek XVII to czas 
trudnych, niepotrzebnych, ciężkich wojen i bi-
tew. Idąc dalszym biegiem, XVIII stulecie kojarzy 
się z dumną Konstytucją 3 Maja, zdradziecką 
Konfederacją Targowicką i haniebnymi rozbio-
rami, które położyły kres I Rzeczpospolitej. Wiek 
XIX to trudne życie Polaków pod zaborami, a tak-
że okres nieprzemyślanych i tragicznych w skut-
kach, zrywów narodowych: Powstania Listopa-
dowego, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowe-
go. I do tej chwili wydarzenia, z którymi nie łączą 
się żywi świadkowie nierzadko stają się mieszan-
ką legend, faktów i mitów, które nade wszystko 
są wyraźnie oceniane. Odróżnieniem jest wiek 
XX. To czas skomplikowany i trudny w ocenie. 
Zderza się ocena historyczna z ludźmi, będącymi 
naocznymi świadkami – nie zawsze obiektywny-
mi. Takim zderzeniem jest też historyczne wy-
zwolenie Jastrzębia spod hitlerowskiej okupacji.

Nazizm oraz komunizm to dwa, pokrewne so-
bie, najgorsze jakie wymyślono, formacje społe-
czne, które dotknęły Polskę i Polaków. Obozy 
pracy, obozy koncentracyjne, łagry, masowe 
mordy (w Oświęcimiu, Majdanku, Katyniu, Char-
kowie, Miednoje) czy jeszcze inne efekty władzy 
totalitarnej, przyprawiające o smutną refleksję 
i ból, najlepiej temu dowodzą. Skądinąd także 
krwiożercze ideologie (wyższości rasy jednej nad 
innymi, czy może walka klasy robotniczej) zasłu-
gują na szczególne potępienie. I faktycznie oce-
niając cel i opracowany plan towarzysza Stalina, 
co do wyzwolenia, ale i późniejszego zniewolenia 
Polski, jako kraju satelity ZSRR, można dojść do 
przekonania, że dnia „wyzwolenia” Jastrzębia, 
obchodzić nie powinniśmy. Wyglądałoby bowiem 
na to, że jesteśmy wdzięczni za 45 lat ciemnej ko-
muny. Ale czy to nie jest zbytnie uproszczenie? 
Czy to nie odbicie historycznego zwierciadła, 
z jednej skrajności w drugą, polegającą na przej-
ściu z obrazu pełnej glorii i bohaterstwa Armii 
Czerwonej, do obrazu jej negacji i barbarzyń-
stwa? Zatem czy można dopatrzeć się w tym dniu 
czegoś godnego upamiętnienia?

Patrząc na sam historyczny fakt, sowieci 
przekazali władzę Polakom (można to uznać za 
oznakę zwrócenia wolności, ale jak się szybko 
okazało to tylko pozór, pod którym kryje się wła-
dza sowieckiego hegemona). Trzeba zaznaczyć, 
że hitlerowcy nawet na rząd kolaboracyjny nie 
pozwoliliby nam nigdy. Paradoksalnie, zakładali 
istnienie protektoratu Ukrainy i Białorusi, ale nie 
pojawiła się ani jedna myśl, by także i Polski. 
Faktem historycznym jest, że były natomiast 
plany eksterminacji (masowej zagłady) Polaków, 
które miały się ziścić, po „eliminacji” narodu ży-
dowskiego. W najlepszym przypadku czekałoby 
nas sprowadzenie do roli niewolników. Jeśli więc 
oddano władze administracyjną nad Jastrzębiem 
Polakom (Janowi Dyrdzie, Aleksandrowi Błażeje-
wskiemu, Franciszkowi Ranoszkowi) to czy nie 
zasługuje ten gest na pamięć, jako forma nieza-
leżnej, ograniczonej autonomii, unikającej gor-
szy los pod okupacją hitlerowską? Czy pamięta-
my, że czczeni przez wszystkich, twórcy Konsty-
tucji 3 Maja byli skłonni oddać władzę nad Rzecz-

pospolitą pod protektorat carycy Katarzyny, byle 
tylko całość państwowości polskiej pozostała 
nietknięta i zezwalała na próbę reform? Może 
więc mieszkańcy tej ziemi, powinni upamiętnić 
wyzwolenie miasta jako wydarzenie, które uch-
roniło nas od gorszego? Choćby w perspektywie 
odzyskania demokracji po 1989 r.

Gdyby jednak tego było mało, to chyba każdy 
człowiek ma plan zadbania o własny los. I czy jest 
on spójny z jakąś wygórowaną myślowo ide-
ologią? Wątpliwe… W większości przypadków ra-
czej nie. Cóż zatem powiedzieć o śmierci mło-
dych, przymuszonych do walki szeregowych żoł-
nierzach Armii Czerwonej? Chcieli ginąć za cudzą 

ziemię? Być „mięsem armatnim”? To 
już nawet wątpliwe nie jest. W walce 
o jastrzębskie ziemie zginęło ich sza-
cunkowo od 1500 do 1800 i nie-
określona bliżej liczba czeskich żoł-
nierzy. Każdy z tych 1800 żołnierzy 
miał jakąś rodzinę, która gdzieś tam 
nań czekała. Miał też marzenia, bo to 
zwykle byli młodzi ludzie. Chciał też 
na pewno bardziej niż walczyć i gi-
nąć na wojnie, samodzielnie wpły-
wać na własny los. I co najwa-
żniejsze nie każdy z nich był rabu-
siem i gwałcicielem, jak próbuje się 
teraz często wmówić, wyciągając 
wniosek na podstawie skrajnie złych 
jednostek.

Wojna to czas bardzo trudny do oceny. Nie 
można mówić o całych narodach, że jedni byli tyl-
ko dobrzy, inni tylko źli. Na myśl przychodzi film 
Romana Polańskiego „Pianista”. Z pewnością byli 
pod każdą flagą i sztandarem skrajni i jaskrawi 
fanatycy ideologii. Ale trzeba dziś dodać, że tak 
samo był zwykły, szary w wojsku, marzący o wol-
ności i spokoju Kowalski, Hans czy Ivanov. Czy 
zatem nie wypada dnia 26 marca chwilę podu-
mać nad tragicznym losem zwykłych żołnierzy…
a przede wszystkim żołnierzy-ludzi II Wojny 
Światowej, najbardziej tragicznego wydarzenia 
w historii ludzkości?



8 www.jasnet.pl    gorący temat

Co to są Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego? 
Kiedy i w jakim celu powstały?

Towarzystwa Budownictwa Społecznego po-
wstały w 1995 r. na mocy ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa. Inicjatorem po-
mysłu była ówczesna minister budownictwa 
Barbara Blida. Wzorowano się na modelu fran-
cuskim. TBS mogą działać jako spółki z ogr-
aniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne  
lub spółdzielnie osób prawnych, jednak więk-
szość z tych podmiotów działających w Polsce to 
spółki z o.o., gdzie gminy mają 100% udziału. Cel 
towarzystwa jest jasny i wynika z ustawy – bu-
dowa mieszkań na wynajem o umiarkowanych 
czynszach dla osób o średnich dochodach. 

Kto i kiedy powołał 
TBS w Jastrzębiu?

W Jastrzębiu TBS powstał w 1997 r. na mocy 
uchwały Rady Miasta o powołaniu Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. 
Miasto jest jedynym udziałowcem Spółki, a jej  
organami są:  Zgromadzenie Wspólników, które-
go funkcję pełni Prezydent Miasta, Rada Nadzor-
cza (3 członków powoływanych przez Zgro-
madzenie Wspólników) i jednoosobowy Zarząd 
(prezes powołany przez Zgromadzenie Wspól-
ników). Prawa i obowiązki właściciela Spółki wy-
nikają z kodeksu spółek handlowych i umowy 
spółki. Decyzje podejmowane są w trybie uchwał 
Zgromadzenia Wspólników. Rada Nadzorcza 
sprawuje stały nadzór nad spółką. Prezes pro-

wadzi bieżące sprawy spółki i reprezentuje ją 
oraz prowadzi zarząd operacyjny nieruchomości 
stanowiących własność Spółki, realizuje inwe-
stycje, zawiera umowy z najemcami lokali miesz-
kalnych i użytkowych.

Jakie inwestycje udało się wam 
do tej pory zrealizować?

Udało nam się wybudować jeden budynek na 
ul. Truskawkowej, trzy na ul. Marusarzówny oraz 
jeden na ul. Witczaka w „Zdroju”. To jest ok. 178 
mieszkań na wynajem. Przy tych inwestycjach 
powstało również 28 garaży jednostanowisko-
wych i jeden wielostanowiskowy garaż podziem-
ny przy ul. Witczaka oraz kilka lokali użytkowych.

Jak wygląda finansowanie 
inwestycji podjętych przez TBS?

Ta ustawa o niektórych formach wspierania bu-
downictwa mieszkaniowego powołała do życia 
również Krajowy Fundusz Mieszkaniowy utwo-
rzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. To taki 
specjalny fundusz, który służył TBS, ewentualnie 
spółdzielniom, do budowania mieszkań na wy-
najem. Do niedawna finansowanie w TBS było 
skonstruowane w ten sposób, że 30% wartości 
inwestycji pokrywało Towarzystwo, a pozostałe 
70% Bank Gospodarstwa Krajowego, ale doty-
czyło to tylko części mieszkaniowej. To znaczy, 
że jeżeli chcielibyśmy wybudować dodatkowo je-
szcze garaże lub lokalne użytkowe przy tych in-
westycjach, to musiało to być już finansowane ze 
środków własnych, albo wypracowanych, lub też 
z pieniędzy gminy, wniesionych w formie pod-
wyższenia kapitału spółki.

Czy miasto także sponsorowało 
wasze inwestycje?

Tak. Na początku wyglądało to w ten sposób, że 
składaliśmy wnioski do budżetu miasta, które ja-
ko jedyny właściciel wnosiło kapitał i tym samym 
pokrywało nasze 30% udziału w inwestycji. Do 
tego wkładu finansowego zaliczały się również 

grunta, które dostawaliśmy od miasta w formie 
własności lub wieczystego użytkowania.

Czy te 70%  z Banku Gospodarstwa 
Krajowego to rodzaj kredytu, 
który spółka musi zwrócić?

Tak, my jako spółka zaciągaliśmy kredyt w BGK, 
który musimy spłacić. Kredyt zwracany jest 
z czynszu, jaki płacą osoby mieszkające w na-
szych budynkach lub innych źródeł, np. lokali 
użytkowych.

Nie mieliście problemów 
z zaciąganiem tego kredytu?

Początkowo nie. BGK wymagał jedynie stan-
dardowych zabezpieczeń typu hipoteka czy poli-
sa ubezpieczeniowa oraz poręczenia gminy. Pie-
niądze te bardzo łatwo można było dostać, ale 
z czasem zaczęto mocno zaostrzać te kryteria. 
Bank zdecydował, że nie będzie udzielał kredytu 
TBS, które nie mają zaplecza kapitałowego. Na-
ciskaliśmy wówczas dość mocno na właściciela, 
czyli gminę, żeby wniosła jakieś nieruchomości, 
które pozwolą nam się utrzymać. Miasto kolejno 
wnosiło aporty w postaci lokali użytkowych przy 
ul. Turystycznej (3 nieruchomości), przy ul. Wro-
cławskiej i budynek, gdzie mamy naszą siedzibę 
przy ul. 1Maja. Od tego momentu zaczęliśmy też 
budować przy naszych inwestycjach dwa, trzy lo-
kale użytkowe, z czynszu których mieliśmy więk-
szy zysk.

Dlaczego Bank zaczął niechętnie 
udzielać tego typu kredytu?

Kiedy składaliśmy pierwszy wniosek do War-
szawy procedura była prosta. Praktycznie 2,3 ty-
godnie i jechaliśmy do stolicy, by podpisać umo-
wę kredytową. Jeszcze przy drugiej inwestycji 
było podobnie.  Potem w miarę upływu czasu 
w Polsce zaczęło szybko przybywać Towarzystw 
Budownictwa Społecznego. Dużo prywatnych 
osób powoływało TBS widząc w tym źródło po-
zyskania pieniędzy, a gminy zorientowały się, że 
można otrzymać pieniądze i nie trzeba korzystać 
z budżetu, żeby powstał jakiś blok. Bank zaczął 
wówczas zaostrzać kryteria przyznawania kre-
dytów.

Obecnie nie prowadzicie 
żadnych inwestycji? 

Nie prowadzimy żadnych inwestycji, bo nie ma-
my na to środków finansowych. Pojawiły się po-
głoski, że jesteśmy w sporze z władzami miasta. 
Nie jest to prawdą. To nie tak, że miasto nie chce 
nam pomóc. Tak jak wspominałem 30% wartości 
inwestycji musimy pokryć we własnych zakresie, 
a 70% zaciągamy z Banku dzięki Krajowemu 
Funduszowi Mieszkaniowemu. Obecny rząd 
Donalda Tuska wraz ze swoim koalicjantem PSL 
w kwietniu 2009 r. zlikwidował ten fundusz nie 
wskazując zarazem żadnej alternatywy dla nas. 
Interweniowaliśmy wiele razy w tej sprawie. Pre-
zesi Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej oraz za-
rządy gmin byli zapraszani na komisje sejmowe, 
ale w efekcie nic to nie zmieniło. Rząd nie miał 
nam nic do zaproponowania, zero konkretów! 
Życzono nam jedynie sukcesów! A jeśli chodzi 
o współpracę z gminą, to układa się ona dobrze. 
Dostaliśmy aporty, mamy gdzie budować przy 
ul. Witczaka.



Macie pomysł, 
jak rozwiązać te problemy?

Pomysłów pojawia się wiele. Są podmioty pry-
watne, które byłyby zainteresowane współpracą 
z naszym TBS.  Jestem po spotkaniu z preze-
sem banku, który byłby w stanie finansować na-
sze inwestycje w podobny sposób jak robił to 
KFM. Jeśli wszystko się uda od razu przystąpimy 
do działań. Zostało nam sporo terenu na ul. Wit-
czaka, gdzie mogą jeszcze powstać trzy budyn-
ki, czyli od 130 do 150 mieszkań.

Dlaczego nie ukończono 
inwestycji na ul. Witczaka 
w „Zdroju”, gdzie miał powstać 
także rynek?

Nie wybudowaliśmy trzech kolejnych bloków, 
gdyż także mieliśmy problem z finansami. To pra-
wda, że potrzebne wnioski zostały złożone je-
szcze, gdy KFM istniał. Ryszard Rakoczy – ów-
czesny prezes spółki uparł się przy pewnych roz-
wiązaniach, które nie mogły zostać zaakcepto-
wane, gdyż miały one zwiększyć nasz udział fi-
nansowy w inwestycji, którego nie mieliśmy. Na-
tomiast władze miasta już wcześniej uprzedziły 
nas, że nie dołożą nam dodatkowych pieniędzy 
z budżetu, bo przed miastem stoją bardzo ważne 
i kosztowne inwestycje. Prawda jest taka, że mo-
gliśmy ruszyć z budową, gdyż mogliśmy zabez-
pieczyć nasze 30% pozyskując je  w formie par-
tycypacji od przyszłych najemców.

Dlaczego w takim razie budowa 
kolejnych bloków w „Zdroju” 
nie ruszyła?

Nie chciałbym wypowiadać się na temat decyzji 
podjętych przez poprzedniego prezesa. Oso-
biście była to dla mnie dziwna i niezrozumiała sy-
tuacja. Mieliśmy także ofertę od prywatnego 
przedsiębiorcy, który chciał z nami współpraco-
wać. Tę propozycję prezes również odrzucił 
upierając się, żeby to miasto dołożyło pieniędzy. 
UM Jastrzębie już wcześniej prosił nas, aby tak 
skonstruować projekt, żeby nie trzeba było do-
kładać z budżetu miasta tego, czego nie finan-
suje państwo, czyli garaże i lokale użytkowe. Po-
przedni prezes koniecznie chciał powiększyć in-
westycję o lokalne użytkowe, a to nie spinało się 
finansowo.
Mieliśmy dwa wyjścia – budować tylko mieszka-
niówkę lub wejść we współpracę z prywatnym 
przedsiębiorcą. Nie wiem czym prezes Rakoczy 
się kierował. O propozycji współpracy dowie-
działem się od osób trzecich. Po czasie również 
dowiedziałem się, że już podjęto decyzję – nega-
tywną. Prezes nie zdecydował się ani na jedno 
ani na drugie rozwiązanie i inwestycja upadła.

Czy jest jeszcze szansa, 
że ta  inwestycja na ul. Witczaka 
ponownie ruszy?

Jest szansa, że wrócimy do tej inwestycji. Obe-
cnie jesteśmy na etapie wstępnych ustaleń 
z bankiem. To jeden z wariantów, jeśli nie wypali 
to może zaczniemy współpracę z prywatnym 
przedsiębiorcą, który wejdzie z nami w spółkę. 
Może sprzedamy działkę i będzie to inwestycja 
oparta na zasadzie deweloperskiej. Każdy wa-
riant jest dobry.

Mieszkania, które oferujecie 
można tylko wynajmować. 
Czy w przyszłości przewidujecie 
możliwość wykupienia ich 
na własność?

O tym się mówi już od 10 lat. Ustawa o niektórych 
formach wspierania budownictwa mieszkanio-
wego wyraźnie mówi, że są to mieszkania na wy-
najem i póki ta ustawa się nie zmieni to nie ma ta-
kiej możliwości, aby zmienić je na własnościowe 
(sprzedać). To leży w gestii parlamentu. My bar-
dzo sceptycznie do tego podchodzimy. Spółka 
nie może być zmuszona do sprzedaży swojej 
własności, jak to miało miejsce w spółdzielniach. 
Nas obwiązuje  inne prawo – kodeks spółek han-
dlowych. Więc zakładając nawet, że ustawa się 
zmieni, to i tak odbywałoby się na zasadzie do-
browolności. To, że moglibyśmy te mieszkania 
sprzedawać nie znaczy, że robilibyśmy to. To nie 
leży w naszym interesie. Co więcej przy sprze-
daży powstaje wspólnota mieszkaniowa, a za-
rządzanie wspólnotą to dodatkowa księgowość, 
papierki i problemy. 

Czy wasze inwestycje nadal cieszą 
się dużym zainteresowaniem? 

Obecnie takich niezrealizowanych wniosków 
mamy jeszcze ok. 500. Kiedy ruszy inwestycja 
będziemy weryfikować, ile z nich jest jeszcze ak-
tualnych. Jeśli ich zabraknie, będziemy ogłaszać 
nabór, który obecnie został zawieszony. Jednak 
nie ma formalnych przeszkód, aby taki wniosek 
złożyć już teraz.

Jakie trzeba spełnić warunki, 
aby móc ubiegać się o mieszkanie 
w zasobach TBS?

Osoba taka nie może posiadać tytułu prawnego 
do innego lokalu mieszkaniowego na terenie 
miasta Jastrzębia. Drugim warunkiem jest pe-
wien pułap dochodów, którego nie powinno się 
przekroczyć. Jest to uzależnione od ilości osób, 
które będą przebywać w gospodarstwie. Nie ma 
progu dolnego, ale staramy się badać dochody 
naszych przyszłych najemców – klient musi być 
na tyle wypłacalny, abyśmy mieli gwarancję, że 
będzie płacił czynsz. Nie jesteśmy zaintere-
sowani osobami, które podpiszą umowę najmu, 
a po czasie nie będą płacić. Umowa najmu jest 
na czas nieokreślony.

Skoro umowy z najemcami zawiera zarząd, to 
zarząd również rozpatruje wnioski. Regulamin 
przyznawania mieszkań przewiduje dwa kryteria 
przyznawania mieszkań tj. kryterium dochodowe 
i termin złożenia wniosku.

Jaka jest kolejność przy
rozpatrywaniu wniosków?

Wnioski rozpatrujemy w kolejności w jakiej zo-
stały złożone. Jednak zasada jest taka, że pier-
wszeństwo mają ci, którzy decydują się na udział 
w kosztach. Ustawa dopuszcza partycypowanie 
w kosztach do 30 % wartości danego lokalu. 
Osoby, które nie chcą lub nie są w stanie partycy-
pować praktycznie nie mają szans na mieszka-
nie.

Kto rozpatruje wnioski o najem 
i decyduje komu przyznane 
zostanie mieszkanie?

Czy możliwe jest przyspieszenie 
kolejki np. z uwagi na wyjątkową 
sytuację społeczną, życiową?

Nie ma możliwości przyspieszenia kolejki z uwa-
gi na sytuację życiową.

Ile  to właściwie to jest te 30% 
partycypacji w kosztach?

Przy obliczaniu tego pod uwagę trzeba brać dwie 
2wartości: ile będzie kosztować  1m  i jak duże 

mamy mieszkanie. Przykładowo, jeżeli jest to 
2mieszkanie o pow.  50m , a koszt budowy wyno-

2si ok. 3 tys. zł/m , to mamy 150 tys. zł za mie-
szkanie, gdzie 30% z tego to 45 tys. zł, które 
należy wpłacić na poczet partycypacji.

Kiedy zainteresowany mieszkaniem 
musi wpłacić te pieniądze?

My przyjmujemy pieniądze dopiero wtedy, gdy 
rusza inwestycja i wiemy, że konkretna osoba ma 
otrzymać mieszkanie w tej konkretnej inwestycji. 
Dopiero wtedy podpisujemy umowę o partycypo-
waniu w kosztach. Tę kwotę wpłacamy na po-
czątku i to wszystko, dalej trzeba płacić jedynie 
czynsz i kaucję w wys. 12-krotności miesięczne-
go czynszu. Co więcej w momencie rezygnacji 
z tego mieszkania oddajemy te 30% z pieniędzy, 
które wpłaca kolejna osoba chcąca zająć te mie-
szkanie. Nikt więc na tym nie traci.

Czy czynsz za mieszkanie z TBS 
jest niższy niż w spółdzielniach 
mieszkaniowych?

Trudno powiedzieć czy to wychodzi taniej niż 
mieszkanie własnościowe w spółdzielni. U nas 
czynsz w tej chwili wynosi 7,40 zł, a od maja 8 zł 
od 1m2. Jest to jednak najniższy czynsz w woje-
wództwie śląskim w tego typu budownictwie. To 
może być atrakcyjna oferta – ok. 400 zł czynszu 
za mieszkanie do tego koszty w sezonie za 
ogrzewanie i standardowo woda, gaz, prąd za 
które każdy płaci osobno.

Jakie plany na przyszłość ma 
TBS „Daszek”?

Moim priorytetem będzie dokończenie inwestycji 
przy ul. Witczaka. Bardzo chciałbym, żeby to 
udało się zrealizować w najbliższych 3, 4 latach.

Wieczór rosyjski 
w "Centrum"
Piątkowy wieczór, 25 marca umilał 
jastrzębianom polsko-rosyjski zespół 
Kazaczok-Samowar. Zgromadzeni w sali kina 
"Centrum" mieli okazję wysłuchać wiele 
znanych rosyjskich utworów. 
Ze sceny popłynęły między innymi dźwięki: 
Kalinki czy Kazaczoka. 
Wszyscy, którzy skusili się, aby skorzystać 
z propozycji jastrzębskiego MOK-u, 
mieli również wyśmienitą okazję, 
żeby spróbować pysznych ruskich pierogów, 
ponieważ tuż przed występem zespołu 
nastąpiła degustacja tego specjału 
kulinarnego. Po jej zakończeniu 
nadszedł czas na dobrą zabawę.
Zespół Kazaczok wykonał 
nie tylko znane i tradycyjne rosyjskie 
piosenki, ale i te bardziej współczesne.
Ci, którzy nie potrafili usiedzieć spokojnie 
w miejscu, mogli pójść w ślady tancerek, 
które pojawiły się na scenie i trochę poruszać 
się przy dźwiękach skocznej muzyki. 
Atmosfera koncertu, który niestety nie 
zgromadził pełnej sali, była bardzo gorąca, 
a ci którzy pojawili się na tej imprezie na 
pewno długo jeszcze będą ją wspominali.

Urząd Pracy 
na ul. Szkolną
Zapadła już decyzja o tym kto zajmie budynek 
po Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Katowicach (Oddział Zamiejscowy 
w Jastrzębiu-Zdroju)  przy ul. Szkolnej. 
Wcześniej mieściło się tam gimnazjum, 
a teraz - jak poinformował prezydent 
Krzysztof Baradziej - swoją siedzibę znajdzie 
tam PUP w Jastrzębiu-Zdroju i organizacje 
związane z rynkiem pracy.
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Kąpielisko Zdrój, ul.Witczaka

Jastrzębie-Zdrój
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Zofia Florek

Lodowisko „Jastor”, ul.Leśna

Stadion Miejski, ul.Harcerska 

wasze komentarze



Niemal każdy jastrzębianin kojarzy 
budynki znajdujące się po prawej stro-
nie, tuż za zjazdem z ronda na ulicę 
Wodzisławską w Jastrzębiu. To wła-
śnie w tym miejscu już za kilka mie-
sięcy może powstać dosyć specyficzna 
konstrukcja, która bez wątpienia bę-
dzie przyciągała uwagę przejeżdżają-
cych. Chodzi o maszt telefonii komór-
kowej (a dokładniej stacji bazowej) 
jednej z sieci, działających w Polsce. 
Część mieszkańców os. Przyjaźń jest 
wzburzona pomysłem postawienia ta-
kiej budowli, która miałaby znaleźć się 
w bezpośrednim sąsiedztwie ich do-
mów. Rozgoryczeni i zbulwersowani, 
rozpaczliwie poszukują „kogoś”, kto 
pomógłby im rozwiązać ten problem. 
Nie zamierzają tak po prostu na to po-
zwolić i rozpoczęli walkę w obronie 
swoich racji.

W sprawie postawienia masztu te-
lefonii komórkowej na terenie tak zwa-
nego GS-u kilku jastrzębskich radnych 
złożyło już interpelacje. 
“Teren, na którym ma powstać maszt, 
jest zróżnicowany pod względem wy-
sokości, a więc oddziaływanie fal ele-
ktromagnetycznych również będzie 
różne – w jednym miejscu większe, 
w innym mniejsze. Mieszkańcy nie wy-
razili zgody i wnieśli protest do prezy-
denta miasta” – komentuje Alina 
Chojecka. “Według mojej oceny, w na-
szym mieście jest wiele takich miejsc, 
w których takie fale nie będą negaty-
wnie oddziaływały na mieszkańców” – 
dodaje .
 

W tym miejscu należy zaznaczyć, 
że nie jest to pierwszy tego rodzaju 
maszt, jaki miałby „stanąć” w Jastrzę-
biu. Podobna budowla znajduje się na 
przykład w okolicach ulicy Młyńskiej. 
Jednak, jak podkreślają mieszkańcy 
Przyjaźni, tamta lokalizacja nie jest aż 
tak zła, jak w ich przypadku. Maszt, 
który ma powstać przy ulicy Wodzi-
sławskiej, będzie znajdował się w ja-
rze, wokół którego, na wzniesieniu, 
znajdują się domy mieszkalne.

Właśnie z tego powodu do prezy-
denta miasta wpłynął także wniosek 
o przygotowanie raportu środowisko-
wego, który miałby stwierdzić, czy po-
wstanie masztu w takim miejscu nie 
będzie miało negatywnego wpływu na 
mieszkających tam ludzi. Z taką proś-
bą wystąpili mieszkańcy, którzy oba-
wiają się o własne zdrowie. 
“Niejasne jest dla nas to, że inwestor 
zdecydował się na umiejscowienie ta-
kiego masztu w okolicy domków, które 
znajdują się na skarpie, powyżej miej-
sca, gdzie planowana jest budowa tej 
inwestycji” – stwierdza jeden z obu-
rzonych mieszkańców.
“Ta sprawa jest w trakcie wyjaśniania. 
Rozpoczęła się procedura i teraz nale-
ży poczekać” – uspokajał doradca pre-
zydenta miasta, Franciszek Piksa, pod-
czas minionego zebrania osiedlowego 
na „Przyjaźni”. 
“Jest pewien mankament w całym za-
łatwianiu jakichkolwiek zezwoleń, co 
do masztów telekomunikacji. Zgodnie 
z ustawą, nie trzeba raportu środowi-
skowego. Też uważamy, że taki ele-
ment prawny dla uspokojenia miesz-

kańców jednak powinien być – dodał.
“Jako mieszkańcy terenu sąsiadu-
jącego z miejscem, gdzie miałaby po-
wstać ta inwestycja, nie wyrażamy na 
to zgody. Uważamy, że taka wieża ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie. Wieża 
będzie znajdowała się około 15 met-
rów nad dachami naszych domów, 
więc promieniowanie fal elektromag-
netycznych będzie bezpośrednio ude-
rzało w nasze domostwa” -mówi jedna 
z mieszkanek. Jednak czy uda im się 
przeforsować swoje zdanie? 

Bez wątpienia mieszkańcy, z któ-
rymi nie przedyskutowano wcześniej 
tej sprawy, mogą czuć się zlekcewa-
żeni i pominięci w całej tej sprawie, ale 
z drugiej strony Urząd Miasta niewiele 
może w tej sprawie, będąc ograniczo-
ny z wielu stron różnymi przepisami. 
Inwestor, dostarczając wszystkie wy-
magane dokumenty do jastrzębskiego 
magistratu, niejako wymusza działa-
nia urzędników, którzy nie będą mogli 
zwlekać z wydaniem pozwolenia na 
rozpoczęcie budowy. Nie ma ona 
charakteru uznaniowego, a decyzja 

o udzieleniu pozwolenia nie zależy od 
UM. Jest ona koniecznością, jeśli 
przedstawione zostały wymagane do-
kumenty, a rzeczą magistratu jest 
przestrzeganie obowiązujących prze-
pisów.

Na początku tego tygodnia w miej-
scu, gdzie zaplanowano postawienie 
masztu, odbyła się wizja lokalna. Na to 
spotkanie przybyli zainteresowani 
mieszkańcy, a także przedstawiciele 
wydziału architektury jastrzębskiego 
magistratu. Nie pojawili się jednak ci, 
którzy byli najbardziej oczekiwani: in-
westor oraz właściciel terenu. Obu-
rzeni mieszkańcy nie mieli do kogo 
zwrócić się z nurtującymi ich pytania, 
więc „winą” za taki stan rzeczy obar-
czony został przede wszystkim urząd 
miasta, który wydaje pozwolenie na 
budowę. Poza kłótniami i zapisaniem 
w protokole spotkania najważniej-
szych kwestii i obaw, dotyczących po-
wstania masztu, nie udało się nic usta-
lić. Niewiele więcej wniosła w tą spra-
wę rozprawa administracyjna, która 
odbyła się za zamkniętymi drzwiami 

Walka z masztem
Problemów, z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy niemal każdego miasta, jest wiele. W takich 
sytuacjach zwracają się do różnych instytucji czy organizacji z nadzieją i prośbą o pomoc. W zależności od 
tego, w jaki sposób oraz w jakim tempie ich problemy są rozwiązywane może rosnąć satysfakcja i zado-
wolenie mieszkańców bądź wręcz przeciwnie... rozgoryczenie i rozczarowanie. Nie każdy z nich bierze 
wówczas pod uwagę, że dana instytucja może być w takiej sprawie po prostu bezradna.

Zapłacą 
nadwykonania

„Podczas wczorajszych rozmów 
z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2, 
w dniu 22 marca, otrzymaliśmy 
wiadomość, że Śląski Oddział 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
przekaże naszemu szpitalowi 
zaległe środki finansowe z tytułu 
tzw. nadwykonań za rok 2010. 
Obecnie trwają obliczenia ile 
dokładnie otrzymamy pieniędzy. 
Duża część z nich (60 proc.) 
zostanie przekazana na cele 
lecznicze naszej placówki. 
Reszta ma zostać przeznaczona na 
wynagrodzenia dla pracowników. 
W toku dalszych rozmów 
z pozostałymi związkami 
zawodowymi zostaną ustalone 
szczegóły w tej sprawie” 
- mówi Małgorzata Domek, 
przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pracowników 
WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Podczas spotkania z dyrekcją 
omawiano także przyszłość 
szpitala. „Chodzi tutaj o możliwość 
przekształcenia go w spółkę prawa 
handlowego. W tym temacie trzeba 
wykazać się rozwagą 
i przeanalizować wszystkie 
„za” i „przeciw”. 
Chciałabym podkreślić, 
że jesteśmy nie tylko 
związkowcami, ale i pracownikami 
oraz potencjalnymi pacjentami” - 
wyjaśnia Małgorzata Domek.

"Diament 
Boryni"

KWK Borynia, będąca od stycznia 
bieżącego roku jednym 
z Ruchów kopalni zespolonej 
"Borynia-Zofiówka" 
otrzymała w konkursie 
pt. "Najlepsze rozwiązania 
z zakresu zwalczania zagrożeń 
aerologicznych w kopalniach" 
statuetkę Górniczy Diament 2011.

Nagroda została przyznana kopalni 
podczas organizowanej przez 
Główny Instytut Górnictwa IV 
Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej, 
nad którą patronat objął Prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego. 
Pracownicy kopalń, naukowcy, 
eksperci, przedstawiciele Urzędów 
Górniczych oraz Spółek 
Węglowych, w tym również 
przedstawiciele górnictwa 
z Republiki Czeskiej (OKD) 
oraz Niemiec (RAG) dyskutowali 
podczas konferencji 
m.in. o technologiach eksploatacji 
w warunkach zagrożeń 
naturalnych, prewencji i zwalczaniu 
pożarów endogenicznych a także 
niekonwencjonalnych metodach 
zwalczania zagrożeń 
aerologicznych.

Nagrodę przyznała kopalni 
niezależna kapituła składająca się 
z osób działających w specjalnych 
komisjach do kompleksowego 
opiniowania stanu rozpoznania 
i zwalczania zagrożeń naturalnych 
i technicznych w zakładach 
górniczych oraz zagrożeń 
bezpieczeństwa powszechnego, 
związanego z ruchem zakładu 
górniczego powołanych przez 
Prezesa WUG. 

dzień później.
“Rozprawa została odroczona ze 

względu na konieczność przedłożenia 
stosownego umocowania do działania 
w postępowaniu o pozwolenie na bu-
dowę przez inwestora” – poinformo-
wała rzecznik UM, Katarzyna Wołczań-
ska. Oznacza to, że przedstawiciele in-
westora, przybyli na rozprawę bez od-
powiednich upoważnień.

Jak zakończy się ta sytuacja? Czy 
mimo wszystko maszt zostanie wybu-
dowany na przekór mieszkańcom? 
A może jednak uda się temu zapobiec? 
Na razie odpowiedzi na to pytanie nikt 
nie jest w stanie udzielić. Jednak czas 
ucieka, a frustracja i oburzenie miesz-
kańców wzrasta. Nie mając możliwości 
bezpośredniego zwrócenia się ze swo-
imi obawami na przykład do inwes-
tora, kierują je w stronę bezradnych 
w tej sytuacji urzędników.  Za niedłu-
go na pewno poznamy rozwiązanie tej 
sytuacji.
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prezes Zagórowski wymyślił sobie, że kolejnym 
epizodem w jego życiorysie będzie przeprowa-
dzenie prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej i to on za wszelką ceną forsuje ten pomysł. 
Pytam wiec: Po co nam ta prywatyzacja?” – 
mówił Roman Brudziński. Zwracał też uwagę na 
kwestię ewentualnych akcji Spółki: „Prawa do 
nich nie będą mieć wszyscy pracownicy, a tylko 
ok. 40 proc. aktualnej załogi. Dla pozostałych mi-
nister Grad i prezes Zagórowski zaproponowali, 
że załatwią im preferencyjny kredyt tak, aby mo-
gli nabyć te akcje. To jest jawna kpina z górników 
i traktowanie ich jak idiotów”. Zdzisław Chętnicki 
dodawał: „Apeluję do załogi, aby nie dała się ma-
mić tym, co mówi prezes Zagórowski i co powta-
rza minister Grad. Jeżeli planowane są jakiekol-
wiek akcje dla pracowników do nich nieuprawnio-
nych, to dostaną je z tzw. drugiej transzy. A zo-
stanie ona uruchomiona wtedy, kiedy pojawią się 
potrzeby inwestycyjne spółki, czyli dopiero za ok. 
2-3 lata. Nie można tego ukrywać i robić wody 
z mózgu 60 proc. pracownikom. Nie można wcis-
kać im kitu, trzeba mówić prawdę!” 

Związkowcy decydując się na akcję strajkową 
nie wykluczają dalszych rozmów z zarządem JSW 
i załatwienia spornych spraw przy stole negocja-
cyjnym. „Bierzemy pod uwagę ewentualne straty 
spowodowane strajkiem. Jednak desperacja pra-
cowników jest tak duża, że oczekują od nas na-
tychmiastowego podjęcia protestu. Zaintereso-
wanie sprawą prywatyzacji jest ogromne, co 
przejawia się dużą frekwencją załogi na masów-
kach. Wśród górników zawrzało” – wyjaśniał 
Roman Brudziński. Piotr Szereda uzupełniał: 
„Zdajemy sobie sprawę, że każda akcja strajkowa 
pociąga za sobą koszty i jest ze szkodą dla przed-
siębiorstwa. Wykazujemy jednak maksimum do-
brej woli, żeby doprowadzić do porozumienia. My 
dalej dajemy szansę zarządowi, ministerstwu 
skarbu państwa, ministerstwu gospodarki, aby 
znalazł się czas na realne rozmowy ze stroną spo-
łeczną”. 

Roman Brudziński odniósł się również do dal-
szych działań protestacyjnych m.in. w Warsza-
wie: „My nigdy, nigdy w naszym działaniu nie bie-
rzemy jako pierwsze rzeczy, że trzeba coś demo-
lować, rozbijać itd. Dopiero, jeżeli to jest osta-
teczność, jeżeli nie ma innej możliwości zwró-
cenia na siebie uwagi, to może niezbyt kulturalnie 
mówimy głośno o swoich prawach. Mówimy dzi-
kim działaniom ministra Grada – „nie”!

W konferencji prasowej, która miała miejsce 
w dniu 28 marca udział wzięli: 

Roman Brudziński - przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Kopalni „Zofiówka”, 
Zdzisław Chętnicki – przewodniczący Związku 
Zawodowego „Kadra” Kopalni „Pniówek”, 
Piotr Szereda – przewodniczący Związku 
Zawodowego „Solidarność 80” Kopalni „Jas-Mos” 
i rzecznik prasowy Wspólnej Reprezentacji 
Związków Zawodowych JSW S.A. 

Od poniedziałku, 23 marca we wszystkich za-
kładach spółki obowiązuje pogotowie strajkowe. 
„Wszystkie scenariusze są możliwe ze strajkiem 
generalnym włącznie”– mówił Roman Brudziński. 
Przypomniał, że związkowcom chodzi o podwyż-
szenie płacy zasadniczej o 10 proc. oraz wynego-
cjowanie z zarządem nowego Układu Zbioro-
wego Pracy Pracowników. „Prezes chce uzależnić 
część pensji od tzw. efektywności pracy. Na to na-
szej zgody nie ma, bo może to odbić się na bez-
pieczeństwie górników. Pamiętamy, jak kiedyś 
odbywały się „wyścigi” na ścianach, a pieniądze 
płacone były zaraz po wyjeździe. Za to, że praco-
wnik został dłużej w wysokiej temperaturze, że 
złamał wszelkie możliwe przepisy. Teraz chce się 
powrócić do tych praktyk. Nie możemy na to po-
zwolić” - wyjaśniał. 

Jeszcze jedną i nie mniej ważną osią sporu 
pomiędzy związkowcami, a zarządem JSW jest 
debiut Spółki na giełdzie papierów wartościo-
wych. „Prywatyzacja JSW w wersji proponowanej 
przez ministra skarbu państwa Grada jest nie do 
przyjęcia. Póki załoga nie otrzyma gwarancji 10-
letniego okresu zatrudnienia oraz uczciwego Za-
kładowego Układu Pracy Pracowników, to naszej 
zgody na prywatyzację firmy nie ma i nie będzie” 
– wyjaśniał Piotr Szereda. „Nie ma rzeczywistego 
dialogu w spółce na temat prywatyzacji. A okre-
ślanie jej, przez ministra Grada, jako upublicznie-
nie jest jedynie próbą wykiwania górników. Su-
gerowanie, że żadna zgoda strony społecznej na 
tego typu proces nie jest potrzebna, to kolejna 
bzdura pana ministra”-mówił Zbigniew Chętnicki. 

Związkowcy kwestionują powód prywatyza-
cji. „Nie jest prawdą, że spółka musi pozyskać ka-
pitał, poprzez wejście na giełdę papierów warto-
ściowych, w celu przedłużenia żywotności ko-
palń. Na to pieniądze mamy. Chodzi tylko o pozy-
skanie funduszy na zapchanie dziury budżeto-
wej. Rząd uznał, że prywatyzacja naszej firmy 
będzie dobrym sposobem na zdobycie dodatko-
wych pieniędzy i to jest jej główny cel. To pan 
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Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej staje się coraz bardziej 
napięta. Związkowcy bezskutecznie, jak dotąd, żądają 10-procentowej 
podwyżki wynagrodzenia zasadniczego. Nie zgadają się też, aby Spółka 
została sprywatyzowana. Rozmowy pomiędzy nimi, a zarządem są, jak na 
razie, w impasie. Na poniedziałkowej konferencji prasowej związkowcy 
poinformowali o pogotowiu strajkowym we wszystkich zakładach Spółki 
oraz zaprezentowali swój pogląd na temat bieżącej sytuacji JSW.

Nowe władze 
jastrzębskiej 
lewicy

W dniu 23 marca 2011 r. 
w Jastrzębiu-Zdroju z udziałem 
Zbyszka Zaborowskiego
(przewodniczącego Śląskiej Rady 
Wojewódzkiej SLD) odbyła się miejska 
konwencja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
Powodem zwołania konwencji była 
konieczność uzupełnienia składu zarządu 
z powodu wyjazdu z Jastrzębia 
sekretarza RM SLD. 
Podczas konwencji dotychczasowy 
przewodniczący Zarządu Miejskiego SLD 
Sławomir Lis złożył rezygnację z pełnionej 
od 2003 roku funkcji, 
pozostając jednak nadal członkiem 
Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD. 

"Na Konwencji członkowie SLD 
w Jastrzębiu-Zdroju wybrali nowego 
przewodniczącego partii został nim 
Janusz Buda 
(42 lata, pracownik Działu Przygotowania 
Produkcji w KWK „Zofiówka”, żonaty, dwoje 
dzieci, absolwent  Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)
 i sekretarza Zarządu Miejskiego SLD 
został nim Łukasz Janicki 
(29 lat, żonaty, 1 dziecko, 

również pracownik KWK „Zofiówka”, 

mgr inż. mechanik). 
W skład zarządu partii wchodzą również: 
skarbnik Robert Szymański 
(lat 42, żonaty dwoje dzieci, 
kierownik oddziału Banku Millenium w Żorach 
i Jerzy Lis przewodniczący klubu radnych 
SLD w Jastrzębiu-Zdroju" 
- mówi radny Jerzy Lis.

Uniwerystet 
Opolski 
w Jastrzębiu

W roku 2011 odbędzie się ostatni nabór 
do Nauczycielskiego Kolegium Języków 
Obcych w Jastrzębiu Zdroju, 
a pierwszy na Uniwersytet Opolski 
do zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
Zgodnie z wymogami ustawy kolegium 
to musi przekształcić się do końca 2015 roku 
w publiczną szkołę zawodową 
lub przyłączyć do innej tego typu placówki. 

Dyrektor NKJO Dobrosława Laura Czop 
opowiadała się za przekształceniem
kolegium w publiczną szkołę zawodową 
i starała się do tej koncepcji 
przekonać władze miasta. 
Jednak podczas ostatniego posiedzenia 
Komisji Edukacji w dniu 23 marca 
pełnomocnik Franciszek Piksa poinformował, 
że wszystko wskazuje na to, 
że NKJO będzie działać w oparciu 
o Uniwersytet Opolski, 
który jest zdecydowany na otwarcie 
w Jastrzębiu swojego 
oddziału zamiejscowego. 
Wybór właśnie takiej koncepcji 
dla NKJO został podyktowany 
względami finansowymi. 
Przyszli studenci będą mogli kształcić 
się na kierunkach: 
filologia germańska, 
filologia angielska, 
politologia, 
stosunki międzynarodowe, 
dziennikarstwo 
oraz komunikacja społeczna. 
Będą to studia I stopnia – licencjackie.
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Siedziba PUP 
pod młotek?

"Szok" na podium

Sukces "Klipsa"
Nie tak dawno w Hali "Zagórze" w Sosnowcu 
od-był się III Ogólnopolski Turniej Tańca No-
woczesnego. Wzięły w nim udział drużyny 
z różnych miast Polski, m.in.: Wrocławia, 
Płocka, Gliwic, Oświęcimia, Częstochowy, 
Wielunia, Żywca, Warszawy oraz Jastrzębia-
Zdroju. Przez parkiet wspomnianej hali prze-
winęło się około 130 for-macji tanecznych.

Jury oceniało uczestników w różnych katego-
riach. Brano pod uwagę wiele czynników, jak 
na przykład technika, pomysłowość, dobór 
kostiumów czy muzyki. Nasze miasto repre-
zentowała formacja "Klips", która okazała się 
jedną z najlepszych w kategorii Disco Dance 
 przedziale wiekowym "junior".

ZSH i ZS7 
jedną szkołą?
Podczas posiedzenia Komisji Skarbu Rady mia-
sta, 29 marca,  skarbnik Dariusz Holesz poin-
formował, że w Urzędzie trwają prace nad po-
łączeniem dwóch placówek oświatowych: Ze-
społu Szkół Handlowych i Zespołu Szkół Nr 7.  
Na chwilę obecną  "nie ma intencji likwidowa-
nia szkół w Jastrzębiu” - mówił. 

Wydatki na oświatę stanowią poważną część 
kasy miejskiej. Według informacji skarbnika 
subwencja oświatowa wynosi ok. 90 mln 654 
tys. zł, a wydatki to – ok. 102 mln 974 tys zł. 
Tak więc budżet musi dopłacić ok. 12 mln 319 
tys zł. Do tego dochodzą jeszcze wydatki zwią-
zane z remontami. Wraz z inwestycjami miasto 
wydaje na oświatę ok. 37 mln 169 tys. zł. Jeśli 
chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli, to są 
wypłacane bez zakłóceń.

Wszystko wskazuje na to, że budynek Powia-
towego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju pój-
dzie pod młotek. „Jeśli koncepcja przeniesienia 
PUP-u na ulicę Szkolną (była siedziba AWF) 
dojdzie do skutku, to najprawdopodobniej do-
tychczasowa siedziba tej instytucji zostanie 
sprzedana. A, że jest to budynek zabytkowy, to 
nie będzie drogi.  Każdy kto jest nim zaintere-
sowany będzie mógł wziąć udział w przetargu” 
- powiedział zastępca prezydenta Krzysztof 
Baradziej.

Formacja Taneczna Szok zrzesza dzieci i mło-
dzież od 5 do 18 lat w różnych grupach tane-
cznych. Działa od 9 lat przy SP nr 4 i Zespole 
Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

W dniu 28 marca 2011r. zespół wystartował 
w Ogólnopolskim Konkursie Tanecznym 
„Spontan 2011” w Warszawie. Formacja star-
tuje w tym konkursie już 3 rok i co roku wraca 
z miejscem na podium. 

Zespoły startujące w festiwalu oceniało jury 
w składzie: Michał Piróg, Katarzyna Kizior oraz 
Bartosz Figurski. W tym roku konkurencja była 
bardzo duża, zjechały się zespoły z całej Polski, 
reprezentowały takie miasta jak: Grodzisk 
Mazowiecki, Ostrołęka, Białystok, Łańcut, Rze-
szów, Międzyrzecze, Góra Kalwaria, Włocławek 
Szczecin, Tychy, Zabrze, Bielsko-Biała, Chełm. 
Nasze jastrzębskie tancerki nie przestraszyły 
się konkurencji i na deskach Teatru Polskiego 
dały z siebie wszystko. Jury postanowiło przy-
znać Formacji Tanecznej Szok 3 miejsce - jest 
to wielkie wyróżnienie wśród tylu znakomitych 
zespołów.
Zmęczone, ale z dużą porcja przeżyć i wspo-
mnień tancerki wróciły do domu, by trenować 
i przygotowywać się do kolejnych konkursów 
i przeglądów.

Budryk 
się rozwija
Ruszyły przygotowania do II etapu unowo-
cześniania i zwiększania efektywności kopalni 
Budryk. 

Po zakończonym przed czasem I etapie in-
westycji „Modernizacja Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla” KWK Budryk należącej 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kopalnia 
rozpoczęła przygotowania do drugiej i ostatniej 
części tej inwestycji. Głównym celem obu eta-
pów jest zwiększenie udziału w produkcji wę-
gla do celów koksowniczych oraz przygoto-
wanie do wydobycia szczególnie cenionego na 
rynku węgla kokosowego typu 35 od II kwa-
rtału 2014 r. 

W ramach II etapu modernizacji zakładu prze-
róbki mechanicznej zostanie zbudowany ciąg 
technologiczny odbioru węgla surowego, który 
pozwoli transportować z poziomu 1290m (głę-
bokość pokładów) węgiel typu 35, a więc wy-
sokiej jakości węgiel koksowniczy. Ponadto in-
westycja ma pozwolić na oddzielne wzbogaca-
nie dotychczas wydobywanego węgla typu 34 
i planowanego od II kw. 2014 r. wydobycia wę-
gla typu 35. Na skutek uruchomienia jego wy-
dobycia i wzbogacania, kopalnia Budryk będzie 
mogła zaoferować na rynku większą ilość wę-
gla do celów koksowniczych (typ 34 i 35), je-
dnocześnie ograniczając podaż węgla do celów 
energetycznych. Przed rozpoczęciem I etapu 
modernizacji Budryka tj. w 2009 r., około 20% 
produkcji stanowił węgiel do celów koksowni-
czych, a 80% węgiel energetyczny. Po zakoń-
czeniu I etapu te proporcje kształtują się na po-
ziomie ok. 38% i 62%. 

II etap projektu modernizacji zakładu prze-
róbki mechanicznej węgla w Budryku powinien 
rozpocząć się po zakończeniu trwających obe-
cnie prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia 
na budowę. JSW zakłada, że prace budowlane 
ruszą na przełomie III i IV kwartału 2011 r., 
a projekt zostanie oddany do użytku w I 
kwartale 2014 r. 

- Modernizacja realizowana w Budryku pozwoli 
nie tylko na wzrost efektywności funkcjono-
wania tej kopalni i zwiększenie produkcji wyżej 
marżowego węgla do celów koksowniczych. To 
także skok technologiczny, który sprawi, że 
Budryk stanie się bardziej nowoczesną kopa-
lnią z jeszcze lepszymi warunkami pracy dla za-
łogi – mówi Jarosław Zagórowski, Prezes 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Słuszność realizacji inwestycji potwierdza za-
kończony przed czasem I etap projektu. Jego 
celem było zbudowanie instalacji do wypro-
wadzania i odwadniania produktów flotacji. 
Dzięki temu kopalnia mogła m.in. zacząć wzbo-
gacać miały, które dotychczas sprzedawane 
były jako produkt do celów energetycznych. Po 
dokonanej inwestycji, spółka może oferować 
wzbogacone miały jako wysokiej jakości węgiel 
z niską zawartością popiołu (zanieczyszczenie 
kamieniem) do koksowni. W ramach I etapu 
przedsięwzięcia w Budryku poszerzono możli-
wości wzbogacania węgla, poprzez budowę 
dodatkowych urządzeń potrzebnych do prze-
róbki węgla oraz nowego budynku, w którym 
znajduje się 6 szt. pras filtracyjnych do od-
wadniania odpadów po procesie flotacji. War-
tość inwestycji wyniosła około 25 mln zł. 

- Dzięki inwestycji już dziś Budryk uzyskuje 
 kikanaście procent większą produkcję węgla 
do celów koksowniczych oraz wzrost wyników 
ekonomicznych z tytułu zwiększenia produkcji 
najbardziej cennego węgla koksowego – ko-
mentuje Stanisław Ziomber, dyrektor Biura 
Przeróbki Mechanicznej i Jakości Węgla JSW. - 
Nowoczesne maszyny i urządzenia znacząco 
podniosły poziom techniczny zakładu i warunki 
pracy. 

Ww. prace stanowiły I etap modernizacji i zo-
stały w całości wykonane. Umowa została pod-
pisana 22 października 2009 r. Za realizację 
projektu odpowiadało konsorcjum w składzie 
Carboautomatyka (lider) oraz Carbo Montaż 
(partner) z Tychów. Pierwotnie I etap miał za-
kończyć się w czerwcu 2011 r. jednak urucho-
mienie pierwszego etapu modernizacji nastą-
piło już w pierwszych dniach lutego 2011 r.



Jiri Reznar - Ta część sezonu była dobra. Chociaż 
wyglądało to trochę tak, jak wtedy, kiedy treno-
wałem drużynę z Hawirzowa, gdzie wygrywa-
liśmy mecz u siebie, a przegrywaliśmy na wyjeź-
dzie. Z czego to wynikało? Trudno mi powie-
dzieć, bo pewnie gdybyśmy znali odpowiedź na 
to pytanie, szybko rozwiązalibyśmy problem. 
Wydaje mi się, że mogło to mieć pewien związek 
z nastawieniem zawodników i brakiem pewności 
siebie na „obcym” terenie. Jednak z czasem za-
częliśmy przywozić punkty również z meczów 
wyjazdowych. Zasadniczą część sezonu zakoń-
czyliśmy na dobrym, czwartym miejscu.

Tak, mogliśmy przeskoczyć Oświęcim, ale nie 
udało się, bo wtedy przegraliśmy dwa ważne 
mecze na własnym lodowisku z Krakowem i Ty-
chami. Te wspomniane trzy drużyny były bardzo 
dobrymi i trudnymi rywalami. Mecze z nimi były 
ciężkie. Jednak przeważnie, grając u siebie, nie 
oddawaliśmy im punktów. Tym razem było ina-
czej. Jednak do zajęcia trzeciego miejsca zabra-
kło nam również tych punktów, które straciliśmy 
w meczach wyjazdowych.

W play-offach nie ma łatwych drużyn. W tej czę-
ści sezonu grają najlepsi. Dla mnie taka sytuacja 
była dużo lepsza. Jeśli ma się aspiracje na jakiś 
sukces, to trzeba udowodnić, że się na niego za-
służyło. Chyba nie ma lepszego sposobu, niż 
„przejście” przez trudniejszych rywali. To daje 
takie uczucie satysfakcji, że pokonało się dobrą 
drużynę, grającą na wysokim poziomie. Rywa-
lizacja z Sanokiem była wyrównana, ale ostate-
cznie to my okazaliśmy się lepsi i awansowaliśmy 
do półfinału, w którym trafiliśmy na Cracovię. 
Błysk nadziei był, ale szybko przekonaliśmy, że 
w tym sezonie jest to najmocniejsza drużyna 
w lidze. W pierwszym meczu nie zagraliśmy zbyt 
dobrze. Dwa kolejne, rozegrane na naszym lo-
dzie, były lepsze, bardziej wyrównane. Jeden 
z nich wygraliśmy, drugiego już się nie udało. 
W Krakowie jest wielu dobrych zawodników, któ-
rzy mają znacznie więcej doświadczenia niż nasi 
młodzi hokeiści.

Podsumowując zakończony nie tak 
dawno sezon, zaczniemy od ocenienia 
fazy zasadniczej. Jak wypadł JKH GKS 
w tej części rozgrywek ligowych?

Właśnie, ale była szansa na zajęcie 
wyższego, trzeciego miejsca?

Do play-offów przystąpiliście 
z czwartego miejsca i na „dzień dobry” 
trafiliście na trudnego przeciwnika...

Mogliśmy zakończyć sezon z brązowym meda-
lem. Nie ukrywam, że właśnie tego chcieliśmy, 
bo jednak czwarte miejsce, to jedno z najgor-
szych, bo zaraz za podium. Czuję pewien niedo-
syt, ale Unia pokazała, że ten medal się im nale-
żał. Bardzo dobrze zagrali w ich szeregach Riha 
i Krajci, którzy praktycznie ustawili wynik pier-
wszego meczu, na zmianę strzelając bramki albo 
asystując przy nich. Bardzo dali nam się we zna-
ki. Praktycznie wszystkie play-offowe spotkania 
z Unią zaczynały się od ich prowadzenia. My mu-
sieliśmy za każdym razem gonić wynik, aby móc 
powalczyć o zwycięstwo. To nie było łatwe za-
danie, bo Oświęcim dobrze grał w obronie. Nie 
udało się. Szkoda, ale mamy nadzieję, że w przy-
szłym sezonie będzie znacznie lepiej.

Ta pierwsza formacja bardzo dobrze się ze sobą 
zgrała. Lipina i Kral dobrze się ze sobą rozumieją, 
a Danieluk świetnie wkomponował się w ten 
atak. To szybki zawodnik, z mocnym strzałem. 
Nie można powiedzieć, że każdy zawodnik, który 
zostałby „wstawiony” do tej piątki pasowałby 
tam tak dobrze, jak Mateusz. On się sprawdził, 
co widać chociażby w klasyfikacji kanadyjskiej, 
w której zajmuje wysokie miejsce. W końcówce 
sezonu trochę pomieszaliśmy skład, żeby wy-
równać poziom. Ale niestety nie mamy drużyny, 
w której gra dwudziestu Jagrów.

To jest normalna kolei rzeczy. Z niektórymi zawo-
dnikami trzeba będzie się pożegnać. Jeśli chce-
my walczyć o wysokie miejsca, to musimy wzmo-
cnić drużynę. Przede wszystkim będziemy szu-
kali obrońców. W tym sezonie mieliśmy problem, 
kiedy kilku defensorów zmagało się w jednym 
czasie z kontuzjami. To był czas, kiedy dozna-
liśmy wysokiej porażki z Unią Oświęcim, przegry-
wając aż 1:8. Wtedy bardzo odczuliśmy brak ob-
rońców. Kilka zmian będzie niezbędnym, ale na 
razie nie będziemy jeszcze operowali nazwiska-
mi, bo nie chcemy robić zbędnego zamieszania. 
Wszystkiego będzie można dowiedzieć się 
w swoim czasie. Układanie drużyny jest bardzo 
ważne i z tym nie należy się zbytnio śpieszyć. 
Oczywiście będziemy chcieli zatrzymać najlep-

Po przegranej rywalizacji z Cracovią 
wciąż była szansa na medal.

Wiele mówiło się o tym, że w Jastrzębiu 
nie ma dwóch czy trzech wyrównanych 
piątek, tylko jedna bardzo mocna...

Wspomniał Pan o przyszłym sezonie. 
W składzie drużyny na pewno 
nastąpią jakieś zmiany.

szych zawodników. Cieszę się, że w drużynie po-
zostaną między innymi: Kral, Lipina, Urbano-
wicz. Mamy w drużynie wielu młodych, mają-
cych dobre perspektywy zawodników, którzy 
przy odrobinie wysiłku i wytężonej pracy mają 
przed sobą dobrą przyszłość. Muszą pokazać, że 
im zależy i że mają ambicje.

Gdyby miał Pan krótko ocenić cały 
sezon, to powiedziałby Pan, 
że był udany?

Jak już mówiłem. Sezon nie był zły, ale szkoda 
nam tego trzeciego miejsca, którego nie udało 
się nam wywalczyć. Dla mnie czwarte miejsce, 
chociaż wiem, że jest historycznym sukcesem 
klubu, nie jest szczytem marzeń. Każdy trener 
chce zdobywać medale. W moim przypadku nie 
jest inaczej, ale wierzę, że z tą drużyną będziemy 
mieli jeszcze szansę na zdobycie takiego tro-
feum.

 Chciałbym podziękować wszystkim moim 
zawodnikom, którzy w tym sezonie spisywali 
się bardzo dobrze. Udowodnili, że są w stanie 
walczyć o najwyższe cele. Nasza współpraca 
była bardzo dobra i mam nadzieję, że tak bę-
dzie również w kolejnych sezonach. Ogromne 
podziękowania kieruję również w stronę kibi-
ców, którzy wreszcie zaczęli przychodzić 
w większej liczbie na mecze. Cieszy nas także 
to, że dopingują naszej drużynie, bo muszę 
przyznać, że na początku sezonu było nam 
bardzo trudno. Grając na własnym lodzie nie 
mieliśmy takiego wsparcia. Czuliśmy się tak, 
jakbyśmy byli w kościele. Dookoła była cisza 
i spokój, a tylko co pewien czas dawało się sły-
szeć jakieś okrzyki. Pod koniec sezonu kibice 
ożyli. Zaczęli śpiewać, powstał klub kibica. To 
dla nas bardzo ważne i liczę na to, że tak bę-
dzie to wyglądało już od początku przyszłego 
sezonu. Oczywiście zapraszamy wszystkich 
fanów hokeja i nie tylko, aby przychodzili na 
mecze. Warto się przekonać, jak to wygląda. 
Podziękowania należą się również wszystkim 
tym, którzy byli z nami cały sezon i nas wspie-
rali. Do zobaczenia na Jastorze w przyszłym 
sezonie!
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Każdy trener chce 
zdobywać medale

Jiri Reznar



Seryjni 
włamywacze 
zatrzymani

Jak informuje KMP 
w Jastrzębiu-Zdroju: 
"Śląscy policjanci, 
we współpracy ze stróżami 
prawa z Krakowa, zatrzymali 
członków grupy przestępczej, 
zajmujących się włamaniami do 
mieszkań oraz paserstwem 
skradzionych łupów. 
Mężczyźni dostawali się do 
mieszkań ofiar, używając 
specjalnego „łamaka”, 
którym uszkadzali wkładki 
w zamkach. W ręce stróżów prawa 
wpadło 2 mężczyzn. 
Jeden z nich od dwóch lat był 
poszukiwany kilkoma nakazami 
doprowadzenia do odbycia kary 
pozbawienia wolności. 
Teraz włamywaczom grozi 
nawet 10 lat więzienia.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji 
w Jastrzębiu-Zdroju i Wydziału do 
walki z Przestępczością Przeciwko 
Mieniu Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, 
współpracując z kryminalnymi 
z Krakowa, zatrzymali członków 
grupy, którzy włamywali się do 
mieszkań w blokach 
wielorodzinnych. 
Jednym z zatrzymanych jest 
25-latek z Trzebini. 
Jak ustalili śledczy, jest to osoba 
utrzymująca ścisłe kontakty 
z pseudokibicami jednego 
z czołowych krakowskich klubów 
piłkarskich. 
Drugi to 29-letni mieszkaniec 
Krakowa, który - jak się okazało - 
od 2 lat był poszukiwany nakazami 
do odbycia 7 lat kary więzienia.

Jak ustalili śledczy, 
mężczyźni w ciągu ostatniego 
roku mogli dokonać co najmniej 
kilkudziesięciu włamań do 
mieszkań. Działali na terenie 
województw: śląskiego, opolskiego, 
dolnośląskiego oraz małopolskiego. 
Złodzieje działali przede wszystkim 
w godzinach dopołudniowych, 
kiedy właściciele przebywali poza 
domami. Do wewnątrz dostawali 
się poprzez przełamanie wkładki 
zamka w drzwiach, za pomocą 
specjalnego przyrządu - „łamaka”. 
Najczęściej kradli biżuterię, 
pieniądze, sprzęt fotograficzny 
oraz elektroniczny.

Policjanci podczas przeszukania 
mieszkań oraz samochodów 
sprawców znaleźli rzeczy 
pochodzące z włamań, min. 
biżuterię złotą i srebrną, zegarki, 
urządzenia elektroniczne oraz 
militaria i broń kolekcjonerską. 
Stróże prawa znaleźli również 
"łamak", który sprawcy 
wykorzystywali do pokonywania 
zabezpieczeń drzwi budynków 
i mieszkań. Mężczyźni usłyszeli 
już zarzuty. Decyzją sądu 
w Jastrzębiu-Zdroju zostali 
tymczasowo aresztowani. 
Policjanci badają teraz, 
czy zatrzymani mają związek 
z podobnymi przestępstwami 
w kraju. Ustalają również paserów, 
którym przestępcy upłynniali 
skradziony towar. J
ak zapowiadają śledczy, 
sprawa ma charakter rozwojowy. 
Zatrzymanym grozi do 10 lat 
więzienia".

Chuligański 
wybryk

W sobotę, 26 marca w bloku 
znajdującym się przy 
ul. Wielkopolskiej Nr 25 
doszło do chuligańskiego wybryku. 
„Jeden z lokatorów poinformował 
mnie, że w nocy ok. godz. 22.30 
grupa młodych ludzi zniszczyła 
drzwi wejściowe do klatki 
chodowej. Mieszkaniec 
poinformował mnie, 
że zadzwonił do straży miejską 
i usłyszał odpowiedź, 
że radiowóz jest w terenie 
i niestety nie może przyjechać 
na miejsce zdarzenia. 
Jeśli tak było, to jest to 
niedopuszczalne. 
W przypadku potwierdzenia, 
że reakcja dyżurnego SM był taka, 
jak mi przekazano, zamierzam 
złożyć interpelację w tej sprawie” - 
mówił radny Janusz Tarasiewicz. 

Artur Kijak, funkcjonariusz Straży 
Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju ma 
temat sobotniego przebiegu 
wydarzeń nieco inne zdanie: 
„Oszem, otrzymaliśmy zgłoszenie 
o godz. 23.11, że ktoś zniszczył 
drzwi wejściowe do klatki bloku 
przy ul. Wielkopolskiej 25. 
Dyżurny dopytywał się czy chodzi 
o interwencję, czy nadal ktoś 
przebywa na korytarzu, 
ale otrzymał tylko informację 
o zniszczonych drzwiach. 
Sprawa została zgłoszona 
w administracji budynku dzisiaj 
w godzinach porannych”. 

Kazimierz Janoska przewodniczący 
Zarządu Osiedla Gwarków domaga 
się stanowczych interwencji służb 
mundurowych wobec wandali. 
„Blokersi, bo tak trzeba nazwać 
tą grupę ludzi są dla nas dużym 
problemem. Jeśli nadal będą mieć 
przeświadczenie, że stanie na 
klatce schodowej i zakłócanie 
ciszy to nic złego, coraz częściej 
będziemy mieć do czynienia 
z takimi przejawami wandalizmu” 

Wieczór 
rosyjski 
w "Centrum"
Piątkowy wieczór, 25 marca umilał 
jastrzębianom polsko-rosyjski 
zespół Kazaczok-Samowar. 
Zgromadzeni w sali kina "Centrum" 
mieli okazję wysłuchać wiele 
znanych rosyjskich utworów. 
Ze sceny popłynęły między innymi 
dźwięki: Kalinki czy Kazaczoka. 
Wszyscy, którzy skusili się, 
aby skorzystać z propozycji 
jastrzębskiego MOK-u, 
mieli również wyśmienitą okazję, 
żeby spróbować pysznych ruskich 
pierogów, ponieważ tuż przed 
występem zespołu nastąpiła 
degustacja tego specjału 
kulinarnego. Po jej zakończeniu 
nadszedł czas na dobrą zabawę.
Zespół Kazaczok wykonał 
nie tylko znane i tradycyjne 
rosyjskie piosenki, 
ale i te bardziej współczesne.
Ci, którzy nie potrafili usiedzieć 
spokojnie w miejscu, mogli pójść 
w ślady tancerek, które pojawiły 
się na scenie i trochę poruszać się 
przy dźwiękach skocznej muzyki. 
Atmosfera koncertu, który niestety 
nie zgromadził pełnej sali, 
była bardzo gorąca, 
a ci którzy pojawili się na tej 
imprezie na pewno długo 
jeszcze będą ją wspominali.

„Patryk opowiedział o sobie bardzo 
skromnie. Ja mogę tylko dodać, że 
z tym pożytecznym spędzaniem czasu 
jest tak, że Patryk przeważnie jest 
pierwszy na treningu. Siada gdzieś z 
boku albo gra tą swoją małą piłeczką, 
co mi czasami działa na nerwy 
(śmiech). Po treningu również często 
wychodzi ostatni. Ogólnie jednak nie 
tylko on jest taki. Młodzież dobrze się u 
nas czuje. Zabiegamy o to. Często 
mówię, że tu jest inny świat. 
Przychodząc do klubu zostawia się 
kłopoty ze szkołą czy innymi ludźmi za 
sobą. Tu nikt nikogo do niczego nie 
zmusza, ani niczego nie żąda. Młodzież 
spędza z nami najcenniejsze lata 
swojego życia i chciałbym, aby 
pozytywnie zapamiętali je na zawsze. 
Cieszy fakt, że podobnie jak ja dążą do 
tego, aby być w klubie i poczuć zapach 
maty. Patryk Nowak jest bardzo 
sprawny fizycznie, co było widać na 
pokazie. On dopiero wchodzi w to 
półdorosłe judo. Wspominał o medalu 
mistrzostw Śląska. Warto wiedzieć, że 
był tam o głowę niższy od innych 
zawodników. Miał też 5 kg niedowagi. 
Mimo to potrafił dojść aż do finału. To 
naprawdę wielkie osiągnięcie. Ale 
przecież Patryk ma na swoim koncie 
również i inne sukcesy, łącznie 
tytułami w zawodach międzynarodo-
wych. Czas pokaże, jak się to wszystko 
ułoży. Pokładam w nim duże nadzieje 
na przyszłość. Jeśli nic złego się nie 
stanie, to będziemy mieli kolejnego 
medalistę mistrzostw Polski. Myślę, że 
z czasem Patryk będzie walczył o wyja-
zdy na poważne imprezy międzynaro-
dowe. W jego przypadku nie można też 
nie wspomnieć o zaangażowanych 
w klub rodzicach. Tata jest na każdym 
treningu i mocno dopinguje syna”.

Robert Radlak 
o Patryku Nowak:

 Skąd Patryk Nowak w judo? 
Patryk Nowak - Jako pierwszy do judo 
trafił mój starszy brat. Przychodziłem 
na treningi, aby obserwować jego 
zmagania. Pewnego dnia trener Robert 
Radlak zaprosił mnie na zbiórkę. Spo-
dobało mi się, choć na pierwszym tre-
ningu byłem nieco zdenerwowany no-
wą sytuacją. Nie do końca wiedziałem, 
o co w tym wszystkim chodzi. 

A o co chodzi w judo? 
Aby ciągle się doskonalić. 

W tym roku będziesz 
obchodził czternaste 
urodziny. Dużą część 
swojego życia poświęciłeś 
temu sportowi. 
Jak wyglądała Twoja

 przygoda z judo? 
Trenuję od pięciu lat. Za swój naj-
większy sukces uważam niedawno 
zdobyte wicemistrzostwo Śląska. 
Bardzo dobrze wspominam te zawody. 

Czym jest dla Ciebie 
Klub Judo Koka Jastrzębie? 

Sposobem na pożyteczne spędzenie 
czasu. Czuję się tu naprawdę świetnie. 

Trudno nie zapytać 
o Twój występ na gali 
z okazji 35-lecia klubu. 
Jesteś bardzo dobrze 
wytrenowany. 
W jaki sposób osiągnąłeś 
taką dyspozycję? 

Cóż, po prostu zawsze lubiłem się tro-

chę „powyginać” i „połamać” sobie 
kręgosłup (śmiech). Bardzo lubię, gdy 
na treningu szkoleniowiec ćwiczy z na-
mi akrobatykę. Szkoda, że tego typu 
zajęcia są tak rzadko. Poza tym zawsze 
starałem się na treningach, przykłada-
łem się do każdego ćwiczenia. No i ja-
koś lepiej mi to wychodziło niż innym. 

Judo bardziej pomaga czy 
przeszkadza w szkole? 

Staram się wiązać jedno z drugim. 

Biorąc pod uwagę Twoje 
umiejętności, pewnie w szkole 
nie masz problemów 
z silniejszymi od siebie? 

Nie, ale często bywa tak, że ktoś pod-
chodzi i chce, abym pokazał takie czy 
inne ćwiczenie. Mnie to strasznie dene-
rwuje i staram się takich ludzi ignoro-
wać. Po prostu pójść w swoją stronę. 

Trener często wspomina 
o zaangażowaniu Twoich 
rodziców... 

Tata przychodzi na każdy trening i choć 
czasami jest ciężko, to zawsze jest dla 
mnie wsparciem, podobnie jak mama. 
Mówią mi, abym się nie martwił proble-
mami. 

Nie mają pretensji 
o długie włosy? 

Nie, ale muszę je spinać na trening.

Jaki jest Twój cel sportowy? 
Na razie chciałbym być mistrzem 
Europy. A potem zobaczymy. 

Patryk Nowak to jedna z młodych gwiazd 
Klubu Judo Koka Jastrzębie. Zachwycił pu-
bliczność swoją sprawnością podczas im-
prezy z okazji 35-lecia klubu, która odbyła 
się przed rokiem w Kinie Centrum. Ma na 
swoim koncie wiele sukcesów, a za najwię-
kszy uważa wicemistrzostwo Śląska. To bez 
wątpienia jeden z tych zawodników, na któ-
rych za kilka lat opierać się będzie Koka. 
Urodził się 23 października 1996 roku, a do judo trafił 
dzięki bratu, który obecnie studiuje w Opolu i do dziś 
związany jest z tą dyscypliną. Trener Robert Radlak wie-
lokrotnie podkreślał duży wkład w działalność klubu, 
jaki wnoszą rodzice Patryka, który walczy w kategorii 
juniorów młodszych do 46 kg.

Patryk Nowak
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym, położony na płaskiej dużej 
działce w kształcie kwadratu o 
powierzchni 2001m2 w 
Zebrzydowicach. Ul. Sadowa
Cena: dom - 179 tys. zł, 
działka - 99 tys. zł.
kontakt: 506 059 200

Sprzedam garaż przy ul. Karola Miarki 
na przeciwko ogródków działkowych. 
Cena 10 000,- do negocjacji.
kontakt: 603 883 838

Wynajmę mieszkanie M-3 przy 
ul. Krasickiego, co najmniej na pół 
roku, płatne: 600 zł na miesiąc
+media i rachunki. 
kontakt: 324710420 / 502975777

Wynajme lokal 400 m2 na działalność 
gospodarczo-handlową 
w Jastrzębiu-Ruptawie 
kontakt: 601 43 89 43

Sprzedam 11-letni dom o pow. 220 m2. 
dwa wejścia, 2 kuchnie i 2 łazienki, 
dobra lokalizacja, przy lesie, 3 
kondygnacyjny, garaż, cena 529 tys. do 
negocjacji. 
kontakt: 511 012 863

Studentka udzieli korepetycji z języka 
angielskiego tanio i skutecznie! 
kontakt: 605 358 321, GG 2844289

Wynajmę mieszkanie M-4, 
trzypokojowe na ul. Katowickiej 
w bloku dwu klatkowym. 
Mieszkanie częściowo umeblowane. 
2011-03-28
kontakt: 604 194 678
Mieszkanie częściowo umeblowane. 
kontakt: 604 194 678

Poszukuję na sklep odzież-obuwie 
do obsługi i towaru, dziewczynę 
dyspozycyjną, praca dodatkowa. 
Proszę o CV pod e-mail:
jadawi@wp.pl

Firma Autoland Sp.j. poszukuje osoby 
do pracy: wykształcenie średnie, 
bardzo dobra znajomość Excel, 
dokładność, komunikatywność
i odporność na stres. 
kontakt: 032/ 4722531 w. 131

Poszukujemy osób z doświadczeniem 
przy szparagach. Oferujemy atrakcyjne 
zarobki, zakwaterowanie, 
ubezpieczenie i dojazd do pracy. 
kontakt: 535 474 535

Nowo powstała firma Euro-Taxi 
zaprasza do współpracy taksówkarzy
 z miasta Jastrzębia i okolic. 
Na bardzo dogodnych warunkach. 
kontakt: 696 825 670 / 501 049 023

Agencja reklamowa zatrudni 
dynamiczną osobę, wymagane 
wykształcenie min. średnie, doskonała 
znaj. obsł. komputera, prawo jazdy, 
komunikatywność, kreatywność. 
kontakt: biuro@gatex.com.pl

Zatrudnię osobę do pracy w księgarni 
z minimum 5-letni stażem na 
stanowisku kasjer sprzedawca.
Proszę wysyłać CV na adres mailowy: 
ja25230@onet.pl

Tylko dla zdecydowanych
Oferta dla osób zdecydowanych na 
nowy styl życia poprzez sprawdzony 
marketing sieciowy 
z międzynarodową firmą. 
Kontakt (tel i miejsce-bez CV) prześlij 
na e-mail: dewiench@poczta.onet.pl

Firma zepter -biuro regionalne 
jastrzębie zatrudni przedstawicieli 
handlowych stały etat 2000 brutto
 + premia.  beatastuchlik@wp.pl 
kontakt: 604 573 826

Biuro podróży z Jastrzębia poszukuje 
pracownika ze stażem w turystyce 
min. 1 rok. 
kontakt: 791 391 555

Firma budowlana "Profil" przyjmie do 
pracy od zaraz pracowników: 
murarzy, tynkarzy, ciesli. 
Prosze dzwonic od 9.00 do 19.00. 
kontakt: 508 166 898

Zatrudnię kierowce sprzedawce na 
umowę o prace. Proszę dzwonić w 
godzinach 14.00 do 16.00. 
kontakt: 513 094 431

Nowo powstała pizzeria 
w zebrzydowicach poszukuje 
kierowce. wymagana książeczka 
sanitarna, prawojazdy kat.b 
wiecej informacji pod nr telefonu 
dzwonić po 15.
kontakt: 788 765 097

Alufelgi Borbet + Opony letnie
lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Sprzedam markowe alufelgi firmy 
Borbet CA 15" 4x100 z oponami Barum 
Bravuris o rozmiarze 195/50 R15, 
głębokość bieżnika 5-6mm, zadbane, 
proste, nie naprawiane, bardzo dobry 
stan, pasują do Opla, Hondy i innych 
aut z tym rozstawem śrub 
(4 śruby, 100mm), felgi sprzedaję 
ponieważ zostały mi po sprzedaży 
samochodu.
Cena: 900 zł.
kontakt: 888 727 837

więcej na:   www.jasnet.pl
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Litery z zaznaczonych pionowo pól dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które prosimy wysłać na adres e-mail: krzyzowka@jasnet.pl, 
lub na kartkach pocztowych z naklejonym kuponem do 30. marca.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana pawła II 1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Rozwiązanie krzyżówki nr 3: “WIOSNA Z JASNETEM”. 
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Lucyna Kasprzyk, Barbara Potysz,  Adriana Prokopiuk, Maria Hojka 
i Krystian Król.  Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody prosimy 
o kontakt w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 4 ufundowali:
Pizza Dor i redakcja JasNetu

4

POZIOMO:
1) Auto Service w Jastrzębiu
2) Dziennikarka JasNetu
3) AD... - Aparaty słuchowe
4) Prezes TBS “Daszek”
5) Zastępca prezydenta miasta
6) Imię trenera JKH GKS Jastrzębie 
7) Salon z oknami w Jastrzębiu
8) Biuro nieruchomości w Jastrzębiu
9) Imię dyrektor MOSiRu

10) Radny i wodzirej z Jastrzębia
11) Osiedle w Jastrzębiu
12) Tadeusz... - szef BKS Jastrzębie
13) Partyk... - młode pokolenie judo w Jastrzębiu
14) Sportowiec lutego w Jastrzębiu
15) KWK ...
16) Ulica, przy której znajduje się Express Bar
17) ... Instytut. Salon urody w Jastrzębiu
18) Dział w JasNecie

17
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Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 55,70 m2
Wolne od zaraz, nowe okna

M4
133 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny
Powierzchnia: 62,00 m2
Po remoncie, atrakcyjny układ

M4
165 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska
Powierzchnia: 70 m2
Cena do negoc., atrakcyjna lokaliz.

M6
169 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 48,9 m2
Dwuklatkowy blok, cena do neg.

M3
114 000

Jastrzębie Zdrój, os. Zdrój
Powierzchnia: 30 m2
Atrakcyjna oferta!

M2
75 000

Jastrzębie-Zdrój, os. Zdrój
Powierzchnia: 36 m2
Mieszkanie z balkonem

M3
87 000

Jastrzębie-Zdrój, Centrum
Powierzchnia: 44,31 m2
Niski blok, balkon

M4
123 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Pow. 55,70 m2
Po remoncie, niskie piętro

M4
145 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa
Powierzchnia: 80,2 m2

 

M4/bezczynsz. 

320 000

MIESZKANIE BEZCZYNSZOWE!!!

Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska
Powierzchnia: 55,68 m2
SUPER OFERTA!

M4
138 500

Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 55,70 m2
Kontakt: 691 980 299

M4
145 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Skrzyszowska
Powierzchnia: 150 m2
Kontakt: 691 980 299

dom
440 000

Jastrzębie-Zdrój, os. Zdrój
Powierzchnia: 38,16 m2
Kontakt: 691 980 299

M2
102 000

Golasowice, ul. Słowackiego
Powierzchnia: 1072 m2
Kontakt: 609 540 170

działka
85 760

Pawłowice
Powierzchnia: 943 m2
Kontakt: 609 540 170

działka
99 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 609 540 170

M2
89 000 

Studzionka
Powierzchnia: 140 m2
Kontakt: 609 540 170

dom
360 000

Jastrzębie-Zdrój, Bzie
Pow: 286m2, Pow.działki: 1062m2
Kontakt: 785 344 355 

dom
280 000

Jastrzębie Zdrój ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: 65,64 m2
Kontakt: 785 344 355

M4
155 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 785 344 355

kawalerka
97 000

Pawłowice, Gloasowice
Pow: 170m2, Pow.działki: 5024m2
Kontakt: 696 777 246

dom
630 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 696 777 246

M2
88 000

Wodzisław Śląski, Wilchwy
Powierzchnia: 1 769 m2
Kontakt: 696 777 246

działka
85 000

Jastrzębie-Zdrój, Zofiówka
Powierzchnia: 46,35 m2
Kontakt: 795 563 808

M3
105 000

Godów, Skrbeńsko
Powierzchnia: 800 m2
Kontakt: 795 563 808

działka
60 000

Pawłowice
Powierzchnia: 1 100 m2
Kontakt: 795 563 808 

działka
93 000 

Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica
Powierzchnia: 58,00 m2
Kontakt: 696 777 231

M3
149 000

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 1177 m2
Kontakt: 795 563 808

działka
69 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 33,61 m2
Kontakt: 696 777 231

M3
120 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 696 777 246

M2
80 000 

www.aspect.info.pl

www.aspect.info.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 601 976 218

M2
83 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska
Powierzchnia: 40.97 m2
Kontakt: 601 976 218

M3
124 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 55.70 m2
Kontakt: 601 976 218

M4
143 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego
Powierzchnia: 48,00 m2
Kontakt: 601 976 218

M4
135 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska
Powierzchnia: 70,49 m2
Kontakt: 601 976 218

M6
140 000

Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa
Pow: 100m2, Pow.działki: 3000m2
Kontakt: 601 976 218

dom
325 000 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 601 976 218

M6
157 000

Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Powierzchnia: 280 m2
Kontakt: 601 976 218

dom
390 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Powierzchnia: 70 m2, układ 2x2
Kontakt: 601 976 218

M6
165 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Powierzchnia: 51,97 m2
Kontakt: 514 085 004

M4
140 000 

PARTNER PLUS

www.aspect.info.pl
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niezamieszkałe, świeżo po remoncie

Wodzisław Śląski
Powierzchnia: 34,00 m2
Bardzo zadbane mieszkanie

M2
89 000

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 120,0 m2
Wyjątkowe mieszkanie. 
W cenie 2 garaże i działka 4 ary.

M6
150 000

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 220,0 m2
Luksusowy dom

dom

730 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 70,00 m2
Wyłączność! Układ 2x2

M6
155 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 34,00 m2
Oferta na wyłączność

M3
95 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 34,50 m2
Oferta na wyłączność

 M2
85 000

 

Jastrzębie Zdrój, ul. Krasickiego
Powierzchnia: 48,00 m2
Pilna sprzedaż

M4
112 000

Jastrzębie Górne
Powierzchnia: 700 m2
działka budow., ogrodzona, media

działka
63 000

Jastrzębie-Zdrój, Centrum
Powierzchnia: 50,00 m2
paw. handl. usług. pod wynajem

pawilon
1 000 /m-c

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Powierzchnia: 57,00 m2

M4
157 000  
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WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Czwarte miejsce dla 
Jastrzębskiego 

Jastrzębski Węgiel zakończył swoje zmagania w ramach Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów na 
czwartym miejscu. Podopieczni Lorenzo Bernardiego w pierwszy starciu zmierzyli się z niezwykle 
trudnym rywalem, jakim jest Trentino Volley. Pomimo podjętej walki, jastrzębianom nie udało się 
urwać Włochom choćby jednego seta. O trzecią lokatę Jastrzębski Węgiel grał z Dynamem Moskwa. 
Drużyna prowadzona przez Lorenzo Bernadiego wygrała pierwszego seta, jednak kolejne trzy partie 
należały już do Rosjan. Tym samym to Dynamo zdobyło brąz. 

Półfinał
Trentino Volley - KS Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:16, 27:25, 25:22)

Mecz o III miejsce
KS Jastrzębski Węgiel - Dynamo Moskwa 1:3 (25:23, 22:25, 16:25, 21:25)

KS Jastrzębski Węgiel: Łomacz, Divis, Polański, Gasparini, Hardy, Gawryszewski, Rusek (libero) 
oraz Pawliński, Pająk, Yudin, Wika, Przybyła.

Setlak i Bednarek 
dali zwycięstwo

Pewnym zwycięstwem podopiecznych Andrzeja Myśliwca zakończyło się spotkanie pomiędzy Czar-
nymi Gorzyce a GKS Jastrzębie. Przewaga naszego zespołu nie podlegała dyskusji ani przez chwilę, 
choć sam poziom gry Gieksy pozostawiał nieco do życzenia. Jastrzębianie wygrali z ostatnią drużyną 
ligi 3:0, ale swoją postawą nie zachwycili zgromadzonej przy Harcerskiej publiczności. Dwie bramki 
dla GKS Jastrzębie zdobył Bartłomiej Setlak, a jedną dołożył Marcin Bednarek. Warto dodać, iż już 
w 33. minucie meczu z powodu kontuzji boisko opuścił Witold Wawrzyczek.

26 marca 2011, Jastrzębie Zdrój, 15:00
Czarni Gorzyce - GKS 1962 Jastrzębie 0:3 (0:2)
0:1 Bartłomiej Setlak '16
0:2 Marcin Bednarek '19
0:3 Bartłomiej Setlak '83

GKS Jastrzębie: 22. Szymon Prostacki - 3. Tomasz Kocerba, 4. Tomasz Ciemięga, 
18. Kamil Michalczyk - 16. Bartłomiej Setlak (85. 11. Kacper Walor), 7. Kamil Gorzała, 
23. Witold Wawrzyczek (33. 6. Błażej Pawliczek), 9. Szymon Kiełkowski (70. 2. Tomasz Lorenc), 
17. Arkadiusz Taraszkiewicz - 26. Marcin Bednarek, 10. Krzysztof Knesz. 
Trener - Andrzej Myśliwiec.

Górnik Zabrze pokonany
Niezwykle miłą niespodziankę sprawili swoim sympatykom piłkarze MOSiR 1992 Jastrzębie. 
Nasi juniorzy starsi pokonali w ramach Ligi Śląskiej lidera tychże rozgrywek, ekipę Górnika Zabrze 1:0. 
Gola na wagę zwycięstwa zdobył niezawodny Dawid Weis. Wielkie gratulacje dla podopiecznych 
trenera Grzegorza Lady oraz dla samego szkoleniowca. Kolejnym rywalem MOSiR-u będzie na 
wyjeździe Gwarek Zabrze.

27 marca 2011, Jastrzębie Zdrój, 12:00
MOSiR 1992 Jastrzębie - Górnik Zabrze SSA 1:0 (1:0)
1:0 Dawid Weis '41
MOSiR: Deege - Brachaczek, Ułasewicz (46. Dobrowolski), Dyduch, Gajo, Kałka, 
Bielecki (89. Ostrzołek), Piekarski, Wrana, Weis, Sawiński. Trener - G. Lada, 
kierownik - M. Zieliński, masażysta - B. Mościcki.

Adam Pawłowski 
Mistrzem Polski

Jastrzębski boks w męskim wydaniu doczekał się wreszcie godnego 
kontynuatora wielkich tradycji pięściarskich w osobie zawodnika BKS 
Jastrzębie Adama Pawłowskiego. Nasz zawodnik zdobył w Lublinie tytuł 
Mistrza Polski Juniorów. W finale 18. Indywidualnych Mistrzostw Polski 
Juniorów Pawłowski pokonał Wojciecha Dworaka z Paco Lublin 4:1.

W pierwszej rundzie wodzisławianin walczący w barwach Jastrzębia 
pokonał Damiana Kaszubę z Buska-Zdroju. W ćwierćfinale Pawłowski 
zmierzył się z Patrykiem Godlewskim (Boxing Chojnice) i wygrał z nim 
3:2. W półfinale przeciwnikiem naszego pięściarza był Adrian Plichta 
z Bukowiny Wałcz. I tym razem Pawłowski był lepszy, pewnie wygry-
wając 4:1. A potem był wielki finał, którego rezultat stał się powodem 
do radości licznego środowiska jastrzębskiego boksu.

Biegi

Na dwunastym miejscu zakończył 
Dookoła Jeziora Żywieckiego o Puchar Starosty 
Żywieckiego jastrzębianin Damian Zawierucha. 
Eksportowy jastrzębski długodystansowiec po-
trzebował czasu 1:16:05, aby pokonać dystans 
ponad 21 km. Wygrał Jurij Rusjuk z Łucka. Poza 
Zawieruchą w imprezie pobiegli: Mirosław Jac-
kiewicz, który był 228, trzech reprezentantów 
KSRG Zofiówka: Dariusz Serafin, Paweł Żak i Da-
wid Flasz, a także znany z tras nordic walking 
oraz morsowania Jacek Weżgowiec (Forma Wo-
dzisław).

Troje reprezentantów Jastrzębia Zdroju wzięło 
udział w Silesia Eco Run - Powitanie Wiosny 
w Chorzowie. Najlepiej wypadł Dariusz Serafin 
z KSRG Zofiówka, który zajął 147. miejsce z cza-
sem 1:05:45. Uczestnicy rywalizowali na dystan-
sie 15 km. Poza Serafinem pobiegła Ewa Cisak 
(670., 1:26:21) oraz Marek Cisak (437., 1:16:11). 
Wygrał Andrzej Lachowski z Krakowa z czasem 
0:49:33. W swoich kategoriach Serafin był 39., 
E. Cisak - 19., a M. Cisak – 98.

Boks

Miłe wiadomości nadchodzą z Bokserskiego Klu-
bu Sportowego Jastrzębie. Nasza czołowa zawo-
dniczka, Laura Grzyb, będzie reprezentować 
Polskę na Mistrzostwach Świata Juniorek, które 
w kwietniu odbędą się w tureckiej Antalyi. Laura 
będzie walczyć w kategorii wagowej do 52 kg. Do 
Turcji pojedzie razem z trenerem Andrzejem Po-
rębskim. Laura Grzyb jest uważana za najlepszą 
z grona niezwykle utalentowanych jastrzębskich 
bokserek. Jest Mistrzynią Polski, a także ucze-
stniczką Mistrzostw Europy we Francji. 

Hokej

W niedzielę, 27 marca na lodowisku „Jastor” 
rozegrany został Turniej Mini-Hokeja Na Lodzie 
o Puchar Miasta Jastrzębie Zdrój. W zawodach 
udział wzięli zawodnicy rocznika 2002 i młodsi 
z Bytomia, Tychów, Janowa, Sosnowca i Nowego 
Targu oraz gospodarze: UKH Złote Jastrzębie. 
Brązowy medal zdobyli nasi hokeiści, pokonując 
w decydującym meczu UKS MOSM Bytom 7:1. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna MUKS Na-
przód Janów. 

Judo

Weronika Krawczyk i Patryk Nowak zdobyli 
odpowiednio złoty i srebrny medal eliminacji 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które 
odbyły się w Bytomiu. Weronika triumfowała 
w kategorii do 44 kg, natomiast Patryk był drugi 
w kategorii do 46 kg. Ponadto w zawodach wys-
tartowali koledzy klubowi Krawczyk i Nowaka 
Dominik Grzywacz i Oskar Boryniak. Obaj pa-
nowie zajęli w swoich kategoriach siódme lokaty.

Koszykówka

Duży sukces odniosły koszykarki JKKS Jastrzębie 
podczas 11. Międzynarodowego Turnieju Koszy-
kówki o Puchar Dyrektora OSiR Żyrardów. Nasze 
zawodniczki, które debiutowały w imprezie tej 
rangi, zajęły wysokie, czwarte miejsce. Warto 
dodać, iż wśród podopiecznych trenera Dariusza 
Gruszczyka tradycyjnie wyróżniła się Martyna 
Jasiulewicz. W rundzie grupowej jastrzębianki 
wygrały dwa spotkania, ale najpierw musiały uz-
nać wyższość gospodyń, ekipy OSiR I Żyrardów. 

Półmaraton 

Dzięki uzyskanym rezultatom JKKS awansował 
z drugiego miejsca do fazy półfinałowej i walczył 
o finał z silnym MUKS Bydgoszcz. Niestety, tym 
razem rywalki były lepsze i wygrały 74:25. Mimo 
wysokiej porażki nasze koszykarki z impetem 
podeszły do ostatniego spotkania o brązowy 
medal z MKS Polkowice. I tym razem nie udało się 
wygrać (32:54), ale i tak sukces w postaci 
czwartej lokaty stał się faktem.

Morsowanie

Jastrzębski Klub Morsów "Biały Miś" oficjalnie 
zakończył sezon morsowania. Podczas uroczy-
stości w jednej z jastrzębskich restauracji przed-
stawiciele klubu uhonorowali zasłużonych człon-
ków "Białego Misia", między innymi Wandę Gu-
zik, Stanisława Sunitę, Adama Czaja, Sebastiana 
Guzego i Wojciecha Skowronka. Ponadto wice-
prezes Tomasz Czułyt wraz z prezesem Janem 
Piłatem dokonali podsumowania działalności 
klubu w ciągu minionych dwunastu miesięcy. 
"Misie" zostały zaszczycone obecnością Zofii 
Florek, Anny Komin i Michała Szelonga. Z "Białym 
Misiem" co tydzień kąpało się około setki osób. 
Kąpielisko Zdrój było szczególnie oblegane, gdy 
temperatura spadała poniżej zera. Ponadto 
"Biały Miś" reprezentował Jastrzębie podczas 
Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie, 
a także w czasie wyjazdowych kąpieli w Zak-
opanem.

Piłka nożna

Spory sukces odnieśli piłkarze MOSiR Jastrzębie 
z rocznika 2001 trenowani  przez Grzegorza Łu-
kasika, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju 
halowym w Żorach. Młodzi jastrzębianie dotarli 
do finału imprezy, w którym musieli uznać wyż-
szość bezkonkurencyjnego Ruchu Chorzów. Wa-
rto wspomnieć, iż piłkarz MOSiR Szymon Kuś zo-
stał królem strzelców imprezy z siedmioma go-
lami na koncie. MOSiR Jastrzębie wystąpił 
w składzie: Błażej Śmiałkowski, Jakub Wróbel - 
Filip Łukasik, Tomek Sowa, Jakub Polus, Dominik 
Bąk, Michał Ewertowski, Szymon Kuś, Kacper 
Kucharski, Dawid Solarz, Jakub Dziedzicki, Jan 
Damazyn. Trener - Grzegorz Łukasik.

Piłka ręczna

Na szóstej pozycji ukończyły sezon zasadniczy 
juniorki młodsze Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Romi Jastrzębie. Nasze szczypiornistki 
w ramach ostatniej kolejki rozgrywek przegrały 
na wyjeździe z MTS Żory 16:20. Do przerwy 
rywalki prowadziły 13:10. W osiemnastu spotka-
niach piłkarki ręczne UKS Romi zdobyły osiemna-
ście punktów. Szczypiornistki zanotowały uje-
mną różnicę bramek - 439:462. Ligę wygrała 
Sośnica Gliwice przed Ruchem II Chorzów.

Tenis stołowy

Sandra Wabik z GLKS Nadarzyn oraz Tomasz 
Wiśniewski z MKRS Gdańsk triumfowali w III 
Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym, który 
został rozegrany w Hali Omega w Jastrzębiu-
Zdroju. Niestety, tym razem w gronie zawodni-
ków zabrakło reprezentantów JKTS Jastrzębie. 
Najbliższa występu w Jastrzębiu była Karolina 
Miklar, ale ostatecznie nie powiodło jej się w Wo-
jewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych. Warto 
dodać, iż impreza została poświęcona pamięci 
Henryka Rzepskiego. Zawody odznaczały się 
wysokim poziomem sportowym i organizacyj-
nym. Kolejną imprezą rangi ogólnopolskiej na 
Omedze będą majowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów.

Adam Pawłowski
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