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"Szczęśliwa 13 z JAMĄ”
Klub „Explozja”

Impreza zorganizowana z okazji piątku trzynastego. 
W programie przewidziane: dobra taneczna zabawa przy muzyce 

DJ'a Keycee oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

Koncert „Symetrii”
Pub „Żywiecki”

Koncert rockowy jastrzębskiego zespołu. Gościnnie wystąpi „Averside”

Tydzień Otwarty Biblioteki
Park Zdrojowy

„Piknik literacki z Biblioteką” - impreza plenerowa 
na zakończenie VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Majówka na sportowo
MTKKF w Jastrzębiu-Zdroju

W ramach imprezy odbędzie się Turniej Koszykówki Ulicznej "Bruk" 
oraz V edycja zawodów w kolarstwie górskim MTB 

o Puchar Prezydenta Miasta. Ponadto w Jarze Południowym najmłodsi 
jastrzębianie będą mogli wziąć udział w zabawie rowerowej. 

Sebastian Riedel (CREE) 
& Jerzy Styczyński (DŻEM) 

Pub Muzyczny „MOTTO” 

Z okazji otwarcia Pub'u Muzycznego MOTTO zapraszamy na koncert 
duetu Sebastian Riedel (CREE) & Jerzy Styczyński (DŻEM) 

18 maja godz. 20:00 WSTĘP WOLNY! (ul. Opolska paw. 723)
Pierwsze spotkanie z cyklu „Wieczór z Legendą” - U2, 

godz. 19:00 film biograficzny, godz. 20:00 – koncert DVD. 
 konkurs karaoke. Start o godz. 20:00

 Zabawy, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy itp. 
Program dla dzieci w godz. od 15:00 do 18:00

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 2

Wyjazd do Lichenia (3 dni). Zwiedzanie Sanktuarium w Licheniu, 
Gidle, Leśniów, Złoczew, Charłupia Mała.

Wyjazd do Pragi. W programie zwiedzanie Skalnego Miasteczka 
w Czechach, Praga oraz Wambierzyce.  

MOK Jastrzębie-Zdrój
Kino „Centrum”

Spektakl teatralny dla dzieci "Calineczka" 
w wykonaniu aktorów Sceny Lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna.

MOK Jastrzębie-Zdrój
Klub „Kaktus”

Warsztaty tańca hip-hop z Agnieszką Jaśkowską. 

MOK Jastrzębie-Zdrój
Park Zdrojowy

Dzień Dziecka z Miejskim Ośrodkiem Kultury. 
W programie m.in. W programie: 

- „Marzenia do spełnienia” – spektakl dla całej rodziny, najlepsze 
animacje balonowe w Europie przygotowane przez Dorotę Brzozowską, 

- Kabaret „TENOR”- uczestnik III edycji programu „Mam Talent”, 
- Paweł Paprocki – półfinalista III edycji programu „Mam Talent”, 

- Grupa militarno-historyczna „BERLINER MAUER”, 
- Rewia Taneczna „KLIPS” 

- Grupa „AWATAR”.

13 maja 2011r., godz. 20.00

14 maja 2011r., godz. 19.00

15 maja 2011r., godz. 15.00

15 maja 2011r.

18-22 maja 2011r.

19 maja – 

21 maja –
22 maja –

13-15 maja 2011r., godz. 6.00

20-22.05.2011r., godz. 6.00

22 maja 2011r., godz. 14.00

24 maja 2011r., godz. 16.00

29 maja 2011r., godz. 15.00

Waszym Okiem

Najlepszą wizytówką dla każdego miasta 
jest to, co można zobaczyć tuż po przekroczeniu 
jego granicy...
autor: Kaftan

Przechodząc ulicami naszego miasta rozejrzyj się dobrze... 
Może jest coś, czym chciałbyś się podzielić 
z innymi mieszkańcami Jastrzębia? 
Czy jakaś rzecz wyjątkowo Cię zirytowała? A może wręcz przeciwnie. 
Pragniesz zwrócić uwagę na coś wspaniałego, 
czego inni na co dzień nie zauważają? 
Podziel się swoimi odczuciami, zrób zdjęcie i pokaż Jastrzębie Twoim okiem!

Zapowiedzi kulturalne

Jednak są jeszcze całkiem ładne miejsca 
w Jastrzębiu. Trzeba się tylko rozejrzeć wiosną. 
autor: gal

Kiedyś witał m.in. kuracjuszy 
przybywających do jastrzębskich wód, 
dziś opuszczony, niszczeje i czeka na wyburzenie 
- budynek dworcowy głównej jastrzębskiej 
stacji kolejowej w Zdroju. 
Szkoda, bo skoro nie ma już kolei pasażerskiej 
w Jastrzębiu, chociaż taka pamiątka mogłaby 
się po niej zachować....
autor: mario
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Niesiemy ludziom pomoc
W dniu 4 maja, któremu patronuje święty Florian, obchodzone jest święto strażaków. 
Dzisiaj to w pełni profesjonale służby walczące nie tylko z ogniem. Warto jednak 
pamiętać, że swój rodowód wywodzą od ochotniczych straży pożarnych. Na ziemiach 
polskich pierwsze takie oddziały powstawały pod koniec XIX wieku i odpowiadały na 
potrzeby lokalnych społeczności. Jedna z najstarszych tego typu formacji Ochotnicza 
Straż Pożarna w Bziu założona została w 1898 roku i działa nieprzerwanie już od 113 lat.

Kiedy mieszkańcy Bzia powzięli myśl o stwo-
rzeniu straży pożarnej w swojej wsi przystąpili 
do budowy remizy. Lokalizacja tego obiektu zo-
stała wybrana tak, aby mogła być z niego pro-
wadzona obserwacja na okolicę. Pierwotnie by-
ła drewniana, wkrótce postarano się o nowy bu-
dynek. Dzisiaj nieco zapomniany jest niemym 
świadkiem historii. Strażacy, którzy wyjeżdżali 
w tamtych czasach do pożaru mogli tylko poma-
rzyć o współczesnych środkach transportu. Do 
dyspozycji mieli zaprzęg konny, ręczną sikawkę. 
Chętnych do służby w straży nie brakowało. 
Mężczyźni poczytywali sobie za honor przyna-
leżeć do tej formacji. Tak wyglądały początki 
OSP w Bziu. 

A jak to jest dzisiaj? Prezes OSP Bzie Józef 
Pukowiec mówi, że obecnie w szeregach straży 
jest ok. 40 osób, mieszkańców sołectwa. „Mamy 
drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. 
Oczywiście funkcjonuje oddział, który jest wy-
korzystywany do akcji gaśniczych i innych. To 
cieszy, że młodzież garnie się do naszej służby, 
że czuje to „coś”. Wprawdzie my zaczynaliśmy 
swoją aktywność w mniej atrakcyjnym świecie 
bez komputerów i tego typu rozrywek, ale to 
dobrze, że młodzi znajdują jeszcze czas, żeby 
być wierni tradycji. Chętnie biorą udział w zawo-
dach strażackich i nierzadko zdobywają na nich 
wysokie pozycje” - mówi. 

Strażacy z OSP wrośli w historię Bzia. Nikt 
nie wyobraża sobie bez nich dożynek czy waż-
nych uroczystości kościelnych. Są swoistym 
kolorytem, nośnikiem tradycji. Jednak czy tylko 
do roli reprezentacyjnej ogranicza się ich praca 
i są swoistym ciekawym, ale zbędnym już reli-
ktem przeszłości?

Takiemu stwierdzeniu zdecydowanie za-
przecza Karol Mach, jeden ze strażaków: „Do-
skonale pamiętam jak w zeszłym roku, w czasie 
powodzi, zabezpieczaliśmy kościół parafialny w 
Bziu. Robiliśmy wszystko, żeby do środka nie 
dostała się woda. Nasza jednostka były wysy-
łana poza tym również i na Szeroką, gdzie ko-
ordynowaliśmy ruch drogowy, jak wiadomo 
powódź spowodowała konieczność objazdów. 
A w czasie pamiętnej powodzi 100-lecia, w roku 
1997 nasi strażacy wspomogli kolegów w Raci-
borzu, gdzie sytuacja była naprawdę dramaty-
czna. Nie da się zliczyć ile razy wypompowywa-
liśmy wodę z zabudowań naszych mieszkańców. 
Wiadomo, że jak są ulewne deszcze to jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej nie wszędzie mogą 
być jednocześnie. My, będąc blisko, niesiemy 
pomoc od razu”. 

Jaka była najbardziej dramatyczna i niebez-
pieczna akcja? Józef Pukowiec nie ma wątpli-
wości i wymienia pożar lasów w Kuźni Racibor-
skiej w 1992: „Była to prawdziwa klęska żywio-
łowa. Również i nasza jednostka została skie-
rowana do walki z nią. Pamiętam, że pożar 
rozprzestrzeniał się bardzo szybko, koronami 
drzew. Trudno było to opanować. Wtedy ramię, 
w ramię walczyliśmy wraz z kolegami z państwo-
wej straży pożarnej, aby okiełznać żywioł. Nie 
było to łatwe. Pamiętajmy, że kilku naszych 
kolegów strażaków z innych jednostek poniosło 
śmierć. Czy bałem się wtedy, podczas akcji? Na 
to nie ma czasu. Jakaś refleksja, zastanowienie 
przychodzi już po wszystkim. Ważne jest, aby 
dobrze wykonać zadanie”. 

Czy czują się gorsi niż ich koledzy ze służby 
zawodowej? „Nie, na pewno nie. Tak samo 
jesteśmy szkoleni. Jeżeli chodzi o udzielenie 
pierwszej pomocy, przechodzimy wymagane 
kursy i szkolenia. Sprawdzamy się podczas akcji, 
niosąc ludziom pomoc, a to jest najważniejsze” 
– mówi Józef Pukowiec. Praca w OSP nie przy-
nosi żadnych pieniędzy. „Mimo, że w odpowie-
dniej ustawie jest możliwość wypłat niewielkich 
kwot dla strażaków, to w naszym mieście nie 
korzystają z tego. Bardzo często Państwowa 
Straż Pożarna korzysta z ich pomocy i angażuje 
ich w akcję. Jesteśmy zadowoleni z działalności 
OSP, która jest dla nas nieocenioną pomocą” - 
mówi Jarosław Ceglarek, dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Jastrzębiu-Zdroju. 

Członkowie drużyn strażackich OSP pełnią 
swoją funkcję dlatego, że czują, iż są potrzebni. 
Nie dla pieniędzy. Zarabiać muszą gdzie indziej 
na życie. Może trochę mało się o nich mówi niż 
o strażakach zawodowych, ale ich rola bez-
sprzecznie jest istotna. 

To działalność na rzecz swojego sołectwa, 
miasta, a czasem – w szczególnych przypad-
kach – nawet kraju. Strażacy – ochotnicy wyko-
nują swoje obowiązki po pracy lub w dniu wol-
nym. Wiedzą, że są po prostu potrzebni. „Kiedy 
zawalił się dach hali targów międzynarodowych 
w Katowicach braliśmy udział w odśnieżaniu 
dachu naszej starej hali w Jastrzębiu, a także 
i innych obiektów. Jak widać pracujemy nawet 
zimą. Zawsze jest co robić” – dodaje Karol Mach. 

Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce liczą już 
ponad 100 lat. Nie oznacza to jednak, że ich czas 
już dobiegł końca. Nadal są pomocni i reagują 
na potrzeby mieszkańców. Dzisiaj w XXI wieku 
są znakomitym przykładem społeczeństwa 
obywatelskiego, czyli zaangażowania się na 
rzecz siebie i innych, nie patrząc na zyski czy 
inne korzyści. Przykładem takiej postawy są 
ochotnicy z OSP Bzie, im po prostu chce się 
chcieć!

Porozumienie 
SLD-WS

W czwartek, 28 kwietnia 

Sojusz Lewicy Demokratycznej 

i Wspólnota Samorządowa podpisały 

deklarację realizacji wspólnych celów 

w kadencji 2011 -2014 Rady Miasta. 

„Nie jest to zawiązanie koalicji, 

tylko chęć współpracy dla dobra miasta. 

Nadal pozostajemy opozycją wobec 

prezydenta Mariana Janeckiego 

i w uzasadnionych przypadkach 

nie odstąpimy od krytyki. 

Deklaracja, którą podpisaliśmy 

ma jedynie służyć realizacji 

konkretnych celów w mieście” 

- mówił radny Jerzy Lis, 

przewodniczący Klubu Radnych SLD.

Lewica i prezydencka Wspólnota 

Samorządowa zobowiązały się do: 

„Opracowania i wdrożenia planu realizacji 

budownictwa mieszkaniowego 

ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkań dla osób najuboższych. 

Opracowanie i wdrożenie planu doposażenia 

w nowoczesne pomoce naukowe szkół. 

Kompleksowa modernizacja 

Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego 

wraz z jego programem użytkowym. 

Zorganizowanie co najmniej jednego 

cyklicznego wydarzenia sportowego 

o zasięgu ogólnopolskim. 

Stwarzanie możliwości dla powstania 

nowych miejsc pracy przez miejscowe 

przedsiębiorstwa. 

Tworzenie nowych miejsc rekreacji 

(trasy rowerowe, boiska, skateparki, 

ścieżki spacerowe)”.

 Zawody zaprzęgów i sikawek konnych
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Sam pomysł na obchodzenie 
5 maja Dnia Godności Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie, został 
zaczerpnięty z Francji. W kraju sera 
i wina owo „spotkanie z godnością” 
organizowane jest co roku i biorą 
w nim udział przedstawiciele najwyż-
szych władz oraz francuskie gwiazdy. 
Tego rodzaju obchody święta osób 
niepełnosprawnych wpisały się rów-
nież w kalendarz imprez w naszym 
mieście. Takie przedsięwzięcia, jak to, 
które miało miejsce w niedzielne po-
południe w Parku Zdrojowym, mają 
przed sobą specjalne i bardzo ważne 
cele. Przede wszystkim chodzi o inte-
grację oraz walkę z pewnymi stere-
otypami, które nadal funkcjonują 
w społeczeństwie. 

Niepełnosprawność intelektualna, 
pomimo tego, że mówi się o tym, iż 
żyjemy w rozwiniętym społeczeń-
stwie, nadal spotyka się z niezrozu-
mieniem i nietolerancją. Być może nie 
jest to już tak częste, jak przed wie-
loma laty, kiedy niepełnosprawność 
była piętnowana, ale nadal zdarzają 
się przypadki nietolerancji. Osoby 
z upośledzeniem umysłowym są wy-
śmiewane, mają również trudności ze 
znalezieniem pracy. Chociaż powstało 
wiele programów, które mają po-
prawić tą sytuację. Innym pro-

niepełnosprawne dzieci oraz mło-
dzież, uczęszczającą do jastrzębskich 
placówek oświatowych i rehabilitacyj-
nych. Cała impreza rozpoczęła się od 
wspólnego występu uczniów i nauczy-
cieli ZSS nr 10. Następnie na scenie 
pojawił się młody, ale bardzo obie-
cujący artysta – Łukasza Sowa, który 
zaprezentował jeden z najbardziej 
znanych utworów Johna Lennona 
„Imagine”. Następnie odbył się wy-
stęp Maćka Gucika – w dwóch od-
słonach. Muzyk przedstawił własne 
utwory, grając na keybordzie i akor-
deonie. Na koniec odbył się koncert 
zespołu „Pietuchy”, grającego rosyj-
ską muzykę ludową. W przerwach po-
między kolejnymi występami konkur-
sy z nagrodami prowadził dla naj-
młodszych klaun Popek, który zadbał 
o to, by najmłodszym uśmiech nie zni-
kał z twarzy, a kolorowi szczudlarze 
rozdawali słodkości i bilety na „dmu-
chany zamek”. Maluchy chętnie korzy-
stały z m.in. malowania twarzy, zabaw 
z chustą czy kolorowanek-rysowanek. 
W trakcie festynu wszyscy zgroma-
dzeni mogli częstować się grochówka 
i kiełbaskami. Całe przedsięwzięcie 
było współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.

blemem, z jakim borykają się osoby 
niepełnosprawne, są bariery archite-
ktoniczne, które stopniowo są elimi-
nowane, ale nie wszędzie. Wszystkie 
te bariery utrudniają im godną egzy-
stencję. Tak być nie powinno. Dlatego 
też w kalendarzu, aby uzmysłowić lu-
dziom niedolę i problemy osób nie-
pełnosprawnych i pokazać ich siłę do 
walki o lepsze życie, w kalendarzu 
pojawił się Europejski Dzień Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepełnospra-
wnych. Osoby niepełnosprawne chcą 
być traktowane na równi ze spra-
wnymi i maja do tego pełne prawo. 
I to nie tylko przez jeden dzień w roku. 

Tegoroczne jastrzębskie obchody 
były promocją projektu unijnego reali-
zowanego przez tą placówkę „Jeste-
śmy Tacy Sami”. Podczas festynu 
przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, Bogusław Śmigielski 
uhonorował panią E. Kordiak, byłego 
dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji 
oraz prezesa Stowarzyszenia „Spra-
wni Inaczej” odznaką Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego. 

Wokół fontanny, która znajduje 
się w centralnym punkcie jastrzę-
bskiego parku, ustawione były stoiska 
kiermaszowe, na których można było 
podziwiać rękodzieła wykonane przez 

W naszym mieście istnieje wiele 
placówek, stowarzyszeń oraz instytu-
cji, zajmujących się osobami nie-
pełnosprawnymi. Jedną z nich jest 
Zespół Szkół Specjalnych, który co 
roku, przy współpracy Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju, 
organizuje obchody Dnia Godności 
Osoby Niepełnosprawnej. Nie inaczej 
było i w tym roku. W pięknym, zielo-
nym otoczeniu Parku Zdrojowego 
zgromadziło się wiele osób, które 
przybyły tam na festyn przygotowany 
przez ZSS nr 10. Czekało na nich wiele 
różnego rodzaju atrakcji. Jednak naj-
ważniejsze w tym wszystkim było to, 
aby zintegrować dwa środowiska – 
osób niepełnosprawnych oraz zdro-
wych. I to udało się bardzo dobrze. Na 
scenie pojawił się m.in. Maciej Gucik 
oraz zespół „Pietuchy”. Poza tym dla 
najmłodszych przygotowano wiele za-
baw i konkursów z nagrodami.

“Zwykle Dzień Godności Osoby 
Niepełnosprawnej organizujemy „na 
powietrzu” po to, aby zintegrować 
środowisko osób niepełnosprawnych 
ze sprawnymi i to nam się udaje, jak 
widać po sporej publiczności” 
– mówi Anna Hetman, 
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju 

Zmodernizują 
kawiarenkę
Wkrótce jastrzębski Park Zdrojowy 
zyska jeszcze większego blasku 
za sprawą modernizacji kawiarenki 
letniej. Obiekt ten ma być odtworzony 
w stylu chińskim, takim, jakim można 
oglądać go na archiwalnych 
pocztówkach. Przebudowa zostanie 
przeprowadzona przy współpracy 
z konserwatorem zabytków. 
Pieniądze na ten cel pochodzą 
z budżetu miasta, a dokładnie 
zostały przesunięte z zadania - 
Budowa drogi głównej południowej 
na odcinku od Drogi Wojewódzkiej 
933 - ul. Pszczyńskiej 
w Jastrzębiu-Zdroju do węzła 
autostrady A1 w Mszanie - Etap I. 
Pozyskana w ten sposób kwota 
opiewa na sumę 1 298 000 zł. 
Oprócz modernizacji przewiduje się 
również budowę rzeźby 
dr Mikołaja Witczaka oraz wycinkę 
drzew i prace archeologiczne.

Prezentacja 
książki 
o uzdrowisku
5 maja, w Galerii Historii Miasta 
odbyła się prezentacja książki 
o jastrzębskim uzdrowisku. 
Informacje do tej publikacji 
zostały zebrane dr Weissenberga, 
a z języka niemieckiego na polski 
przełożył ją Mieczysław Kula. 
Jest to bardzo ciekawa publikacja, 
w której zebrane są różne informacje 
dotyczące jastrzębskiego uzdrowiska. 
Tytuł książki, to "Jodobromowe 
uzdrowisko solankowe Jastrzębie-
Zdrój". Można w niej znaleźć wiele 
ciekawostek na temat sposobu 
leczenia oraz rodzaju chorób, z jakimi 
przyjeżdżali do Jastrzębia kuracjusze.

Sukces 
jastrzębianina
Dnia 16 kwietnia uczeń SP 19 
Mateusz Gruszczyk przystąpił 
do finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
i Prozy Frankofońskiej 
im. Jerzego Lisowskiego. 
W Warszawie, w Pałacu Staszica 
Mateusz zmagał się z dziećmi z całej 
Polski. Jego trud i praca zostały 
nagrodzone, zdobył III miejsce. 
Dodajmy, że był jedyny z okręgu 
katowickiego. Serdecznie gratulujemy!
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Chyba dla wszystkich zgromadzonych na 
sali obrad Rady Miasta nie ulegało wątpliwości, 
że upublicznienie (prywatyzacja) Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej jest tylko kwestią czasu i pro-
cesu tego nie da się zahamować. Nic zatem 
dziwnego, że tematyka obrad skupiła się na tym 
zagadnieniu. Prezes JSW Jarosław Zagórowski 
i Tomasz Zganiacz, dyrektor Departamentu Ryn-
ków Kapitałowych w Ministerstwie Skarbu przed-
stawili korzyści, jakie płyną dla pracowników i fir-
my po wprowadzeniu jej na giełdę, a więc: 
zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez 
pozyskanie kapitału zewnętrznego na niezbędne 
inwestycje, wprowadzenie bardziej efektywnego 
sposobu zarządzania firmą, zastosowanie nowo-
czesnych technologii, zwiększeniem wpływu 
pracowników na Spółkę i poczucie własności 
i odpowiedzialności za nią. Obaj podkreślali, że 
Skarb Państwa zachowa pakiet kontrolny, a za-
tem będzie mieć wpływ na sposób jej zarządzani 
i kierunki rozwoju. 

Co do samej idei upublicznienia (prywaty-
zacji) wszyscy uczestnicy debaty wydawali się 
być zgodni. Radny Janusz Ogiegło z Platformy 
Obywatelskiej zauważył, że przecież Rada Mia-
sta i tak nie ma wpływu na decyzje, które 
zapadną w tej kwestii. Prezes JSW Jarosław 
Zagórowski podzielił się refleksją, że „nie da się 
zatrzymać biegu historii i przekształcenia wła-
snościowe są konieczne”. Jednak spore dyskusje 
i polemiki wywołała kwestia „zagospodarowa-
nia” pieniędzy pozyskanych z prywatyzacji. 
A nie jest to mała kwota, bo szacuje się ją na ok. 
3 - 5 mld zł. Tomasz Zganiacz, przedstawiciel 
Ministerstwa Skarbu przyznał, że Spółka posiada 
w chwili obecnej środki na przeprowadzenie in-
westycji, a w przyszłości – w przypadku ich braku 
– może wyemitować dodatkowe akcje lub sięg-
nąć po kredyt. Prezes JSW Jarosław Zagórowski 
zgodził się, że z pieniędzy tych może skorzystać 
właściciel, czyli Skarb Państwa: „Jesteśmy oby-
watelami tego państwa. Jeśli państwo jest w po-
trzebie i chce sięgnąć po te pieniądze, to uwa-
żam, że nie wolno tego zabraniać”. 

Z tym poglądem najostrzej polemizowała 
Danuta Jemioło, kierownik Biura Terenowego 
NSZZ „Solidarność” w Jastrzębiu-Zdroju: „Środki 
z prywatyzacji powinny przynajmniej w 60 proc. 
pozostać w JSW i być spożytkowane na inwe-
stycje. Nie może być tak, że drenuje się Spółkę. 
Przecież tu chodzi również o rozwój miasta. Jak 
JSW nie będzie mieć później zabezpieczonych 
pieniędzy na rozwój to, co się będzie działo 
w przyszłości z tą firmą i z tym miastem? Mam 
wrażenie ze padło dzisiaj dużo demagogii zwła-
szcza ze strony pana prezesa. Przecież to zarząd 
firmy powinien przedstawić gwarancje zatru-
dnienia dla pracowników i jaki przewiduje okres 
odszkodowania, w przypadku ich niedotrzy-
mania. Bądźcie uczciwi! Mówcie uczciwie!”

Innym nie mniej ważnym zagadnieniem, 
jaki wiąże się z przekształceniami w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej jest Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy, a w nim zagadnienie związane 
z płacami. 

„Skończyły się czasy, aby za przychodzenie 
do pracy otrzymywać pensję. Chcemy niewielką 
część wynagrodzenia uzależnić od motywacji 
pracownika. Nie ma możliwości, żeby zarobił 
mniej. Jego wypłata może tylko wzrosnąć. Chce-
my dobrze wynagradzać najbardziej i najciężej 
pracujących. Nie może być tak, że dozór zawsze 
dostaje tyle samo wpływów na konto niezależnie 
od efektów pracy. To właśnie chcemy zmienić 
w naszej firmie” – mówił Jarosław Zagórowski. 

„Nie można wmawiać społeczeństwu, że 
górnicy „na dole” nie wykonują norm, bo im się 
nie chce. A dozór nie dopilnuje pracy i jest nie-
odpowiedzialny. Panie prezesie, nie zgadzamy 
się z notorycznym obrażaniem górników pod zie-
mią. Oni tam ciężko pracują i nie lekceważą 
poleceń dozoru, a dozór nie lekceważy poleceń 
kierownictwa i zarządu JSW”
– ripostował Piotr Szereda, 
przedstawiciel związków zawodowych.

Duże kontrowersje wywołało też miejsce 
siedziby JSW. Radni zadawali pytania, czy pozo-
stanie ona w Jastrzębiu i jaką mają tego gwaran-
cję. „Jako Spółka czujemy się związani z tere-
nem, na którym funkcjonujemy. Jesteśmy prze-
cież częścią lokalnej społeczności. Tutaj mamy 
swoją siedzibę, tutaj płacimy i chcemy płacić po-
datki i nie wiem skąd pojawił się pomysł o tym, 
że ma być inaczej. Zapewniam, że nic się w tym 
temacie nie zmieni” 
– odpowiadał prezes Jarosław Zagórowski. 

Prezydent Marian Janecki zwracał uwagę na 
konieczność porozumienia się strony społecznej 
z zarządem. 

„Obie strony muszą znaleźć porozumienie. 
Nie ma innego wyjścia. Dla miasta JSW jest głó-
wnym pracodawcą, dlatego to, co się w niej 
dzieje nie jest bez znaczenia. Trudno się też 
dziwić, że strona społeczna chce w procesie 
prywatyzacji zyskać jak najwięcej”.

Alina Chojecka z Platformy Obywatelskiej 
uznała prywatyzację za dużą szansę dla Spółki, 
którą „trzeba tylko wykorzystać we właściwy 
sposób”.

Jerzy Lis z Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
zwracał uwagę na konieczność zapewnienia za-
bezpieczeń socjalnych:
 „Co to za firma, która nie potrafi zadbać 
o swoich pracowników i zagwarantować im cho-
ciażby 10-letniego okresu gwarancji zatrudnie-
nia?”
 

Tadeusz Sławik podkreślał, że prywatyzacja 
powinna odbyć się przy tylko przy zachowaniu 
kontroli Skarbu Państwa. 

„Moje duże wątpliwości budzi wycena JSW. 
Uważam ją za zaniżoną (ok. 10- 12 mld zł)”

Prezes Jarosław Zagórowski zaapelował 
o to, aby nie patrzeć na Spółkę w kategoriach 
politycznych i nie traktować jej jak łup dla po-
szczególnych ekip. „To jest największy błąd 
w polskiej gospodarce, że na przedsiębiorstwa 
i firmy patrzy się w ten sposób” - mówił.

Temat poruszany na sesji Rady Miasta był 
ważny nie tylko dla Spółki, ale i miasta. Obrady 
odbywały się w merytorycznej atmosferze. Poru-
szano wiele wątków związanych z JSW, a dysku-
sja momentami była dynamiczna. Jednak nie-
którzy rozmówcy nadużywali czasu na swoje wy-
stąpienia, powtarzając wielokrotnie to samo, co 
spowodowało przedłużenie sesji, a nawet opu-
szczenie jej przez zaproszonych gości. 

Na zakończenie sesji radni przyjęli apel, 
w którym zwrócili się do rządu RP, aby środki fi-
nansowe uzyskane w ramach prywatyzacji prze-
kazać na inwestycje prowadzone przez JSW, 
zachować siedzibę Spółki w Jastrzębiu-Zdroju 
i o to, aby przekształcenia własnościowe realizo-
wać zgodnie z dokumentem Strategia Działal-
ności Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce 
w latach 2007-2015.

wasze komentarze
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W JSW nie jest źle skoro kierownik rady mia-
sta pracując na kopalni chyba na powierzchni za 
niedługo podobno pójdzie na emeryturę - chyba 
za rok czy za dwa. A stary przecież nie jest. A czy 
zarabia 10 tys. zł na miesiąc no wcale by mnie to 
nie zdziwiło - tak zasugerował sam prezes spółki, 
tylko nie wiem jaka była tego intencja. Ale w każ-
dej bajce jest trochę prawdy. A na sesji słowa o sa-
mej spółce nie powiedział - to dziwi.
autor: Zbyszek

Czegoś tutaj nie rozumiem. Rada Mista jest or-
ganem, który może przegłosować uchwały związ-
ane z aktywizacją terenów inwestycyjnych i jest 
organem kontrolnym prezydenta, który na te tere-
ny POWINIEN sciągać inwestorów, którzy 
POWINNI dawać miejsca pracy naszym mieszkań-
com. Jeżeli wybrało się słabego prezydenta i nie-
zdolną do działania Radę, to potem poświęca się 
czas i pieniądze (podatników) na tak jałowe dy-
skusje jak ta. Ona niczego nie wnosi. Spółka to 
podmiot prawa handlowego, ma swoje organy 
statutowe a Rada Miasta może sobie palec włożyć 
do..... a nie do spraw JSW. Jestem ciekawa, czy 
ktoś ze Spółki Węglowej zapytał się naszego 
szanownego prezydenta i jego zastępcę nad-
związkowca, co robią za grube pieniądze, by Spół-
ka nie była jedynym największym pracodawcą 
w naszym mieście? Odpowiedz jest oczywista, 
więc kto zwróci za diety Radnych w tej parodii???
autor: HERA

Każdy temat jest dobry do zwołanie sesji i zga-
rnięcia kasy. A jeszcze chcą sobie załatwić płatne 
za nieobecność na posiedzeniach, spryciarze!
autor: śledczy

Zgadzam się z opinią HERY. Niech Rada prze-
stanie się zajmować sprawami, które nie leżą w ich 
kompetencjach. Zamiast mydlić ludziom oczy za 
2 tys. miesięcznie, zacznijcie ściągać inwestorów, 
aby uniezależnić te miasto od JSW.
autor: Avertyn

Moim zdaniem gdy JSW SA przejdzie na pry-
watnych inwestorów górnicy nie zaczną zarabiać 
mniej ani więcej. Ale myślę, że Prezesi mogą 
przejść z umowy cywilnoprawnej na umowy Zle-
cenie, lub o dzieło, a to idzie w parze z brakiem 
możliwości kredytów. A o tym że upublicznienie 
będzie wiadomo było przed strajkami.
autor: Fabrycjan

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na
www.jasnet.pl

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej była tematem sesji nadzwyczajnej Rady 
Miasta, w dniu 4 maja. Zaproszenie na nią przyjęli przedstawiciele: zarządu Spółki, 
Ministerstwa Skarbu i związków zawodowych. Poruszano gorące zagadnienie 
wejścia Spółki na giełdę papierów wartościowych oraz stan rozmów, jakie są 
prowadzone pomiędzy kierownictwem firmy, a stroną społeczną. Największe 
kontrowersje wywołała sprawa wykorzystania pieniędzy uzyskanych z prywatyzacji.

Piotr Szereda, przedstawiciel związków zawodowych

Jarosław Zagórowski, prezes JSW
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Jak Pani oceni ostatnie, 
nagłośnione przez media 
incydenty w jastrzębskich szkołach?

Na pewno wskazują na to, że młodzież chce dać 
wyraz swoim poglądom. Prawda, że nie zawsze 
robi to z zachowaniem odpowiednich procedur. 
Jednak nie można tego lekceważyć, gdyż jest to 
w pewien sposób zwrócenie na siebie uwagi, 
żeby nie powiedzieć – krzyk. Była to pewna for-
ma protestu, sprzeciwu. Zresztą mają oni prawo 
do wyrażania swoich poglądów. Choć oczy-
wiście można dyskutować nad formą tej manife-
stacji. Jednak zawsze powinna ona być wyraża-
na w kulturalny, nikogo nie obrażający sposób.

Uważa Pani, że młodzi ludzie 
są źle traktowani w szkołach?

Nie, ale twierdzę, że mają problemy, które roz-
wiązują tak jak potrafią. Może nie zawsze zacho-
wują należytą procedurę, ale chcą coś powie-
dzieć, wskazać na pewne rzeczy, z którymi się 
nie do końca zgadzają. Trzeba po prostu wsłu-
chiwać się w to, co chce powiedzieć młodzież. 
Ona też ma prawo do wyrażania swoich poglą-
dów.

Czy takie manifestacje są dobrą 
drogą wyrażania swoich poglądów?

W każdej szkole działa oczywiście samorząd, 
który ma swojego opiekuna. I na pewno za jego 
pośrednictwem można proponować różne rze-
czy, rozmawiać na różne tematy, dochodzić do 
kompromisu. Z pewnością jest to najwłaściwsza 
forma dialogu pomiędzy uczniami, a nauczy-
cielami czy dyrekcją.

A jednak takie działania 
odbijają się najszerszym echem? 

Ostatnio tego doświadczyliśmy w Jastrzębiu. 
Dzieje się tak, że nie zawsze ich organizatorzy 
potrafią osiągnąć sukces, na przykład na pła-
szczyźnie naukowej, sportowej czy innej. Zna-
cznie łatwiej doprowadzić im do tak zwanej hecy 
czy innego spektakularnego wybryku. Zazwy-
czaj mają słabe stopnie i problemy z uzyskaniem 
promocji do następnej klasy lub ukończeniem 
szkoły. Zdarza się, że to oni potrafią zdomino-
wać grono swoich rówieśników i nadać im - nie 
zawsze dobry - kierunek. Nie muszę dodawać, 
że takie zachowanie do niczego dobrego nie do-
prowadza.

Ale to właśnie taka grupa młodzieży 
zdaje się dominować w szkołach?

Na pewno nie jest to większość, ale potrafią 
skutecznie dać o sobie znać. Zdarza się, że ucz-
niowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce 
nie cieszą się szacunkiem swoich rówieśników. 
Za to prym wiodą i wzbudzają zachwyt dzieci 
sprawiające problemy wychowawcze.

Czyli nasze szkoły mają problemy 
natury wychowawczej?

Tak, oczywiście, nie da się tego uniknąć. Ale 
przypomnę, że dzieci wychowują przede wszy-
stkim rodzice i to na nich spoczywa to bardzo 
ważne zadanie ukształtowanie młodego poko-
lenia. Szkoła może tylko wspomagać rodzinę 
w tym procesie. Nie jest w stanie wykonać całej 
pracy za nią. Jest to po prostu niemożliwe.

Są też przypadki przemocy 
w różnych jej formach?

Tak, jak w całym kraju również i u nas mamy do 
czynienia z takimi zdarzeniami. Są one różne od 

popychania, używania wulgarnych wyrazów, 
bójek czy zastraszania. Nie jesteśmy jakimś wy-
jątkiem, oazą spokoju, w której nic się złego się 
nie dzieje.

A alkohol, dopalacze, 
narkotyki i inne patologie?

Niestety również i w Jastrzębiu znajdują swoich 
amatorów, także wśród osób nieletnich. Nie jest 
to oczywiście cała młodzież, ale zjawiska tego 
nie można bagatelizować. Nauczyciele, peda-
godzy wiedzą o tym doskonale, ponieważ na co 
dzień mają kontakt z młodzieżą i znają ich pro-
blemy.

Czy nauczyciele w wystarczający 
sposób reagują na negatywne 
zachowania uczniów?

Każdy nauczyciel jest do tego zobowiązany. Nie 
znam wszystkich, ale wiem, że wielu tak robi. 
Przecież pedagogiem jest się 24 godziny na do-
bę. Sama wielokrotnie zwracałam uwagę na nie-
właściwe zachowanie, również to poza szkołą, 
po lekcjach. Uważam, że nauczyciele robią, co 
tylko mogą, aby wpłynąć na swoich wychowan-
ków.

Ale nie zawsze reakcje 
nauczycieli są skuteczne?

Zgadzam się z tym. Powodem tego jest fakt, że 
nie mamy za wiele narzędzi prawnych egzekwo-
wania właściwego zachowania. Wiemy, że są 
uczniowie, którzy niewiele sobie robią z kolejnej 
uwagi czy złej oceny. Trudno też czasami nawią-
zać kontakt z rodzicami i skłonić ich do większe-
go zainteresowania się własnym dzieckiem. Nie 
mamy za wiele restrykcji, z których możemy 
skorzystać. W skrajnych przypadkach Urząd 
Miasta może nałożyć na rodziców dziecka, które 
nie realizuje obowiązku szkolnego karę finanso-
wą.

Jaka jest Pani ocena 
współpracy szkoła–rodzice?

Jest ona bardzo ścisła. To nie tylko tradycyjne 
wywiadówki, ale indywidualne, częste spotka-
nia i rozmowy. Wiele telefonów wykonywanych 
przez nauczycieli do rodziców uczniów, a nawet 
wizyty domowe.

To dlaczego mamy do czynienia 
z nasileniem się właśnie takich 
negatywnych zachowań?

Jak już mówiłam, nie da się przecenić roli ro-
dziny. W przypadku tego, kiedy jest ona niewy-
dolna wychowawczo, dzieci przejmują niewła-
ściwe wzorce rodziców: przeklinają, używają 
przemocy fizycznej. Tutaj dopatrywałabym się 
źródła takich zachowań.

Dlaczego więc tak trudno 
przyznać szkołom o takich 
niepokojących zjawiskach?

Być może nie chcą sprawiać wrażenia, że ich 
szkoła jest gorsza od innych. Może się to przeło-
żyć na mniejszą ilością uczniów, a w efekcie 
mniejsze środki finansowe na funkcjonowanie 
ich placówki. W dobie niżu demograficznego 
jest to poważny problemem.

Wiec ukrywanie takich rzeczy 
jest dobrym rozwiązaniem?

Uważam, że nie. Można to określić zamiataniem 
pod dywan. Przecież wiadomo, że to niczego nie 
zmienia, a nawet może wpłynąć na nasilenie pe-

wnych negatywnych zjawisk. Dyrektorzy i na-
uczyciele powinni bardziej otwarcie mówić 
o problemach wychowawczych, jakie zdarzają 
się w ich szkołach. Jest przecież Komisja Eduka-
cji Rady Miasta, której forum jest doskonałym 
miejscem na tego typu dyskusje. Ukrywanie ni-
czego nie da. Jesteśmy otwarci na rozmowy 
w tym temacie. Na pewno znajdą w nas, rad-
nych sojusznika.

Pojawiają się też stwierdzenia, 
że w szkole jest więcej praw niż 
obowiązków uczniów?

Nie może być tak, że mówi się o prawach, a za-
pomina o obowiązkach. Jedno z drugim jest nie-
rozerwalnie złączone. W szkole w jednakowy 
sposób stawia się na prawa, ale i obowiązki. 
Zdarzają się próby podkreślania jedynie praw, 
ale to nie ma sensu. Wpadanie w drugą skraj-
ność – obowiązki też jest nie do końca dobre. 
Tutaj trzeba umiejętnie wyważyć pomiędzy tymi 
dwoma skrajnościami.

Czy uczniowie mają za dużo 
obowiązków w szkołach?

Mają ich dużo, jednak nie za dużo. Oprócz lekcji, 
dodatkowych zajęć przygotowujących do egza-
minu rodzice zapisują ich na wiele kursów, kół 
zainteresowań. Co z jednej strony jest dobre, bo 
młody człowiek rozwija się, z drugiej – nie ma 
czasu dla siebie samego. A to też jest konieczne 
dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

A poziom jastrzębskich szkół? 
Od kilku lat jest on jednym 
ze słabszych w województwie?

Do końca się z tym nie zgodzę, bo średnie staty-
styczne nie oddają precyzyjnie przyrostu wiedzy 
ucznia, który nastąpił na danym etapie kształ-
cenia. Poza tym należy brać pod uwagę różne 
czynnik mające wpływ na osiągane efekty, jak 
na przykład: rodzinne, kulturowe, pochodzenie 
społeczne. Ich znaczenie w edukacji jest bardzo 
duże.

Mówi się, ze w Jastrzębiu mamy 
niewłaściwą strukturę oświatową - 
za dużo liceów ogólnokształcących 
w mieście?

Zgadzam się z tym. Struktura oświatowa, którą 
obecnie mamy nie przystaje do rzeczywistości. 
Uczniów w szkołach średnich – zwłaszcza ogól-
niakach jest coraz mniej. Nie każdy też nadaje 
się do kształcenia w tego typu placówce. Stąd 
mogą też wynikać niskie wyniki egzaminów ma-
turalnych. Jeśli już teraz nie podejmie się dzia-
łań porządkujących ten system, to być może 
staniemy za kilka lat przed koniecznością likwi-
dacji szkół w Jastrzębiu. Od tego problemu nie 
uciekniemy.

Co się więc robi w tym kierunku?
Władze miejskie wprowadzają stopniowo nowe 
kierunki kształcenia w technikach i w mniejszym 
zakresie - choć również - w szkołach zawodo-
wych. Chodzi tutaj o klasy o profilu górniczym, 
ale też usługowym. Działania takie są podejmo-
wane po analizie regionalnego rynku pracy, przy 
współudziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ja-
strzębiu-Zdroju. Nie można więc powiedzieć, że 
nic się nie robi. Urząd Miasta co roku dopłaca do 
szkolnictwa w mieście wielomilionowe sumy, bo 
subwencja z Ministerstwa Edukacji jest niewy-
starczająca. Na samorządy ciągle nakłada się 

nowe zadania w dziedzinie oświaty, a nie idą za 
tym środki finansowe. Nasze władze dbają o ro-
dzimą oświatę i wywiązują się z tego zadania.

Wiemy jak bardzo poszukiwani są dobrzy facho-
wcy na przykład: hydraulicy czy spawacze. Do-
dajmy, że ich pensje wcale nie są takie niskie. 
Może to stanowić zachętę do podjęcia właśnie 
takiego profilu kształcenia, niż kończenie na siłę 
ogólniaka z niskimi wynikami, który takim absol-
wentom nie zapewnia pracy lub dostania się na 
atrakcyjne kierunki studiów. Ale decyzję o wy-
borze szkoły ostatecznie i tak podejmuje uczeń 
i jego rodzice. I chodzi o to, żeby to był napra-
wdę świadomy wybór.

wasze komentarze

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Wspólnoty w ogóle nie trawie, tym bardziej 
Baradzieja i naszego wszech panującego Jane-
ckiego, ale Panią Bernadetę zawsze szanowałem. 
Szkoda tylko, że rozstała się z PO. Wspólnota się 
rozpada. Jestem przekonany, że przetrwa tylko do 
następnych wyborów. Janecki na prezydenta już 
nie będzie kandydował w myśl zasady "ze sceny 
zejść niepokonany". Więc kto? Baradziej - nie ma 
szans. Nie przejdzie nawet do drugiej tury. Pani 
Bernadetko niech Pani ucieka z tej Wspólnoty 
czym prędzej. Jak nie PO, to może założyć 
struktu-ry PJN. Powodzenia.
autor: X-Factor

Kolejny przejaw próżności i nicości. Młodzież 
wg Pani ma tylko prawa i ZERO OBOWIĄZKÓW. 
Rzeczywiście młodzież i dzieci w wieku szkolnych 
Pani PO-winny wejść na głowę i PO-dokuczać. 
Jacy nauczyciele, taki przekaz wychowania. W ta-
kim PO-dejściu do problemu przeszkadzacie 
rodzi-com w wychowaniu pociech. WS-TYD! 
autor:  WS-tyd Pani WS-tyd!!!

Za dużo małolaty mają praw. Zagonić ludzi 
z wydziału oświaty do szkół do roboty, niech sie 
przekonają jak to jest. Bata na nich i do nauki!
autor: Do nauki małolaty!

Radna dobrze mówi! Zlikwidować te masę 
ogólniaków, które produkują matołki ledwie 
umiejące się podpisać i zliczyć do trzech!
autor: Zlikwidować jeden ogólniak w 
mieście

Błogosławiony Jan Paweł II mówił do mło-
dych, ale te słowa odnoszą się do każdej i każdego 
z nas: "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni 
od Was nie wymagali". Bardzo dobrze się stało,że 
Pani radna poruszyła ten problem. Nigdy dość 
przypominania.

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na
www.jasnet.pl
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JSW 
wejdzie na giełdę
W dniu 5 maja w Katowicach podczas rozmów 
na Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
doszło do porozumienia pomiędzy zarządem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a przedsta-
wicielami związków zawodowych. 
Uzgodniono, że pracownicy Spółki 
otrzymują 10-letnią gwarancję zatrudnienia. 
Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje 
pracownicze do czasu wynegocjowania 
i wejścia w życie Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW. 
„Dzisiejsze porozumienie spełniło nasze 
oczekiwania i wcześniejsze postulaty, przede 
wszystkim zachowanie wszelkich uprawnień, 
które wynikały z dotychczas zawartych 
zakładowych układów zbiorowych pracy. 
Podpisano również gwarancje zatrudnienia 
zgodnie z naszymi oczekiwaniami, w 
przepadku upublicznienia JSW (10 lat)” - 
mówił Sławomir Kozłowski, 
przewodniczący NSZZ „Solidarność” JSW. 
„Spółka ma bardzo ambitne plany rozwojowe, 
bardzo dobrą strategię. Nie patrzymy na te 
gwarancje przez pryzmat kosztów, jakie są 
z tym związane. Około 1 tys. ludzi odchodzi 
co roku w sposób naturalny z JSW na 
emerytury i renty. Raczej problemem będzie 
nabór odpowiedniej ilości pracowników 
do pracy niż kwestia zwolnień grupowych” – 
mówiła Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
wiceminister gospodarki. 
W specjalnie wydanym oświadczeniu 
Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy napisał m.in.: 
„Strona związkowa z uwagi, że pozostałe 
kwestie tj. zmiany w statucie Spółki - 
gwarancje Skarbu Państwa dotyczące akcji 
pracowniczych oraz wzrostu płacy zasadniczej 
o 10 proc. będą przedmiotem dalszych 
negocjacji z uprawnionymi stronami, 
postanowiła parafować tekst uzgodnionego 
Porozumienia. Powyższy tekst Porozumienia 
podpisali trzej przedstawiciele Zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
W związku z powyższym strona związkowa 
postanowiła zawiesić obecne i planowane 
akcje protestacyjne do odwołania” 
Natomiast, 12 maja Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A. (NWZA) w osobie 
ministra gospodarki Waldemara Pawlaka 
podjęło uchwały, które pozwolą na złożenie 
prospektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. w Komisji Nadzoru 
Finansowego.
„Rozpoczęcie procesu wchodzenia spółki 
na giełdę jest możliwe dzięki porozumieniu 
zbiorowemu, jakie udało się osiągnąć 
5 maja 2011 r. w JSW” - powiedział 
wicepremier, minister gospodarki Waldemar 
Pawlak.  „Świadczy to o dużej 
odpowiedzialności strony społecznej 
i wszystkich stron zaangażowanych w dialog” 
- zaznaczył wicepremier Pawlak. Zarząd spółki 
i organizacje związkowe uzgodniły pierwszą 
część porozumienia dotyczącą gwarancji 
zatrudnienia. 
Rozwiązanie to pozwala na złożenie prospektu 
emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego. 
W uchwale przyjęto też, że Skarb Państwa 
zachowa nie mniej niż 50 proc. akcji spółki. 

Był mroźny, zimowy dzień – 22 lutego, kiedy 
czwórka kompanów podjechała pod siedzibę 
Banku Spółdzielczego w sołectwie Szeroka. 
Z samochodu marki Peugeot wyszedł Paweł F. 
Kumple wysłali go na zwiady, aby dokonał rozpo-
znania terenu. Ten, po rozejrzeniu się po okolicy, 
dał znak swoim pomagierom, żeby zatrzymali 
samochód na jednym z pobliskich parkingów. 
Łukasz L. i Bartosz K weszli do banku. Po wejściu 
skierowali w pracownice Magdalenę D. i Domi-
nikę D. lufy pistoletów. Wówczas kobiety nie 
wiedziały, że są to tylko atrapy zakupione w skle-
pie z zabawkami i przestraszyły się nie na żarty. 
Kobiety zostały zmuszone do wyłożenia pienię-
dzy na ladę. Sprawcy pośpiesznie pakowali je do 
reklamówek. Później wybiegli z budynku, wsko-
czyli do czekającego samochodu i odjechali tak 
szybko, jak się pojawili. Mogło wydawać się im, 
że skok zakończył się sukcesem. Aż tu nagle, 
w pewnej chwili z reklamówek z kasą zaczął wy-
dobywać się dym. Tak zadziałała tzw. paczka 
wybuchająca. Był to plik banknotów, specjalnie 
przygotowanych na wypadek napadu na bank. 
Te „lewe” pieniądze eksplodowały po kilku mi-
nutach, zabarwiając farbą całą skradzioną kasę. 
W ten sposób banknoty zostały oznaczone i nie 
można było już zrobić z nich użytku. Tą część 
z nich złodzieje wyrzucili, a resztę łupu podzielili 
pomiędzy siebie. W sumie obrabowali bank na 
kwotę 11 280 zł. 

Kolejny skok w ich wykonaniu miał miejsce 
w dniu 3 marca. Tym razem na celownik wzięli 
Agencję PKO na jednym z jastrzębskich osiedli. 
Robert N. zadzwonił po swego Kumpla Bartło-
mieja C., aby przyjechał po niego do domu, a po-

tem namówił go do napadu na bank. Oboje 
pojechali po Krystiana M., któremu również pa-
sował pomysł szybkiego wzbogacenia się cu-
dzym kosztem. Kiedy już ekipa została zmonto-
wana, wyruszyli pod Agencję PKO przy ul. Opol-
skiej. Wydawało się im, że ta placówka jest mało 
odwiedzana i może być dla nich łatwym łupem.

Robert N. miał przy sobie pistolet alarmowy 
marki Marko RK 95 i przekazał go Krystianowi M. 
Tym razem broń nie była zabawką i jej użycie 
mogło spowodować obrażenia u potencjalnej 
ofiary. Biegli sądowi zakwalifikowali pistolet do 
broni palnej. 

Po wejściu do agencji wymierzył lufą w kie-
runku Hanny R. (pracownicy) i – wraz z drugim 
gangsterem - zażądali wydania pieniędzy. Po 
czym wrzucili je do reklamówki i wybiegli. Tym 
razem ich łupem padło 2 590 zł. 

Wydawało się, że łatwo i szybko, a co najwa-
żniejsze bezkarnie, wejdą w posiadanie gotówki, 
na którą większość ludzi musi pracować w pocie 
czoła. A jednak… 

Działania, jakie podjęli policjanci doprowa-
dziły do zatrzymania sprawców napadu, a pro-
kuratorzy skierowali przeciwko nim akt oskarże-
nia, wraz z materiałem dowodowym. Nieletnie-
go gangstera przekazano pod jurysdykcję Sądu 
Rodzinnego. 

Relacja napisana na podstawie informacji 

Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ronda w tym roku 
nie będzie
Pomimo tego, że radni wielokrotnie 
podnosili w swoich interpelacjach 
potrzebę budowy ronda na skrzyżowaniu 
ulic: Piłsudskiego-Graniczna-Północna, 
to nie wiadomo, kiedy zostanie 
ono wybudowane. 
Najbardziej dobitnie o wykonanie ronda 
dopominają się mieszkańcy osiedla Morcinka, 
którzy wystosowali nawet specjalną petycję 
w tej sprawie, a radny Norbert Małolepszy 
złożył interpelację. Wskazał w niej na 
niebezpieczeństwo, zarówno dla pieszych, 
jak i kierujących samochodami, 
użytkowników tego rejonu dróg. 
Jednak zastępca prezydenta 
Krzysztof Baradziej stwierdził, że „
w budżecie miasta brak jest środków 
finansowych na realizację tego zadania. 
Złe warunki ruchu oraz widoczności 
są spowodowane układem geometrycznym 
i wysokościowym skrzyżowania 
i przyległego terenu. 
Przejście dla pieszych jest oznakowane 
w sposób prawidłowy i jest ono widoczne. 
Brak jest natomiast dostatecznej 
widoczności przy włączaniu się 
do ruchu z ulicy Granicznej. 
Dodatkowym utrudnieniem jest duże 
natężenie ruchu na Al. Piłsudskiego 
oraz rozwijanie przez kierowców 
nadmiernej prędkości. Wprowadzenie 
nietypowego oznakowania nie wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa ruchu”.

A jednak PEC 
pod młotek
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało 
w dniu 10 maja, że rozpoczęły się 
negocjacje w sprawie nabycia akcji 
Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Jastrzębiu-Zdroju. 

Ministerstwo „zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do negocjacji w sprawie 
nabycia 72 250 tys. akcji imiennych 
o wartości nominalnej 1 złoty każda, 
stanowiących 85% kapitału zakładowego 
spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju”. Uprawnionym pracownikom 
przysługuje prawo do nieodpłatnego 
nabycia do 15% akcji Spółki objętych 
przez Skarb Państwa w dniu wpisania 
Spółki do rejestru przedsiębiorców. 

Sprawa prywatyzacji PEC-u interesowała 
opinię publiczną. W tej sprawie odbył 
się nawet więc, w którym jego uczestnicy 
sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu. 
Działania prezydenta miasta i radnych, 
aby zablokować prywatyzację PEC-u 

Mieszkańców Jastrzębia-Zdroju poruszała, na początku ubiegłego 
roku, sprawa napadów na placówki Banku Spółdzielczego. Czterej 
mężczyźni: Bartłomiej C., Łukasz L., Bartosz K i nieletni Paweł F. 
wpadli na pomysł, jak nie wysilając się wejść w posiadanie gotówki. 
Uznali, że najłatwiej będzie obrabować bank. Ale nie jakiś wielki, 
monitorowany i obstawiony ochroniarzami. Ich wybór padł na małą 
placówkę znajdującą się w jednym z sołectw oraz osiedlową agencję.
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POGOTOWIE KOMPUTEROWE
 

Szybkie naprawy komputerów 
i laptopów z dojazdem do klienta. 

Modernizacja, naprawy 
pogwarancyjne. 

Sprzedaż komputerów i laptopów. 
Dojazd i diagnoza GRATIS.

kontakt: 664 179 257

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW “AVANT"

 
Prawo jazdy kat B Toyotą Yaris 

6-cio biegową - 1150 zł. 
Badania i pomoce dydaktyczne 

GRATIS! Przyjdź z 2 osobą, 
a otrzymasz 1 godzinę jazd GRATIS!

kontakt: Jastrzębie, ul.Poznańska 1A (ZS nr 2) 
telefon: 501 447 381

I.F.I. KREDYTY

 Kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, 
konsolidacyjne, hipoteczne, 

refinansowe. Proponujemy Państwu 
profesjonalna pomoc oraz doradztwo 

w uzyskaniu kredytu.
Więcej na www.ifi.com.pl

PROFESJONALNE REMONTY 
MIESZKAŃ I WYKOŃCZENIA 

WNĘTRZ
 Kafelkowanie, tapetowanie, gładzie, 

malowanie natryskowe, montaż 
ścianek działowych z płyt KG, panele. 

Instalacje wodno-kanalizacyjne. 
Dekoratorstwo.

kontakt: 32 4711 264, 605 260 426

PRZEPROWADZKI I USŁUGI 
TRANSPORTOWE

 
Usługi transportowe. Przeprowadzki. 

Przewóz mebli i artykułów AGD. 
Przeprowadzki z ekipą bądź bez. 

Ceny umowne.

Co kryje się pod tą nazwą, skądinąd znaną? 
Jest to rodzinny park handlowo-usługowy, któ-
ry swoim klimatem nawiązuje do XIX-wiecz-
nych miasteczek Dzikiego Zachodu. Projekt, 
realizowany przez spółkę miejską „Nowe Miasto 
Sp. z. o. o”, będzie swoistą wizytówką Żor, miej-
scem, dzięki któremu ludzie będą tutaj przyje-
żdżać spędzać swój wolny czas. I spędzać go 
w niezwykły sposób, ponieważ na powierzchni 
3,6 hektarów znajdzie się mnóstwo atrakcji nie 
tylko dla miłośników westernów. 

Miasteczko Twinpigs to niebagatelna inwe-
stycja. Na jej budowę potrzebne było aż 
19.254.041,79 złotych. 35% tej kwoty pocho-
dzi ze środków Unii Europejskiej. Budowa kom-
pleksu rozpoczęła się w listopadzie 2010 roku. 
Według inwestora, koniec prac budowlanych 
przewidziany jest na listopad 2011. Pozostałe 
miesiące przeznaczone będą dla najemców 
pomieszczeń na terenie Miasteczka Twinpigs. 
A tych nie brakuje.

„Na chwilę obecną mamy ponad 60 % chęt-
nych najemców. Mowa tutaj o podmiotach, 
z którymi już moglibyśmy podpisać umowy do-
tyczące wynajmowania pomieszczeń na terenie 
budowanego obiektu”- informuje prezes 
zarządu spółki „Nowe Miasto” Krystian Stępień.

Zainteresowanie jest duże, ale również ofe-
rta korzystna. Na chwilę obecną bowiem, cena 
za metr kwadratowy powierzchni Miasteczka 
Twinpigs wynosi niewiele ponad 40 złotych. 
Wiadomo już, że zgłosili się chętni na realizacje 
takich planów jak na przykład westerlandia, 
czyli miejsce dla najmłodszych kowbojów, ap-
teka, sklep z akcesoriami westernowymi czy 
cukiernia.

„Mamy wiele propozycji dla naszych poten-
cjalnych najemców, jednak nie oznacza to, że 
nie jesteśmy podatni na żadne sugestie. Myślę, 
że wybierając spośród złożonych ofert, będzie-
my zwracali uwagę na te związane z tematyką 
jaka dotyczy całej inwestycji, ale również na 
fakt, czy proponowane przez potencjalnych 
chętnych oferty, będą atrakcyjne dla odwiedza-
jących”- wyjaśnia Krystian Stępień.

Nic dziwnego, że wszystkim zależy na atra-
kcyjnych obiektach na terenie Twinpigs. Mia-
steczko ma być bowiem samofinansującym się 
obiektem, dlatego jego być albo nie być będzie 
zależało od turystów. Można założyć, że zwa-
żywszy na jego lokalizację, zainteresowanie bę-
dzie duże. Miasteczko Twinpigs położone przy 
drodze krajowej nr 81 Katowice – Skoczów, bę-
dzie miejscem koło którego dziennie może 
przejechać nawet 20 tysięcy pojazdów. Jak po-
daje inwestor, z obliczeń wynika, że w promie-

niu 40 km od terenu miasteczka westerno-
wego, mieszka ponad 3 000 000 ludzi. A czym 
inwestorzy chcą przyciągnąć do siebie turystów 
i mieszkańców Żor? 

Oprócz wspomnianej już westerlandii, 
cukierni, apteki i sklepu z akcesoriami rodem
z Dzikiego Zachodu, na 3,6 hektarowym terenie 
znajdzie się jeszcze szkółka niedzielna, mini- 
zoo, stodoła, w której odbywać się będą potań-
cówki i koncerty country. Nie zabraknie również 
saloonu w którym będzie można skosztować 
wody ognistej ale nie tylko. Kto zgłodnieje, bę-
dzie mógł się posilić w jednej z trzech resta-
uracji, które serwować będą kuchnię meksy-
kańską, tradycyjną kuchnię amerykańską oraz 
irlandzką. Pomyślano również o tych, którzy 
postanowią na dłużej wgłębić się w klimat 
Dzikiego Zachodu – będą mogli oni przeno-
cować w 50-pokojowym hotelu, w którym op-
rócz noclegu znajdą również mini spa. Jednak 
czymże byłoby miasteczko rodem z filmów wes-
ternowych bez swojej „main road”? Także tej 
głównej ulicy tutaj nie zabraknie. Ciągnąć się 
będzie na długości 150 metrów, jako swoiste 
centrum całego parku rozrywkowo-handlo-
wego. Ale to nie jedyne atrakcje Miasteczka 
Twinpigs.

„W założeniu jest tak, że każdy dzień będzie 
obfitował w różnego rodzaju atrakcje. Będzie 

Bezkresne prerie, rącze mustangi, dzielni kowboje – to domena Dzikiego Zachodu. Wiadomo, że nie 
każdego stać na wyprawę do USA, które to nierozłącznie kojarzą się nam z westernem. Na szczęście, 
w Polsce coraz częściej powstają miasteczka rodem z Dzikiego Zachodu, w których można poczuć chociażby 
klimat westernów znanych ze srebrnego ekranu. Grudziądz, Sońsk, Mrągowo czy Karpacz. Wszędzie tam 
funkcjonują już tego typu ośrodki. Jednak nie zmienia to faktu, że z naszego regionu jest to kawał drogi. 
Ale na szczęście już niedługo. 1 maja 2012 roku będzie można poczuć klimat westernu w odległości zaledwie 
kilku kilometrów. Wtedy właśnie ma nastąpić oficjalne otwarcie Miasteczka Twinpigs w Żorach.

Jastrzębie-Zdrój ul.11 Listopada 71
(bud. Jaster, pok nr 7), tel./fax: 32 47 532 20

kontakt:  32 47 18 413, 602 496 451



ustalony program, dzięki któremu każdy będzie 
mógł zobaczyć, na przykład, pojedynek rewol-
werowców, napad na bank czy pokaz tańców 
indiańskich. Oczywiście, w czasie weekendów 
będzie to program bardziej atrakcyjny – będą 
organizowane koncerty, między innymi chociaż-
by festiwal muzyki country”- pokrótce przed-
stawia prezes zarządu spółki „Nowe Miasto” 
Krystian Stępień.

Jak widać, atrakcji nie będzie brakowało. 
Nic więc dziwnego, że prezydent Żor Waldemar 
Socha nie obawia o przyszłość tak dużej in-
westycji.

„Nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie 
strzał w dziesiątkę, że Miasteczko Twinpigs bę-
dzie się cieszyło dużą popularnością a turyści 
będą je odwiedzać przez cały rok” 
- wyraził swoją opinię żorski prezydent.

Aby pokazać przedsmak tego co czekać 
będzie w Twinpigs, zorganizowano w Żorach 
Piknik Medialny. Podczas imprezy można było 
zobaczyć popisy kaskaderów na koniach, zapo-
znać się z kulturą indiańską, posłuchać muzyki 
country. Pomysł trafił w gusta żorzan, którzy nie 
ukrywali, że cieszy ich fakt powstania mia-
steczka na terenie Żor.

„To doprawdy świetny pomysł. Coś cieka-
wego, miejsce w którym będzie można ciekawie 
spędzić wolny czas” - ocenia pani Krystyna. 
Wtóruje jej pan Tomasz : „Takiej atrakcji nie ma 
w całej okolicy. Już się nie mogę doczekać kiedy 
miasteczko będzie gotowe.”

Do oficjalnego otwarcia Miasteczka Twin-
pigs zostało jeszcze 12 miesięcy. Czy plany zo-
staną zrealizowane? Czy  spełni ono pokładane 
w nim nadzieje na główną atrakcję nie tylko Żor 
ale również całego regionu? Dowiemy się 
dopiero za rok.

55 maja, w czwartek  o godz. 19.48 w kopalni Krupiński należącej do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ścianie N-12 pokład. 329/1, 329/1-2 
na początku zmiany „III” doszło do zapalenia metanu. Do wypadku 
doszło podczas wykonywania prac przed rozpoczęciem urabiania. 
W strefie zagrożenia przebywało 32 pracowników. Poszkodowanych 
zostało 14 osób, pozostałe osoby wycofały się o własnych siłach. Spo-
śród osób poszkodowanych 8 osób znalazło się w szpitalach: sześciu, 
których życiu - jak określają lekarze - nie zagraża niebezpieczeństwo, 
przewieziono do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Ślą-
skich, natomiast dwóch lżej poszkodowanych do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

W wyniku dalszego prowadzenia akcji ratunkowej, w dniu 6 maja, 
trzech kolejnych poszkodowanych wytransportowano na powierzch-
nię. W tym samym dniu zastępy ratownicze dotarły do czwartego 
z górników, którzy schronili się w chodniku nadścianowym ściany 
N-12. Górnik był nieprzytomny. Niestety po wytransportowaniu 
pracownika na noszach do bazy ratowniczej, a następnie do punktu 
opatrunkowego na powierzchni lekarz stwierdził zgon. Następnie 
ratownicy dotarli do jednego z poszukiwanych ratowników, niestety 
lekarz stwierdził zgon. W dniu 12 maja, w czwartek odnaleziono ciało 
ostatniego ratownika. 

9 maja, w poniedziałek  Prokuratura Rejonowa w Pszczynie wszczęła 
śledztwo w sprawie wypadku na Kopalni „Krupiński” w Suszczu. Jak 
poinformował prokurator Bogusław Rolka przedmiotem badania 
będzie kilka wątków, jakie pojawiły się w tej sprawie: „Chcemy poznać 
przyczynę zapalenia się metanu. Przedmiotem analizy będą urzą-
dzenia pomiarowe znajdujące pod ziemią, których wskazania pozwa-
lają podjąć odpowiednio szybką reakcję. Zbadamy również prawi-
dłowość przeprowadzenia akcji ratunkowej. Nie można wykluczyć i in-
nych wątków, które mogą się pojawić w trakcie śledztwa. Na razie 
wizja lokalna na dole kopalni jest niemożliwa z uwagi na trudne wa-
runki panujące na dole kopalni”.

Swoje postępowanie w tej sprawie zapowiedział również Wyższy 
Urząd Górniczy w Katowicach, który w dniu 6 maja powołał specjalną 
komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz 
wypadku zbiorowego na Kopalni „Krupiński”.

Wypadek górniczy 
w "Krupińskim”

Uwaga 
mandat!
Od kwietnia br. na terenie 
Jastrzębia-Zdroju obowiązuje nowy 
Regulamin Utrzymania Czystości i 
Porządku na terenie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Komendant Straży 
Miejskiej 
Marek Wróbel przypomina, 
że w oparciu o tą uchwałę 
oraz na podstawie rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów RP 
w sprawie grzywien i mandatów 
karnych funkcjonariusze 
mogą ukarać mieszkańców za 
nieprzestrzeganie ich zapisów. 
Według nowego 
taryfikatora za m.in.: 
Zakłócenie spokoju, 
porządku publicznego, 
spoczynku nocnego albo wywołanie 
zgorszenia 
w miejscu publicznym można 
otrzymać mandat w wysokości 
od 100 - 500 zł. 
Umyślne wprowadzenie 
w błąd co do danych 
osobowych organu państwowego 
lub instytucji upoważnionej do 
legitymowania 
- od 200 do 500 zł. 
Niezachowanie środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia - od 50 
do 250 zł. Umieszczenie w miejscu 
publicznym nieprzyzwoitego 
ogłoszenia, napisu lub rysunku albo 
używanie słów nieprzyzwoitych 
- od 50 do 100 zł. 
Publiczne dopuszczenie się 
nieobyczajnego wybryku 
- od 50 do 100 zł.

Śmierć 
na pasach
63-letnia jastrzębianka zginęła 
dzisiaj potrącona przez samochód 
osobowy. Do zdarzenia doszło po 
godzinie 10:00 na al. Jana Pawła II. 
Jastrzębscy policjanci pod nadzo-
rem prokuratury wyjaśniają dokła-
dne okoliczności tego zdarzenia.

Przydzielono
pieniądze
Jak informuje jastrzębski 
magistrat zostały przydzielone 
stypendia w dziedzinie kultury. 
Dofinansowanie z budżetu miasta 
otrzymali: 
Witold Englender 
- na przygotowanie i prowadzenie 
wystaw w Galerii „Ciasna” 
w kwocie 3.000,00 zł.
Przemysław Strączek 
- na produkcję wideoklipu teledysku 
do autorskiego utworu „Light & 
Shadow” w kwocie 3.000,00 zł. 
Renata Raszyk - na zorganizowanie 
XI Przeglądu Twórczości 
Artystycznej w kwocie 2.790,00 zł, 
Henryka Moroń - na zorganizowanie 
i przeprowadzenie warsztatów 
wokalnych dla uzdolnionych 
muzycznie uczniów klas 1-6 szkół 
podstawowych w Jastrzębiu-Zdrój
w kwocie 3.000,00 zł
i na zorganizowanie 
Eliminacji Wstępnych 16 Konkursu 
Piosenki „Wygraj Sukces” w kwocie 
1.500,00 zł. 
Łączna kwota przyznanych 
stypendiów to 13.290,00 złotych.
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zyki obce, ale też staramy się uwrażliwić młodych 
ludzi na otaczający świat, na poznanie świata. 
Nie chcemy zamykać się tylko w obrębie prze-
dmiotów typowo szkolnych. Poprzez turystykę 
pokazujmy bliższą i dalszą okolicę. Za pomocą 
wolontariatu uświadamiamy, że ludzie powinni 
sobie pomagać. A na kole teatralnym każdy może 
wyrazić swoje emocje poprzez sztukę. 

Czy te zajęcia dają jakieś efekty, 
sukcesy uczniów?

Ależ tak, jest ich wiele. Wymienię tylko najwa-
żniejsze: II miejsce w miejskim konkursie „Poezja 
i proza w języku Szekspira”, I miejsce w konkursie 
„Wiedzy Turystycznej” i I miejsce w konkursie 
sprawnościowym w ramach Rajdu Górskiego 
Młodzieży. I miejsce w wojewódzkich elimina-
cjach XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Frankofońskiej. Podałem tyl-
ko najnowsze osiągnięcia naszych wychowan-
ków.
 

Jakby Pan określił poziom 
nauczania w SP Nr 19?

Patrząc na wyniki testu kompetencyjnego po kla-
sie VI szkoły podstawowej to jest dobrze, a na-
wet bardzo dobrze. Osiągamy wyniki powyżej 
średniej jastrzębskiej i wojewódzkiej. Oczywiście 
nigdy nie można osiadać na laurach i trzeba się 
nieustannie doskonalić, ale naprawdę jest w po-
rządku. 

A jak układa się 
współpraca z rodzicami?

To rzeczywiście ważna sprawa, bo od prawi-
dłowej współpracy szkoła  - rodzice zależy dobro 
dziecka. Przywiązujemy do tego bardzo dużą wa-
gę. Rodzice przeważnie przychodzą do szkoły tuż 
przed zakończeniem semestru, ale nie tylko. Są 
również indywidualne rozmowy i spotkania. Poza 
tym poprzez Komitet Rodzicielski angażujemy 
rodziców w różne przedsięwzięcia. Są to wspól-
ne, wycieczki, wyjazdy, imprezy na terenie szko-
ły. 

Nie zawsze rodzice mogą lub chcą 
poświęcić wystarczającą ilość czasu 
dla swoich dzieci?

To prawda. Staramy się temu zaradzić poprzez to, 
że funkcjonuje u nas świetlica środowiskowa. 
Dzieci znajdą w niej opiekę oraz pomoc przy od-
rabianiu zadań, nauce. Nie muszą siedzieć na kla-
tkach schodowych. Mogą w świetlicy ciekawie 
spędzić czas. Z tego, co wiem dzieci lubią do niej 
przychodzić. 

Występują u Państwa 
problemy wychowawcze?

Trudno, żeby ich nie było. Ale nie są to jakieś bar-
dzo poważne sprawy. Raczej drobne nieporozu-
mienia między uczniami, które staramy się wyja-
śniać. Poza tym korytarze szkolne są monito-
rowane i to zmniejsza możliwość wystąpienia te-
go typu zachowań. Przeprowadzamy w szkole za-
jęcia z udziałem policjantów i strażników miej-
skich, co wpływa korzystnie na uczniów.
 

Jak szkoła znajduje się 
w środowisku lokalnym?

Powiedziałbym, że dobrze. Współpracujemy 
z Zarządem Osiedla Staszica. Galerią Historii 
Miasta, Miejskim Ośrodkiem Kultury. Bardzo so-
bie cenie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-

joznawcze. Od lat organizujemy wspólne rajdy, 
wycieczki, imprezy na terenie Jastrzębia, ale i Be-
skidzie Śląskim. Dzieci chętnie biorą udział w te-
go typu imprezach. 

Współpracujecie 
ze szkołami z zagranicy?

Od lat mamy partnerskie szkoły w Karwinie i Ha-
wirzowie. Wychodzimy z założenia, że trzeba za-
cząć od poznania przyjaciół zza miedzy. Uważam, 
że współpraca z placówkami czeskimi jest reali-
zacją właśnie takiej idei. Dzieci lubią się odwie-
dzać. Poznają swoich rówieśników. A nauczyciele 
mają okazje do wymiany poglądów na tematy dy-
daktyczne. 

Mocne strony szkoły?
Jak już mówiłem dobry poziom nauczania. Jest to 
ważne, ponieważ to czego uczniowie dowiedzą 
się w szkole podstawowej stanie się dobrą bazą 
do dalszej edukacji. Wszelkie zaległości mogą 
później niekorzystnie wpływać na ich dalszą ka-
rierę szkolną. Oprócz tego stawiamy mocno na 
informatykę. Jesteśmy współorganizatorem ra-
zem ze Szkołą Podstawową Nr 4 Miejskiego Kon-
kursu Informatycznego. 

Podejmujecie jakieś 
działania ogólnomiejskie?

Właśnie wspomniany już konkurs informatyczny. 
Oprócz tego włączamy się w prace na rzecz hos-
picjum czy schroniska dla zwierząt. Dzieci zbie-
rają karmę dla psów i zawożą ją, wraz z nauczy-
cielem do schroniska.

Mógłby Pan wymienić jakieś 
uczniowskie i nauczycielskie 
gwiazdy szkolne?

Dzieci bardzo się starają, ale nie chciałby nikogo 
wyróżniać w obawie, że kogoś pominę. Każdy po-
dejmuje działania na miarę swoich możliwości. 
Jeżeli chodzi o zespół nauczycielski to coraz wię-
cej pedagogów ma na swoim koncie sukcesy, pi-
szą książki, organizują konkursy i inne imprezy. 
Naprawdę nie mam na co narzekać. 

A co nastręcza Panu 
problemy w kierowaniu szkołą?

Chyba najgorsze są problemy finansowe. Wszy-
stko trzeba liczyć z ołówkiem w ręku. A chciałoby 
się przecież zakupić najnowsze pomoce dydakty-
czne, przeprowadzić nie tylko niezbędne remon-
ty. Nie bez kozery mówi się, że szkoła to drugi 
dom. Chciałbym, aby było w niej przytulnie i ład-
nie. A tego nie da zbudować się bez środków fi-
nansowych. O atmosferę się nie boję, bo ta jest 
już dobra.  

Jakie ma Pan 
plany na przyszłość?

Myślę o stworzeniu klasy sportowej w dyscyplinie 
baseball. Cieszy się ona dużą popularnością w Ja-
strzębiu i warto młodym ludziom stworzyć mo-
żliwość jej uprawiania pod profesjonalnym okiem 
trenera. Ale czy otworzymy taką klasę, to już za-
leży od środków finansowych naszego budżetu 
miasta. Być może uda się nam, w ramach pro-
jektu europejskiego, utworzyć dodatkowe za-
jęcia dla uczniów zdolnych i słabszych w klasach 
I-III. 

Szkoła to przede 
wszystkim uczniowie. 
Jak dużą placówką 
oświatową jest SP Nr 19?

Jesteśmy średnią szkołą. Liczymy obecnie nieco 
ponad 300 uczniów. Pewnie, że to nie te czasy, 
kiedy w jej murach mieściło się znacznie więcej. 
Ale dzięki temu klasy nie są przepełnione i dzieci 
nie muszą uczyć się na dwie zmiany. A nauczycie-
le mogą poprzez to zindywidualizować proces na-
uczania. Chciałbym jeszcze dodać, że zatrudnia-
my 29 pedagogów. 

Co pan może 
powiedzieć o kadrze 
nauczycielskiej szkoły?

Są to osoby w pełni wykwalifikowane. Mające 
ukończone odpowiednie studia kierunkowe oraz 
– co się coraz częściej zdarza – podyplomowe. 
Ogromna większość z nich to ludzie zaangażowa-
ni w swoją pracę na rzecz dzieci. Organizują im 
zajęcia dodatkowe. Tak, że u nas życie szkolne 
nie kończy się z momentem ostatniego dzwonka.

 Na jakie zajęcia mogą liczyć 
uczniowie po zakończeniu lekcji?

Jest ich naprawdę wiele i wybór jest duży. Pro-
wadzimy w naszej szkole rozmaite zajęcia 
pozalekcyjne: koło turystyczne, teatralne (w tym 
w języku angielskim), matematyczne, plasty-
czne, szachowe, misyjne, małych wolontariuszy, 
biblioteczne, historyczne, z języków obcych, 
przyrodnicze, gitarowe, teatralne, informaty-
czne, o ruchu drogowym. 

Bierzemy też udział w akcjach ogólnopolskich, 
jak na przykład: „Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Kupa grosza” – zbiórka drobnych pieniędzy na 
cele charytatywne, „Szkoła z klasą” – akcja Gaze-
ty Wyborczej. 

Które z nich cieszą się 
szczególną popularnością?

Z tym naprawdę różnie bywa. To już zależy od 
preferencji poszczególnych uczniów. Ale proszę 
zauważyć, że stawiamy nie tylko na zajęcia typo-
wo lekcyjne jak: matematyka czy historia lub ję-

Szkoła Podstawowa nr 19 w Jastrzębiu-Zdrój
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Damian Gałuszka
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta,członek 
Komisji Skarbu
i  Komisji Edukacji

Piotr Włodarek 
Członek Komisji 
Polityki Gospodar-
czej i Bezrobocia
i Komisji Kultury 
i Sportu.
Członek Społecznej 
Rady Mieszkaniowej

Jarosław Potępa
Członek Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publicznego i Sa-
morządu Terytoria-
lnego i Komisji 
Rewizyjnej

Janusz Ogiegło
Zastępca Przewo-
dniczącego Komisji 
Kultury i Sportu.
Członek Komisji 
Gospodarki Komu-
nalnej i Przestrze-
nnej, wiceprzewo-
dniczący Klubu 
Radnych PO

Lucyna Maryniak 
Członek Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publicznego i Sa-
morządu Terytoria-
lnego i Komisji 
Polityki Społecznej

Roman Foksowicz   
Członek Komisji 
Polityki Gospodarczej 
i Bezrobocia 
Przewodniczący 
Klubu Radnych PO

Radni PO 
w Jastrzębiu
-Zdroju

Elżbieta Siwiec
Zastępca Przewo-
dniczącej Komisji 
Polityki Społecznej, 
członek Komisji 
Edukacji

Alina Chojecka 
Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
i Przestrzennej 
członek Komisji 
Skarbu

6 maja 2011r. odbyła się sesja specjalna z udzia-
łem Radnych Województwa Śląskiego i Radnych Wo-
jewództwa Opolskiego. Poświęcona była 90 rocznicy 
III Powstania Śląskiego. W czasie uroczystych obrad 
radni obu Sejmików przyjęli „Rezolucję w sprawie 
uczczenia 90. rocznicy wybuchu III Powstania 
Śląskiego”, w której składają „hołd Powstańcom Ślą-
skim z W. Korfantym na czele, którzy w dniach od 
2 maja do 5 lipca 1921 roku walczyli o polskość 
Górnego Śląska, a ich wytrwałość i męstwo dopro-

wadziło do zjednoczenia z państwem polskim. Niech 
pamięć o bohaterskich czynach Powstańców Ślą-
skich będzie godnie uczczona przez mieszkańców 
Województwa Śląskiego.” 

W sesji uczestniczyli Marszałkowie obydwu 
województw. Gościem specjalnym był Jerzy Buzek, 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który 
powiedział, że staje tutaj jako Ślązak, Polak i Euro-
pejczyk.

We wrześniu ubiegłego roku Radni Sejmików 
Województwa Śląskiego i Opolskiego przyjęli uch-
wałę o ogłoszeniu roku 2011 rokiem Pamięci Pow-
stań Śląskich. Centralne obchody 90. rocznicy wybu-
chu III Powstania Śląskiego, organizowane wspólnie 
zostały zaplanowane na dzień 21 maja 2011r. na 
Górze św. Anny. .

150 LAT UZDROWISKA
11 maja odbyła się sesja nadzwyczajna związa-

na z uczczeniem 150. lecia powstania uzdrowiska 
w Jastrzębiu-Zdroju. Wiosną 1861 roku hrabia Felix 
von Koenigsdorff uruchomił w Jastrzębiu-Zdroju jo-
dobromowe uzdrowisko solankowe. Dzięki jego in-
wencji i szczodrości nasza miejscowość stała się ce-
nionym w Europie kurortem leczniczym. W okresie 
międzywojennym  dr Mikołaj Witczak odbudował 
i powiększył ofertę uzdrowiska, które zwane było 
„Perłą Uzdrowisk Śląskich”. Odkrycie pokładów wę-
gla i budowa kopalń przyczyniła się do zaniku wód 
leczniczych co spowodowało likwidację bazy sana-
toryjno-uzdrowiskowej w Jastrzębiu-Zdroju.

19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury, Galeria 
Historii Miasta została otwarta wystawa o dziejach 

naszego kurortu w czasach rodziny Witczaków.  
Sesja nadzwyczajna zwołana z okazji 150. lecia po-
wstania uzdrowiska zaowocowała podjęciem uch-
wały. Radni Klubu Platforma Obywatelska stwierdzili 
jednak, ze sposób sformułowania uchwały przez 
wnioskodawców nie wnosi żadnej wartości i nie po-
zostawia śladu co do obchodów 150 lat uzdrowiska. 
Radni Platformy Obywatelskiej, apelowali do wnio-
skodawców o zmianę uchwały tak aby efektem było 
upamiętnienie rocznicy tak, aby każdy mieszkaniec 
miasta przebywając w parku mógł się z tym za-
poznać.  W wolnych głosach i wnioskach radni po-
parli wniosek dotyczący budowy infrastruktury wy-
korzystującej wody solankowe z pobliskiego źródła 
Zabłocie dla celów rekreacyjno-leczniczych.   

Wodzisławski Hotel Amadeus stał się areną wa-
żnego wydarzenia. 9 maja zawiązało się Śląskie 
Partnerstwo Gospodarcze, którego celem - zgodnie 
z podpisanym porozumieniem - będzie tworzenie no-
wej jakości współpracy pomiędzy podmiotami go-
spodarczymi a innymi aktorami życia publicznego, 
jak organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny, 
przedstawiciele władzy ustawodawczej i wykonaw-
czej. Członkowie założyciele, tj. Forum Firma Miasta 
Radlin, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim, 
Raciborska Izba Gospodarcza i Żorska Izba Gospo-
darcza zawiązały Partnerstwo, aby wspólnie podej-
mować inicjatywy w kontaktach z organami samo-
rządu terytorialnego i tworzyć warunki sprzyjające 
rozwojowi gospodarczemu gmin i regionów.

Na zaproszenie organizatorów w Konferencji 
wziął też udział Poseł Krzysztof Gadowski, który 
przedstawił zagadnienia związane z ustawodaw-
stwem na rzecz przedsiębiorczości. Poseł przybliżył 
uczestnikom konferencji dotychczasowe zmiany, ja-
kie wprowadzono w ponad 30 ustawach porządku-

jących sprawy gospodarcze.  W swym wystąpieniu 
poseł położył nacisk na nowelizację ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej, która wprowadziła 
już szereg ułatwień dla przedsiębiorców, takich jak 
tzw. jedno okienko, możliwość rozpoczęcia działal-
ności w terminie innym, niż rejestracja firmy, czy 
wprowadzenie do polskiego systemu prawnego no-
wego pojęcia "upadłości konsumenckiej". Następnie 
poseł przedstawił założenia do ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, nad którymi jeszcze pra-
cuje parlament. Będzie to tzw. II etap nowelizacji 
tych przepisów. Parlamentarzyści mają wiele pla-
nów: jedno okienko ma być docelowa zastąpione for-
mułą "zero okienka". Samorejestracja dla tych, któ-
rzy wybiorą taką formę otwarcia działalności gospo-
darczej następować będzie za pośrednictwem wnio-
sku on-line. Ma to być możliwe już od 1 lipca 2011. 
Ponadto nowe firmy nie będą musiały występować 
o numer REGON, a informacje zawarte na stronie 
GUS otrzymają walor prawny. Oznacza to, że nie bę-
dzie konieczne przedstawianie zaświadczeń. Spra-

wdzenie rejestru GUS będzie wystarczające. Mody-
fikacji ulegnie możliwość zawieszania działalności 
gospodarczej: prowadząc ją w rożnych formach, bę-
dzie można zawiesić jedną lub kilka, a inne konty-
nuować. Aby usprawnić przepływ informacji pomię-
dzy urzędami a interesantami wprowadza się obo-
wiązek odpowiedzi w ciągu 14 lub 21 dni w sprawach 
wymagających konsultacji, co zastąpi obecnie obo-
wiązujący termin definiowany jako "niezwłoczny".
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb 
gospodarczych i branżowych, cechów rzemiosł, 
stowarzyszeń przedsiębiorców, a także lokalnych 
władz samorządowych.

26 i 30 kwietnia w centrum miasta, na skwerku przy małej galerii odbył się zorganizowany 
przez Platformę Obywatelską oraz Młodych Demokratów happening pod hasłem "Tak dla 
flagi". Podczas akcji inicjator przedsięwzięcia, Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, 
radni i członkowie partii wręczali przechodniom flagi państwowe.

ROZDAWAŚMY 
FLAGI

Głos Posła Krzysztofa Gadowskiego 
o ustawodawstwie na rzecz 
przedsiębiorczości w Śląskim 
Partnerstwie Gospodarczym

Z prac Sejmiku Województwa Śląskiego

Komisja podjęła uchwały związane z funkcjonowaniem żłobków i klubów 
dziecięcych, które przyjęto jednogłośnie. Zmiany zawarte w uchwałach są kon-
sekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 4.02.2011 roku, która m.in. pozbawia 
żłobki statusu zakładów leczniczych.

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji przedstawili problem spożywania 
alkoholu przez nieletnich – zjawisko ma tendencję spadkową (nieznacznie, ale 
jednak) oraz zażywania narkotyków. Poinformowano radnych o skali narkomanii 
w naszym mieście oraz o osiągnięciach służb operacyjnych (wykrycie i roz-
poznawanie w/w zjawiska plasuje naszą Komendę w czołówce województwa 
śląskiego).

Istnieje Miejski Punkt Konsultacyjny ds. narkomanii, ul. Popiełuszki, punkt 
katechetyczny, czynny w czwartek od 16.00 do 19.00, tel. 800 120 289. 
„Jeśli widzisz problem dzwoń lub przyjdź”

Na komisji Kultury i Sportu pani dyrektor Maria Kucharska przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Następnie komisja 
debatowała nad projektami Uchwał. Radny Piotr Włodarek zgłosił kilka uwag, co 
do projektu Uchwały o Stypendiach oraz Nagrodach i Wyróżnieniach dla sporto-
wców. M.in. w pierwszej wersji projektu stypendia oraz nagrody nie należałyby 
się zawodnikom Jastrzębskiego Klubu Hokejowego oraz zawodniczkom „Białych 
Jastrzębi”- uwagi radnego zostały uwzględnione i zapis zmieniono. Radny Piotr 
Włodarek zaproponował także aby wypłacano stypendium przez okres 3 miesięcy 
dla zawodników, którzy doznali kontuzji podczas rozgrywania zawodów- niestety 
nie wyrażono zgody na zmianę tego zapisu, jak i na obniżenie wieku zawodników 
uprawnionych do otrzymania stypendium lub nagrody, z wieku 16 lat do 13 lat. 
Na pierwszym posiedzeniu Komisji projekt Uchwały nie został przyjęty. Dopiero 
po naniesieniu poprawek zgłoszonych przez Radnego Piotra Włodarka Komisja 
projekt Uchwały przyjęła. 

Komisja Polityki Społecznej
Posiedzenie z 21.04.2011 r.

Komisja Kultury i Sportu
Posiedzenie z 21.04.2011 r.

Dyżury radnych w każdą środę 
w siedzibie jastrzębskiej 
Platformy Obywatelskiej

ul. Katowicka 24
godz. 16:00 –17:00

www.jastrzebie.platforma.org



Wizualizacja terenu przy ul. Witczaka

KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę

Tumany kurzu latem i woda płynąca niewiel-
kimi korytami wiosną i jesienią. Przy bramkach 
błoto. Obok bramek wkopane opony. Zwykłe bo-
isko, jak każde inne. Z dala obserwowane przez 
trzech panów w „średnim wieku”, zasiadających 
na ławeczce przy placu zabaw. 
- Było lepsze niż betonowe. Kolan człowiek nie 
zdarł - powiedział „trzydziestoletni emeryt” sie-
dząc na ławce i obserwując przechodzące obok 
panny. 
- A ile razy miałeś okazję te kolana zedrzeć? Nie 
robiłeś wślizgów, to co ty możesz o tym wiedzieć? 
Ale „piaskowe” miało swój klimat”- zganił go 
przyjaciel, popijając schowane w torbie piwo. 
- Ogólnie, cały ten kompleks miał swój klimat. Ale 
„piaskowe” służyło przede wszystkim do meczów. 
Na betonowym częściej grało się w „tyka”, „słu-
pek poprzeczkę” i „citkę” - dodał „emeryt”. 
- Niby tak, ale jak trzeba było, to mecze rozgry-
waliśmy i tu, i tu. A pozostali grali na bramkach 
hokejowych, a jeszcze inni nawet na przedszkolu 
- wspominał „przyjaciel emeryta”. 
- Tam to zawsze woźny pogonił (śmiech). A co do 
gier, to na żużlowym grało się jeszcze w „kwadra-
ta” - przebudził się trzeci.

W uszach przeciętnego trzydziestolatka po-
wyższe terminy brzmią jak zaklęcia, które otwie-
rają sezam wspomnień. Dzisiaj dzieciaki mają 
Pottera i wiedzą, jak wyczarować smoka. Ale nie 
potrafią prosto kopnąć piłki, a gra w futbol kojarzy 
im się z konsolą. Trzydziestolatek wie, czym jest 
„tyk”, zwany również „jednym podaniem”. Jeden 
gość stoi na bramce, a pozostali próbują strzelić 
mu gola. Mogą jednak tylko raz dotknąć piłkę
- Czasem głowa, słupek i poprzeczka ratowały 
- z rozrzewnieniem powiedział „emeryt”. - I bram-
karza uważało się za ostatnią łajzę, jak nie po-
zwolił dotknąć drugi raz (śmiech) - dodał.
 
- Była też inna odmiana tej gry - uśmiechnął się 
„przyjaciel”. 
- Jaka? - Tylko w „tyka” się grało - obruszył się 
„emeryt”. 
- A nie pamiętasz co było, gdy ktoś przekroczył 
daną liczbę straconych bramek? - zapytał ze 
śmiechem „trzeci”. 
- A no tak, piłką z paru metrów w tyłek - 
zaśmiał się „emeryt”. 

„Tyk” rozpracowany. Z kolei „słupek poprze-
czka” to prosta gra polegająca na trafianiu w... 
słupek i poprzeczkę, a także spojenie obu tych 
części bramki, co punktowane było aż za trzy 
oczka.
-  A w „citkę” graliście? - zapytał „trzeci”.
- Jako żywo, nie - z ironią odpowiedział 
„przyjaciel”.
- Stawiało się piłkę na linii jednego pola karnego 
i lobowało się bramkarza stojącego w drugiej 
bramce, każdy to wie - dodał. 

Dlaczego „citko”? Marek Citko był piłkarzem 
Widzewa Łódź i w pamiętnym meczu Ligi Mis-

.

trzów w 1996 roku strzelił bramkę hiszpańskiemu 
bramkarzowi Jose Molinie, lobując go z 40 met-
rów. Cały kraj opanowała wówczas „citkomania” 
i nie ominęła ona Jastrzębia. 
- Pamiętam to, najlepszy w te klocki był Adrian, 
który teraz strzela gole dla All Stars - dodał „trze-
ci”. Natomiast „kwadrat” to taki „piłkarski tenis” 
ale bez siatki. Każdy miał swoje pole, na którym 
tylko raz mogła odbić się kopnięta przez rywala 
piłka.

Krajem lat dziecinnych” kochającej piłkę no-
żną hałastry z Osiedla Chrobrego, czyli popularnej 
„Szóstki” był kompleks boisk przy Szkole Podsta-
wowej nr 20. Grało się całymi dniami, od rana do 
wieczora. Gdy jedni kończyli, to inni zaczynali. 

- Ale „Piaskowe” prawie zawsze trzeba było reze-
rwować - wspominał „emeryt”. 
- Poważny mecz klasowy czy blokowy nie mógł 
odbyć się na innym boisku, „Piaskowe” miało 
swój prestiż - dodał. Potem, gdy nastolatkom 
przybyło lat, grało się „bar na bar”. Jednak z roku 
na rok „obłożenie” boiska malało. Niegdysiejsi na-
stolatkowie ze zdziwieniem stwierdzali, że „pia-
skowe” znów jest wolne. Że cały kompleks boisk 
coraz częściej świeci pustkami. Czasem jakiś sa-
motnik odbijał piłkę o ścianę sali gimnastycznej...

Co się stało? Dlaczego tamte piękne czasy 
bezpowrotnie minęły? Dlaczego najmłodsze po-
kolenia nie spędzają całych dni na „piaskowym”? 
Dlaczego nie chcą poczuć w gardle gryzącego pia-
chu? Co mogło być piękniejszego od zwycięstwa 
po wyrównanym meczu? 
- Marudzicie, jak dziadki, które narzekają na to, że 
młodzi nie robią tego, co wy. Na was też narze-
kano - obruszył się w końcu „przyjaciel”. 
- Narzekano, ale kopałeś piłkę tak jak twój ojciec 
i dziadek. I jego dziadek. Grało się wszędzie, 
gdzie tylko był kawałek prostego placu. Dzisiaj 
dzieciakom pobudowali „Orliki” i grają na nich al-
bo profesjonalne szkółki piłkarskie, albo tacy jak 
my - odparł „emeryt”.

Czy ta „utrata kraju lat dziecinnych” to tylko 
normalne narzekanie starszych na młodszych? 
Wydaje się, że nie. Nie będzie silnej reprezentacji 
piłkarskiej bez zgrai szalejących po byle jakich bo-
iskach dzieciaków. Nawet bez bójek, które wybu-
chały z powodu niektórych meczów. Nie zmienia 
to jednak faktu, że jednego dnia jeden drugiemu 
rozkwaszał nos, a drugiego dnia obaj zgodnie 
przychodzili na boisko i często grali razem. Teraz 
tego nie ma. Dlaczego reprezentacja Polski jest 
w rankingu FIFA między Dziećmi z Bullerbyn 
a Wyspą Wielkanocną? Właśnie dlatego.

Trzej trzydziestolatkowie spojrzeli przed sie-
bie. Dziś „Piaskowego” już nie ma. Całkowicie za-
rosło trawą. Przegrało z Playstation.

- Rusz te swoje tłuste cztery litery, bierz piłkę i chodź, „piaskowe” jest 
wolne - zasłyszane w domofonie słowa brzmiały zawsze niczym 
komenda. To oznaczało jedno - mecz z prawdziwego zdarzenia na 
dużym boisku, z lepszymi bramkami. Jedynym minusem było to, że 
kopnięta na „drugą” bramkę piłka wpadała za płoty okolicznych 
domów. Z tego względu ktoś zawsze musiał się poświęcać i uciekać 
z odebraną futbolówką przed miejscowym Burkiem. Czym było 
„piaskowe”? „Krajem lat dziecinnych” i „Arkadią” Osiedla Chrobrego.

14 www.jasnet.pl    publicystyka

“Piaskowe” przy SP nr 20.          Całkowicie zarosło trawą. Przegrało z Playstation.



Dlaczego warto wziąć udział 
w „Silesia Run”? 

Stefan Kalinowski - Nasza impreza nazywa się 
dokładnie Ogólnopolski Bieg Uliczny „Silesia Run” 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Jastrzębia-Zdroju. Ma ona na celu zachęcenie jak 
największej liczby osób do wspólnego biegania 
promując tym samym aktywny sposób spędzenia 
wolnego czasu. Mniej ważne jest to, kto szybciej 
przybiegnie. Liczy się udział. Mam nadzieję na li-
czne uczestnictwo mieszkańców Jastrzębia-Zdro-
ju. Bieg będzie odbywał się na dystansie 5 km. 
Dla nas jest to o tyle ważne, że w ramach zawo-
dów odbędą się również Mistrzostwa Polski Firm 
i Mistrzostwa Śląska Służb Mundurowych. To 
pierwsze tego typu imprezy w Polsce. Zaprasza-
my także do udziału w Nordic Walking na tym sa-
mym dystansie. 

Gdzie będzie przebiegała trasa biegu? 
Zawodnicy wybiegną ze Stadionu Miejskiego na 
ulicę Zieloną. Następnie będą biegli ulicą Harcer-
ską, aleją Piłsudskiego, ulicami Graniczną, Pod-
halańską, Arki Bożka i Wrzosową. Z tej ostatniej 
przebiegną na ulicę Zieloną i z powrotem na Sta-
dion Miejski. 

Nie mieliście problemów 
z zezwoleniami? 

Mamy spore doświadczenie w tej materii, dlatego 
żadnych problemów nie było. Trasa jest przygo-
towana bardzo dobrze i w minimalnym stopniu 
obciąży ruch uliczny w Jastrzębiu Zdroju. 

Kto oficjalnie organizuje zawody? 
Stowarzyszenie Biegów Górskich. Robimy to sa-
mi. Mamy też dofinansowanie z Urzędu Miasta 
i Ministerstwa Sportu. Ta ostatnia instytucja po-
maga przy Mistrzostwach Polski Firm. Poza tym 
mamy sponsorów, między innymi Jastrzębską 
Spółkę Węglową. Ale szukamy dalej. 

Na jaką frekwencję liczycie? 
Spodziewamy się uczestnictwa około pół tysiąca 
osób. Chcemy się zamknąć w granicach 300-500 
zawodników. Liczymy na duży udział mieszkań-
ców miasta, a także reprezentacji szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik 
po ukończeniu biegu będzie mógł brać udział 
w losowaniu laptopa i sprzętu sportowego. Poza 
tym każdy zawodnik, który uiści wpisowe, otrzy-
ma pamiątkowy medal i koszulkę.

Na co może liczyć zwycięzca? 
Nie przewidzieliśmy nagród finansowych. Na naj-
lepszych czekają puchary i statuetki. Najważniej-
szy jest udział. Dla nas to przede wszystkim się li-
czy. Chcemy, aby osoby lubiące biegać miały oka-
zję wziąć udział w poważnej imprezie na odpo-
wiednim dystansie. Także dla najlepszych mie-
szkańców Jastrzębia-Zdroju w kategoriach kobiet 
i mężczyzn przygotowaliśmy puchary i statuetki. 

Stefan Kalinowski też pobiegnie? 
Nie, nie dam rady (śmiech). Będzie bardzo dużo 
spraw do załatwienia i naprawdę sporo pracy. Ka-
żdy ma swoją działkę w tym przedsięwzięciu. 

Czy ma Pan swoich 
faworytów tego biegu? 

Zależy, kto się zgłosi. Bieg należy do prestiżowe-
go Festiwalu Biegowego, na który składa się dzie-
sięć zawodów w całej Polsce. Finał imprezy bę-
dzie miał miejsce w Krynicy Zdroju. Promocja Fe-
stiwalu miała miejsce podczas zawodów w War-
szawie, Poznaniu i Krakowie, więc jest to napra-
wdę duże wyróżnienie. To pierwszy bieg, który 
organizujemy, i od razu udało się dostać do tak 
ciekawego grona. A co do faworytów... Jeśli ze-
chcieliby wystartować, to na pewno Jurek albo 
Damian Zawierucha. Zachęcam wszystkich, za-
równo tych utytułowanych, jak i pozostałych. 
Trasa będzie ciekawa i porządnie wymierzona. 
W tym roku zabraknie jej atestu, ale liczymy, że 
w przyszłym roku będzie inaczej. „Silesia Run” 
ma być imprezą cykliczną, która od przyszłego 
roku będzie odbywała się w ostatnią niedzielę 
czerwca. 

Czy nie obawia się Pan o frekwencję? 
Tydzień wcześniej w Jastrzębiu 
odbędzie się Bieg Równych Szans... 

Nie. Mamy swoje możliwości i środki promocji, 
które zawsze się sprawdzały. Raczej nie powinno 
być problemów. Ja sądzę, że bliskość imprez mo-
że obu pomóc. Najważniejszy jednak, co powtó-
rzę po raz kolejny, jest liczny udział jastrzębian. 
Dystans 5 km nie jest zbyt wymagający, zatem 
pobiec może każdy. W czasie przewidzianym na 
zawody, czyli 50 minut, marszobiegiem przejść 
i przebiec zdoła go chyba każdy. Poza tym na 
uczestników będą czekały niespodzianki, ale nie 
chciałbym na razie o nich mówić. Całość imprezy 
poprowadzi znany prezenter Robert Krzyżaniak. 
Powolutku idziemy do przodu. 

Czym jest Stowarzyszenie 
Biegów Górskich? 

Stowarzyszenie organizuje między innymi presti-
żowy Bieg na Pilsko, a także Bieg na Stożek oraz 
katowicki Bieg po Schodach. Organizując Mis-
trzostwa Świata Weteranów w biegach górskich 
w Korbielowie w 2010 roku nie mogliśmy liczyć na 
wsparcie finansowe z Zarządu Głównego TKKF. 
Z tego względu w kwietniu 2010 roku zmieniliśmy 
nazwę i charakter działania. 

A skąd w ogóle pomysł na biegi 
górskie? Jest Pan znany raczej 
z biegów płaskich. Wychował Pan 
spore grono zawodników. Niektórzy 
się od Pana odwrócili, inni pozostali. 

Cóż, niektórzy istotnie się odwrócili, ale każdy 
szuka sobie zmiany na lepsze. Jeśli coś znaczniej-
szego można osiągnąć gdzie indziej, to po co się 

ze sobą męczyć? Istotnie, kilku zawodników się 
u mnie wychowało, między innymi Jurek Zawie-
rucha czy Jakub Staśkiewicz. Mam nadzieję, że 
Jakub teraz, jako szkoleniowiec, wychowa bie-
gacza, który pobije czas 2:30 na 1000 m. A dla-
czego biegi górskie? Wszystko zaczęło się 2000 
roku. Celem była promocja naszego środowiska. 
Jurek Zawierucha czy Agnieszka Pietrzak poje-
chali po raz pierwszy na Mistrzostwa Europy do 
Austrii i od tego się zaczęło. A poza tym biegi gór-
skie wzmacniały naturalną siłę, zatem dobre wy-
stępy w górach pomagały w biegach przełajo-
wych i płaskich. Z tego wszystkiego wzięły się do-
bre wyniki, między innymi maratoński wyczyn 
Jerzego Zawieruchy, czyli 2:21:35. A on to wszy-
stko zrobił pracując na kopalni. Często go pytano, 
jakim cudem to łączy... Dzięki biegom górskim 
zwiedził też kawał świata startując na różnych 
kontynentach. Ale nie jest tak, że w biegach gór-
skich, że każdy Reprezentacji Polski jedzie za dar-
mo. Jest dokładnie odwrotnie, trzeba sobie je-
szcze opłacić wyjazd. Dlatego założyliśmy Stowa-
rzyszenia Biegów Górskich. Dzięki temu możemy 
realizować naszą pasję i wspierać naszych bie-
gaczy w różnych wyjazdach na zawody. 

Magnesem do uczestnictwa 
w „Silesia Run” dla wielu ludzi 
może być Pana osoba. 

Nie, raczej nie. Nie uważam się za „magnes” dla 
kogoś. Może dla kogoś jestem autorytetem, ale 
to trzeba pytać innych. Wszystko robię na maksa. 
Ci, którzy mnie znają, wiedzą to. Ale przede wszy-
stkim mamy tu grupę ludzi, która chce ze sobą 
współpracować. I dzięki temu to wszystko się 
kręci. 

Czego zatem można życzyć? 
Przede wszystkim dobrej pogody. Jeśli dopisze 
aura, to wszystko się uda. Nasz bieg to nie tylko 
impreza sportowa, ale też możliwość spotkania 
się i uczestniczenia we wspaniałej zabawie. 
Niespodzianek nie zabraknie. 
Serdecznie zapraszam.

Stefan Kalinowski
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Czym nasza sekcja wspinaczki 
sportowej może się pochwalić?

Maciej Kłopotek - Miniony rok zakończyliśmy 
dość pokaźną zdobyczą sześciu pucharów, z cze-
go dwa pierwsze uzyskaliśmy w ogólnej klasyfi-
kacji Pucharu Polski Juniorów. W kategorii mło-
dzieżowców Kamil Mazur był pierwszy, a Dawid 
Herman trzeci. W kategorii juniorek Karolina Ko-
zera zajęła pierwszą lokatę, a trzecimi miejscami 
mogą pochwalić się Patrycja Gawlas, Patrycja Na-
lepa i Jan Kaczmarczyk. Pięknym początkiem ak-
tualnego sezonu był sukces Patrycji Gawlas, któ-
ra na zawodach Pucharu Polski seniorów pod ko-
niec marca zajęła fantastyczne, trzecie miejsce. 
Patrycja musiała startować wśród seniorów ze 
względu na ukończone siedemnaście lat. Licz-
łem po cichu na awans do finału, a gdy Patrycja 
awansowała, to marzyłem o pierwszej piątce. 
Tymczasem po eliminacjach nasza zawodniczka 
była ex-aequo z obrończynią tytułu z minionego 
roku. Gdy dostałem sms-a z informacją o trzecim 
miejscu, to cieszyłem się jak dziecko.

Kto, poza Patrycją Gawlas, 
zasługuje na pochwałę?

Na tej samej imprezie w kategorii juniorów i mło-
dzieżowców Kamil Mazur i Karolina Kozera zajęli 
drugie lokaty, a Dawid Herman trzecią. Oprócz 
tego na uwagę zasługuje młodsza grupa, która 
nie startuje w zawodach z cyklu Pucharu Polski. 
Dlatego jej udziałem staje się Turniej Czterech 
Ścianek, którego siódmą edycję gościliśmy nie-
dawno w Jastrzębiu. Kiedyś w tych turniejach 
startowali zawodnicy, którzy dziś brylują w impre-
zach ogólnopolskich. 6 marca na naszej ścianie 
rywalizowało pół setki młodych wspinaczy. Re-
prezentowane były między innymi Gierałtowice, 
Bytom, Rybnik, Bielsko-Biała, Katowice, Kraków, 
a nawet Łódź. Wszystkie okoliczne ściany brały 
udział w tych zawodach. Wśród dziewcząt 12-13 
letnich wygrała nasza reprezentantka Andżelika 
Celusta, natomiast w kategorii dziewczynek 8-11 
lat bezkonkurencyjna była Klaudia Michałowska. 
Poza tym do finału dostali się nasi kolejni zawo-
dnicy, między innymi mój syn Dominik Kłopotek, 
a także Aleksandra Szczurek. Z kolei w katego-
riach starszych na wyróżnienie zasługują nasze 
siostry bliźniaczki Dominika i Patrycja Nalepa, 
które zajęły odpowiednio pierwszą i trzecią po-
zycję. Z kolei wśród chłopców 14-16 lat z dobrej 
strony pokazali się Szymon Tkacz i Bartłomiej 
Kaczmarczyk, którzy zajęli odpowiednio drugie 
i trzecie miejsce. Z kolei 27 marca w Bielsku-Bia-
łej odbyły się kolejne zawody z cyklu Turnieju 
Czterech Ścianek. Tu Bartek Kaczmarczyk wygrał 

w swojej kategorii, natomiast Patrycja Nalepa by-
ła druga. Drugie miejsce zajęła też Ola Szczurek, 
a po raz kolejny bezkonkurencyjna okazała się 
Klaudia Michałowska. Pokładamy w niej napra-
wdę spore nadzieje tym bardziej, że jest z nami 
stosunkowo krótko i jest bardzo młoda. Zatem... 
dzieje się u nas (śmiech). W klasyfikacji general-
nej Turnieju Czterech Ścianek nasi zawodnicy 
mają się czym pochwalić. W kategorii 8-11 lat 
Klaudia Michałowska jest pierwsza, w kategorii 
12-13 lat Andżelika Celusta zajmuje trzecie miej-
sce, z kolei w kategorii 14-16 lat druga jest Patry-
cja Nalepa, a pierwszy Bartosz Kaczmarczyk. 
Idziemy powoli do przodu i nawiązujemy walkę. 
Czas pokaże...

Czyli „młodym” też się wiedzie.
Wiedzie się, choć tych „młodych” mogłoby być 
trzy razy więcej. Mamy niewielki dostęp do naszej 
ściany, ale nie chcę narzekać. Jednak sekcja musi 
mieć z tego względu pewne ograniczenia. Dlate-
go wybieramy najlepszych. Jest to trochę brutal-
ne, ale nie mamy wyjścia. Szkoda, że w Jastrzę-
biu nie mamy takiego obiektu, jaki jest w Pawło-
wicach...

A nie możecie 
trenować w Pawłowicach?

I tak, i nie... Ale pamiętajmy, że działa tam kon-
kurencja. Oczywiście, przyjaźnimy się, ale jest 
konflikt interesów. Wiadomo, jak to jest.

Sekcja wspinaczki sportowej 
to nie tylko ściany w salach, ale też, 
a może przede wszystkim, plener. 

Pamiętam, że wybieraliście 
się do Hiszpanii.

Sporo naszych zawodników pojechało do Hiszpa-
nii. Dawid Herman poprawił „życiówkę” na tru-
dnej drodze. Patrycja Gawlas też podniosła po-
przeczkę. W Hiszpanii pojawiła się także Karolina 
Kozera, choć uważam, że powinna tam jeździć 
częściej. Wtedy sukcesów byłoby więcej. Skały 
i ściana to znacząca różnica. To inny rodzaj chwy-
tów. Skały to specyfika, której nie da się odtwo-
rzyć na sztucznych obiektach. W efekcie takich 
treningów pojawiły się wspomniane sukcesy 
w Pucharze Polski. W Hiszpanii Patrycja i Kamil 
byli przez siedem tygodni. Realizują swoją pasję. 
Ponadto w ferie oboje pojechali do El Choro na 
południu tego kraju. Mam nadzieję, że to przynie-
sie dobre wyniki.

A jak to wygląda u Macieja Kłopotka?
W moim przypadku Hiszpania nie wypaliła, dlate-
go wyjechałem do Włoch. Trenowałem na ska-
łach na północ od Rzymu. Bardzo spokojny rejon, 
ale jednocześnie dokuczała mi strasznie pogoda. 
Było bardzo gorąco. To był początek września.

Pamiętam, że miałeś pewne 
marzenie dotyczące wspinaczki na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Istotnie. Niestety, nie udało mi się dotychczas 
przejść tej trudnej drogi (aktualizacja - w okresie 
świątecznym Maćkowi po wielu wysiłkach udało 
się zaliczyć tą trasę - przyp. red.). Zabrakło kropki 
nad i. Spadłem po trudnym ruchu, czego żałuję. 
Pogoda była dobra, byłem skupiony na tym, co 
robiłem. Przeszedłem najtrudniejsze miejsce 

i wtedy... zadzwonił telefon. Wybiło mnie to na 
tyle z rytmu, że spadłem. Zabawne jest to, że je-
szcze na dole miałem zamiar go wyłączyć, ale nie 
zrobiłem tego. Było z całej sytuacji trochę śmie-
chu, kiedy zeszło ze mnie ciśnienie. W tak specy-
ficzny sposób zawalić (śmiech).

Jaki jest poziom tego sportu 
w naszym kraju względem innych?

Ostatnio pytano mnie, czemu polska wspinaczka 
sportowa nie liczy się w świecie. Otóż odpowiedź 
jest prosta. Brakuje klasowych obiektów. Jedyna 
ściana z prawdziwego zdarzenia, siedemnasto-
metrowa, jest we Wrocławiu. Ale mało kto wie, że 
mamy w Polsce zdobywczynię Pucharu Świata! 
Zawodniczka ta zajęła później pierwsze miejsce 
w klasyfikacji na sportowca roku w Tarnowie wy-
przedzając samego Tomasza Golloba. Wrócę jed-
nak do tego, że brak jest u nas porządnych obie-
któw. Brakuje też zawodów wysokiej rangi. To 
wpływa na brak obycia na imprezach. Wspina-
czkę można porównać do skoków. Złe wyjście 
z progu determinuje całą resztę. Człowiek nie jest 
w stanie długo trzymać się na małych chwytach. 
Na pewno brakuje też w polskiej wspinaczce te-
go, czego brakuje wszędzie, czyli pieniędzy. Na 
przykład we Francji czy Włoszech wspinacze ma-
ją do dyspozycji ogródki skalne. Nam pozostają 
jedynie wyjazdy na Słowację. Albo do Hiszpanii, 
ale to naprawdę dużo kosztuje.

Czy na nowej Hali Widowiskowo-
Sportowej będzie ściana?

Chciałbym sprawdzić, czy jest taka możliwość. 
Wtedy może powstałby nawet taki obiekt, jak 
w Pawłowicach. Wtedy więcej dzieci mogłoby 
z nami trenować. Spróbować tego sportu mogliby 
nawet ci, którzy nie myślą o profesjonalnym po-
dejściu do tej dyscypliny. Trzeba pamiętać, że 
przez nasz klub przewinęło się sześćset dziecia-
ków. To naprawdę niemało. Na wspinaczkę jest 
zapotrzebowanie. To również możliwość spędze-
nia wolnego czasu w plenerze. Jak ktoś lubi się 
ruszać, to naprawdę warto spróbować. Zapra-
szam wszystkich chętnych do naszego klubu 
w czwartki w godzinach 19-21.

Czego zatem można wam życzyć?
Pogody. Jeśli dopisze nam pogoda, to cała reszta 
też się uda. No i żeby omijały nas kontuzje...
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Maciej Kłopotek. Sperlonga, Gaeta (Włochy) 
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www.parcela-nieruchomosci.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Powierzchnia: 70,40 m2
Kontakt: 790 224 044

M6
165  000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska
Powierzchnia: 60,22 m2
Kontakt: 790 224 044

M5
170 500

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 55.70 m2
Kontakt: 790 224 044

M4
139 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego
Powierzchnia: 48,00 m2
Kontakt: 790 224 044

M4
135 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska
Powierzchnia: 70,49 m2
Kontakt: 790 224 044

M6
138 000

Pruchna
Powierzchnia: 233 m2
Kontakt: 790 224 044

dom
299 000 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 790 224 044

M6
157 000

Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa
Powierzchnia: 1135 m2
Kontakt: 790 224 044

działka
70 000

Jastrzębie-Zdrój, blisko centrum
Powierzchnia: 2 x 1000 m2

działki
70 000

Krzyżowice
Powierzchnia: 130,00 m2
Kontakt: 790 224 044

dom
417 000 

www.parcela-nieruchomosci.pl

POŚREDNICTWO 
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

"PARCELA"
ul. Warmińska 2b (nad "Żabką")

44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax:32 471-24-70,

790-224-044, 514085004
e-mail:  parcela-nieruchomosci@wp.pl

Jedna działka 70 000, 
przy zakupie dwóch działke 125 000



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

Dam pracę przedstawiciela firmy 
Provident. Wynagrodzenie prowizyjne 
ok. 800 zł miesięcznie. 
2011-04-27
kontakt: 600 400 338 lub 801 800 999

Telemarketing
Umawianie spotkań, umowa zlecenie. 
Stawka godzinowa + premia. 
Aplikacje proszę składać na adres 
rekrutacja@poczta.onet.pl 
kontakt: rekrutacja@poczta.onet.pl

Poszukujesz pracy, czy dodatkowego 
zajęcia? Chcesz zamawiać kosmetyki 
dla siebie w hurtowych cenach? 
Teraz prezenty dla nowych 
Konsultantek! Zadzwoń i umów się!
kontakt: 600 837 973

Poszukuję osoby z bardzo dobrą 
znajomością j. czeskiego. 
kontakt: 662 20 4694

Szukam opiekunki dla rocznej 
dziewczynki. Praca w Moszczenicy, 
od zaraz, na pełen etat. 
kontakt: 723 462 790

Propozycja współpracy 
dla byłych i obecnych agentów
ubezpieczeniowych i OFE. 
Szkolenia, licencja KNF i atrakcyjne 
warunki współpracy. 
kontakt: 501 302 887

Poszukuję telemarketerki, 
pozyskiwanie klientów firmowych. 
Mile widziane doświadczenie. 
CV na maila justynakozdon@wp.pl 
kontakt: 783767460

Zatrudnię od zaraz mechanika 
samochodowego praktyka w zawodzie 
mile widziana.
kontakt: 602 11 33 28

Poszukuje kierowce na busa. 
Wymagana znajomość jednego języka 
obcego w stopniu komunikatywnym, 
dyspozycyjność. 
kontakt: 793 663 316

Zatrudnimy fryzjerkę, 
doświadczenie w pracy min 3 lata. 
kontakt: 512 289 740

Praca dla marketingowca od zaraz. 
CV z listem motywacyjnym prosimy 
przesyłać na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym położony na płaskiej 
dużej działce w kształcie kwadratu 
o powierzchni 2001m2
Lokalizacja: Zebrzydowice, ul. Sadowa
Media: prąd i woda na działce, 
kanalizacja w planie 
zagospodarowania 2013r, 
gaz w granicy działki, 
dojazd droga asfaltową, 
sąsiedztwo nowo wybudowanych 
domków jednorodzinnych
DOM: cena 179 000 zł.
DZIAŁKA: cena 99 000 zł (2001 m2).
kontakt: 506 059 200

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

Kupię działkę bud.w J-biu lub okolicy 
8-10a media (woda,prąd,kan) 
w granicy do 55000 lub dom ok. 120m 
w stanie surowym. Bez prowizji
kontakt: 502657854  

Kupię M-4 
Najchętniej ul.Beskidzka
kontakt: 505913396, 509934460

Wynajmę M-4
W centrum Jastrzębia, 
częściowo umeblowane, 
odstępne 650zł+media+czynsz+kaucja. 
Wolne od zaraz. 
kontakt: 510364935, 515147500

Odstąpię lokal po kapitalnym 
remoncie w Gołkowicach 
z całym wyposażeniem, 
cena do negacjacji. 
792517417 

Sprzedam Quada SMC Triton 170cc 
2004r. Stan idealny, mało używany. 
Zarejestrowany na 2 os. przeglad i oc 
ważne do 02.2012. Foto na e-mail. 
Cena 4600zł.
kontakt: 51755388

Sprzedam skuter Zondar marki Longjia 
jest po małym przebiegu, zakupiony
w 14.05.2010r zadbany z malymi 
rysami cena 1200zł ( do negocjacji ) 
kontakt: 792872344

Kupie peugeota 206 combi 1,4 
benzyna lub peugeota 307 combi lub 
sedan 1,4 lub 1,6 benzyna.
kontakt: 784535821 

Tanio! Sprzedam oryginalne 
gry na PSP
kontakt: 785236870

Sprzedam kasę fiskalną.
NOVITUS MAŁA PLUS.
Nowa, nieużywana, na gwarancji.
Cena 900 zł do negocjacji.
Wystawiam fakturę vat.
kontakt: 531 350 850

więcej na:   www.jasnet.pl

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 26. maja.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Rozwiązanie krzyżówki nr 6: “WYWIEŚ FALGĘ”. 
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Halina Bilich, Joanna Elsner, Monika Rąpała i Waldemar Czwojdziński. 
Gratulujemy! W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt 
w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 7 ufundowali:
Redakcja JasNetu i Explozja Tańca

POZIOMO:

1) Konflikt zbrojny

2) Skłonność do popisywania się,

     zwłaszcza odwagą

3) Market budowlany w Jastrzębiu

4) Był współwłaścicielem uzdrowiska

     w Jastrzębiu-Zdroju

5) Powstanie z 1919r, 1920r i 1921r

6) Klechda, tradycja ustna

7) Ma na celu wybranie najlepszego

     kandydata na stanowisko

8) Jastrzębski Market

9) W herbie naszego miasta

10) Chodzi w śnie

11) ... Łany - osiedle w Jastrzębiu

12) Zabytkowa część 

      naszego miasta

13) Duży ogród z alejkami

14) Tryska wodą 

      w parku zdrojowym

15) Szybka pożyczka

16) Nauczanie, cel życia

17) Syn legendarnego 

      wokalisty “Dżem”

18) Hotel w Jastrzębiu-Zdroju

19) Organizuje “Dni urody” 

      w Jastrzębiu-Zdroju
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16

17

18

19

7

- Galeria Jastrzębie - ul. Warszawsa

- "Borynianka” - os. 1000-lecia 3A

- "Biedronka" - ul. Pszczyńska 8

- Salon prasowy "Wiola" - ul. Pszczyńska 6

- Sklep spoż. "Avita" - 1 Maja

- Sklep spoż. Leszek Śmietana - ul. Wiejska 29

- Sklep spoż. “ABC” - ul. Wiejska 17

- "Lewiatan" - os. Złote Łany

- "Delikatesy Centrum" - ul. Cieszyńska

- “ELDE” - ul. Ks E.Płonki

Drogi czytelniku.
Z racji wielu telefonów od Państwa z pytaniami o możliwość
dostania aktualnego numeru gazety JasNet, publikujemy listę
punktów, gdzie można bezpłatnie otrzymać naszą gazetę. 
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WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Nowi zawodnicy w szeregach JKH
Patryk Kogut, Błażej Salamon oraz Sebastian Owczarek. To trójka zawodników, którzy 
w przyszłym sezonie będą występowali w barwach jastrzębskiego GKS-u. Wszyscy 
podpisali z klubem roczne kontrakty z możliwością przedłużenia. 

Patryk Kogut, grający jako napastnik, jest wychowankiem Naprzodu Janów. 20-letni zawodnik 
w 35 rozegranych meczach, zdobył 24 punkty (14 bramek, 10 asyst). Kogut ma również na swoim 
koncie występy w reprezentacji Polski do lat 20 podczas Mistrzostw Świata. Kolejnym zawodnikiem, 
który związał się z jastrzębskim GKS-em, jest Sebastian Owczarek. 24-letni defensor, wychowanek 
bytomskiego klubu, ostatnio występował w barwach KH Sanok.  Popularny "Rambo" w minionym 
sezonie zagrał w 44 meczach, w których zdobył 2 punkty za bramkę i asystę. Ten młody obrońca 
reprezentował Polskę podczas Mistrzostw Świata do lat 18. Trzecim zawodnikiem, z którym 
jastrzębski klub podpisał kontrakt, jest Błażej Salamon. Mierzący 178 cm, ważący 70 kg napastnik jest 
wychowankiem pierwszoligowej Polonii Bytom. Salamon ma za sobą występy w ekstraligowym 
Naprzodzie Janów w sezonie 2009/10. 24-letni napastnik w minionym sezonie w barwach Polonii 
Bytom zdobył w 37 spotkaniach 89 punktów, strzelając 39 bramek a przy 50 asystując.

Niespodzianka w Krzyżanowicach 
Drugą porażkę w bieżących rozgrywkach ponieśli dzisiaj podopieczni Andrzeja 
Myśliwca. W meczu na szczycie 3. grupy ligi okręgowej GKS Jastrzębie uległ w Krzyżano-
wicach tamtejszemu LKS-owi 2:3. Bramki dla naszej drużyny zdobyli Krzysztof Knesz 
i Witold Wawrzyczek. Tym samym przewaga GieKSy nad najgroźniejszym rywalem 
stopniała do 11 punktów.

Od początku spotkania do ataku rzucili się gospodarze, czym zaskoczyli jastrzębian. Ich skoma-
sowane ataki dwukrotnie zakończyły się powodzeniem, przy czym swój udział niestety miał Szymon 
Prostacki. Po upływie pierwszego kwadransa podopieczni Andrzeja Myśliwca zaczęli przejmować 
inicjatywę, jednak po raz kolejny zabrakło skuteczności. Po zmianie stron w dalszym ciągu piłkarze 
GieKSy usilnie dążyli do zmniejszenia rozmiarów porażki co skrzętnie skorzystali zawodnicy 
Krzyżanowic, skutecznie wykańczając kontrę przeprowadzoną w 65. minucie. Goście na pierwszą 
bramkę czekali do 80. minuty, kiedy to swojego czwartego gola w lidze zdobył Krzysztof Knesz. 
Po dwóch minutach, za zagranie ręką w polu karnym gospodarzy arbiter podyktował jedenastkę dla 
jastrzębian, którą skutecznie wykonał niezawodny w takich momentach Witold Wawrzyczek. 
Trzy minut później dwie żółte kartki a w konsekwencji czerwoną otrzymał Arkadiusz Taraszkiewicz. 
Pomimo osłabienia GieKSa dwukrotnie była bliska wyrównania, jednak ponownie zawiodła skute-
czność, tym samym druga porażka w bieżących rozgrywkach stała się faktem. Do końca sezonu pozo-
stało jeszcze siedem kolejek, w których GKS, by świętować awans musi zdobyć minimum 10 oczek. 
(autor relacji - Patryk Kalinowski)

7 maja 2011, Krzyżanowice, 17:00
LKS Krzyżanowice - GKS Jastrzębie 3:2 (2:0)
1:0 Adrian Studniczek '9, 2:0 Mariusz Frydryk '17, 3:0 Mariusz Frydryk '65, 
3:1 Krzysztof Knesz '80, 3:2 Witold Wawrzyczek '82 (karny)

GKS Jastrzębie: 33. Szymon Prostacki - 2. Tomasz Lorenc, 4. Tomasz Ciemięga 
(65. 17. Arkadiusz Taraszkiewicz), 18. Kamil Michalczyk, 9. Szymon Kiełkowski 
- 7. Kamil Gorzała (46. 3. Tomasz Kocerba), 11. Kacper Walor, 23. Witold Wawrzyczek, 
5. Adrian Kopacz - 6. Błażej Pawliczek (15. 8. Kamil Jadach), 10. Krzysztof Knesz. 
Trener - Andrzej Myśliwiec.

Jastrzębscy żeglarze 
rozpoczęli sezon  

Jastrzębscy mistrzowie żeglarstwa: Eugeniusz Rakowicz, Marian Zakowicz i Andrzej 
Bury rozpoczęli zmagania w ramach kolejnego sezonu. Nasi reprezentanci wzięli udział 
w imprezie oficjalnie inaugurującej sezon 2011 na mazurskich jeziorach położonych 
w okolicach Giżycka. 

Jastrzębianie przebywali w północno-wschodniej Polsce na zaproszenie klubu z Otwocka. Na miejscu 
cała trójka miała okazję do podszkolenia młodych adeptów żeglarstwa. Pogoda niezbyt dopisała, ale 
nasi zawodnicy nie narzekali. Zawody miały chakrater rekreacyjny. Za tydzień Rakowicz, Zakowicz 
i Bury pojadą do Iławy na kolejne Długodystansowe Mistrzostwa Polski.

Mistrzostwo Zuzanny Adamczyk
Jastrzębska szachistka Zuzanna Adamczyk zdobyła tytuł Mistrzyni Polski do lat siedmiu. 
Zawodniczka UKS Pionier Jastrzębie triumfowała na  zawodach w Sielpi Wielkiej, które 
odbyły się w dniach 26-27.04.2011. 

Walka o zwycięstwo była bardzo zacięta. Trzy pierwsze zawodniczki uzyskały ten sam rezultat 
7,5 punkta i o wygranej zadecydowała dodatkowa punktacja. Grano dziewięć rund tempem 30 minut. 
Zuzanna Adamczyk trenuje w UKS Pionier od półtora roku, a jej pierwszym i głównym trenerem jest 
ojciec, Piotr Adamczyk. W klubie Zuzanna Adamczyk pracuje z trenerem Jirim Hrtankiem, 
a dodatkowych lekcji udziela jej przedstawiciel Slavii Orłowa Paweł Zabystrzan. To nie jedyny sukces 
UKS Pionier w Sielpi Wielkiej. Ósme miejsce w swojej kategorii zajął debiutujący w zawodach tej rangi 
Dawid Drobny. Jastrzębianin uzyskał 6,5 pkt i bardzo niewiele zabrakło mu do podium. Dodatkowo 
Drobny uzyskał IV kategorię szachową.

 

Biegi

Czterech reprezentantów Jastrzębia-Zdroju 
wzięło udział w 15. Biegu Magurki, który odbył 
się w Bielsku-Białej. Najlepiej z grona naszych 
zawodników pobiegł tradycyjnie Damian Zawie-
rucha (KB MOSiR/Montrail), który był 12. w ge-
neralce oraz 7. w swojej kategorii wiekowej. 
Eksportowy jastrzębski maratończyk przebiegł 
dystans 6,5 km w czasie 32:02. Poza nim w Biegu 
Magurki świetnie zaprezentowali się Rafał Zie-
liński i Dominik Ząbczyński, którzy zajęli odpo-
wiednio 18. i 20. lokatę. Zawodnicy Montrail 
Team zostali wysoko sklasyfikowani w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Zieliński był 12., a Ząb-
czyński 2. Listę naszych reprezentantów uzupeł-
nia Stefan Kalinowski ze Stowarzyszenia Biegów 
Górskich, który był 94. w generalce i 19. w kate-
gorii M6.

Pięciu naszych reprezentantów wzięło udział 
w Silesia Marathon, który odbył się w Katowi-
cach. Trzech z nich pobiegło w maratonie, nato-
miast dwóch pozostałych - w towarzyszącym za-
wodom półmaratonie. Najlepiej spisał się Woj-
ciech Lizak, który w maratonie zajął świetną 68. 
pozycję z czasem 3:16:58. Poza nim w maratonie 
pobiegło dwóch reprezentantów KSRG Zofiówka: 
Paweł Żak i Dawid Flasz. Z kolei w półmaratonie 
dobry wynik zanotował Mirosław Jackiewicz, któ-
ry był 96. Natomiast ostatni z naszych zawodni-
ków, Jacek Małecki, zajął 391. lokatę.

Spore grono jastrzębskich lekkoatletów z Klubu 
Biegacza MOSiR wzięło udział w Mityngu Otwar-
cia Sezonu, który odbył się w Sosnowcu. Świe-
tnie spisał się tradycyjnie bezkonkurencyjny po-
dopieczny Jakuba Staśkiewicza - Sebastian Urba-
nek, który pobił rekord klubu Tadeusza Marona 
sprzed dziewięciu lat na dystansie 300 metrów. 
Obecnie wynik ten to 38:23. Ponadto rekord klu-
bu na 100 metrów w kategorii dziewcząt do lat 
13. pobiła Magdalena Gajowy. Natomiast Dag-
mara Dziuk, Karolina Zoremba, Radosław Fedo-
ruk, Sandra Kempny, Marta Janecka i Daniel Fac 
pobili na swoich dystansach rekordy życiowe.

Krzysztof Janik zajął 38. miejsce w biegu 2. 
Działoszyńskiej Dziesiątki, który odbył się w 
Działoszynie w miniony weekend. Jastrzębianin 
biegający w barwach Kenyan Power zajął 
również 13. lokatę w kategorii M-20. 

Boks

Reprezentantki Bokserskiego KS Jastrzębie Karo-
lina Zelent i Wiktoria Sądej zdobyły brązowe me-
dale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która 
odbywała się w Sokółce. Obie jastrzębianki 
przegrały swoje walki półfinałowe z późniejszymi 
srebrnymi medalistkami. W kategorii 46 kg Wi-
ktoria Sądej przegrała z Andżeliką Mroczkowską 
z Włocławka, natomiast w kategorii 63 kg Karoli-
na Zelent poniosła porażkę z Jagodą Rosadzińską 
z Leszna.

Judo

Zawodniczka Klubu Judo Koka Jastrzębie Wero-
nika Krawczyk zdobyła srebrny medal Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek Młod-
szych, które odbywały się w Białymstoku. Młoda 
jastrzębianka wywalczyła wicemistrzostwo w ka-
tegorii do 44 kg. W drodze do finału zawodniczka 
Koki wygrała dwie walki, pokonując Agatę Ro-
szkowską z klubu Narew Łapy oraz Katarzynę 
Wiszniewską z Szóstki Piła. Dopiero w finale 
Krawczyk musiała uznać wyższość Barbary Kulik 
z UKJ Warszawa

Kolarstwo

Czterech reprezentantów Jastrzębia-Zdroju
wzięło udział w kolejnym etapie Eska Bike Mara-
thon, który odbył się w Zdzieszowicach. Najlepiej 
z naszych spisał się Ireneusz Miśkowiec, który 
pokonał trasę mega-maratonu o długości 48 km 
i przewyższeniu ponad 1000 m w czasie 2:05:01. 
Miśkowiec zajął 82. miejsce i stracił do zwycięzcy, 
Bogdana Czarnoty, ponad 20 minut. Poza Miśko-
wcem w zawodach wzięli udział: Zbigniew Półto-
rak (325. miejsce), Mariusz Gancarz (427. miej-
sce) i Jacek Skwarek (543. miejsce).

Koszykówka

Świetnie spisały się koszykarki JKKS Jastrzębie 
podczas IV Międzynarodowego Turnieju Koszy-
kówki Dziewcząt Leszno Cup 2011. Podopieczne 
trenera Dariusza Gruszczyka dotarły do finału tej 
imprezy, ulegając w ostatecznej rozgrywce go-
spodyniom, zespołowi Tęcza Leszno. Warto do-
dać, iż w drodze do finału jastrzębianki pokonały 
kolejno zespoły Basketu Aleksandrów, UKS Ję-
drzejewo orz MUKS Poznań.

Piłka nożna

Kolejny pogrom w bieżącym sezonie zafundowali 
swoim przeciwnikom piłkarze Granicy Ruptawa. 
Lider klasy A podejmował LKS Rój i pewnie wy-
grał 4:0. Po dwie bramki zdobyli w tym meczu 
Adam Śmigielski i Marcin Gliński. Kolejnym rywa-
lem Granicy będzie Płomień Ochojec.
Granica Ruptawa - LKS Rój 4:0
Granica: Promny - Kowal, Syrek, P. Sadowski, 
Ćmich, Tasior, Utikal, M.Gliński, D.Gliński, 
Adamczyk, Śmigielski. Trener - G. Łukasik

Niezwykle cenne zwycięstwo z silnym Stadionem 
Śląskim odnieśli na wyjeździe piłkarze trenera 
Grzegorza Lady. Juniorzy starsi MOSiR Jastrzębie 
wygrali 1:0 po bramce w 7. minucie zdobytej 
przez niezawodnego Dawida Weisa. Nasza dru-
żyna przewodzi stawce ekip goniących czołową 
trójkę.
Stadion Śląski - MOSiR 1992 Jastrzębie 0:1 (0:1)
MOSiR: Deege - Brachaczek, Dyduch, Gajo, 
Kałka, Bielecki, Wrana, Piekarski, Weis, 
Dobrowolski, Sawiński (70. Łyżwa). 
Trener - G. Lada, kierownik - M. Zieliński.

Tenis

W Skrzyszowie rozegrano pierwszy turniej tenisa 
ziemnego z cyklu Masters La Mirage Cup 2011. 
W imprezie wzięli udział reprezentanci Jastrzę-
bia. Najlepiej spośród nich spisali się Waldemar 
Butanowicz i Krzysztof Kużdrzał, którzy zajęli od-
powiednio drugą i trzecią lokatę. Zwyciężył Ire-
neusz Lubiński z Żywca, który w parze z Krzy-
sztofem Kużdrzałem jest aktualnym Mistrzem 
Polski Pracowników Oświaty w kategorii open.

Tenis stołowy

Tenisistek stołowych z Jastrzębia-Zdroju zabra-
knie w przyszłym sezonie w szeregach zaplecza 
ekstraklasy. Po przegranej u siebie 0:10, oddały 
rewanżowy mecz z Agro-Sieć Chełmno walkowe-
rem. Warto przypomnieć, że z analogiczną sytua-
cją mieliśmy do czynienia przed rokiem. Wów-
czas jednak JKTS utrzymał się dzięki wycofaniu 
się innych ekip. O tym, czy w tym sezonie będzie 
podobnie, przekonamy się niedługo.
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LEKI ZA GROSZ
Szeroki asortyment leków w stale 
niskich cenach stosowanych przy:

cukrzycy
nadciśnieniu
schorzeniach neurologicznych
schorzeniach urologicznych
terapii hormonalnej
schorzeniach gastrycznych
okulistyce

Jastrzębie-Zdrój
ul. Łowicka 23
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 

 stosowania produktul eczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
 gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.


