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Tyson w Jastrzębiu?
Mówi się, że w każdej plotce jest odrobina 
prawdy. Od jakiegoś czasu mówi się o tym, 
że na otwarciu nowej hali widowisko-
sportowej w Jastrzębiu-Zdroju ma pojawić 
się znany amerykański pięściarz, Mike Tyson.
Jak poinformowała rzecznik jastrzębskiego 
magistratu, Katarzyna Wołczańska, 
taka możliwość jest rozpatrywana. 
Podczas otwarcia zaplanowano walkę 
bokserską. Jednak na ringu w jednym 
z narożników nie zobaczymy Tysona. 
Pięściarz zawita do Jastrzębia raczej w roli 
gościa i zasiądzie na trybunach nowej hali. 
Na razie ta wizyta nie jest jeszcze 
potwierdzona, a na dokładne informacje, 
jak będzie wyglądała uroczystość 
otwarcia hali, trzeba jeszcze poczekać.

Związkowcy 
w Katowicach
W środę, 25 maja w Katowicach, podobnie 
jak w innych miastach wojewódzkich naszego 
kraju, odbyły się manifestacje związkowców. 
Organizatorem tej akcji jest "Solidarność", ale 
otrzymała czynne poparcie pozostałych 
central związkowych. Związkowcy całego 
kraju domagają się podniesienia płacy 
minimalnej, zwiększenia liczby osób 
upoważnionych do korzystania z pomocy 
społecznej, więcej pieniędzy na walkę z 
bezrobociem i czasowego obniżenia akcyzy 
na paliwa. W demonstracji wzięli udział 
również pracownicy JSW. 
„Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. protestują przeciwko gangsterskiej 
prywatyzacji i barku dialogu ze strony 
przedstawicieli rządu. Natomiast dzisiaj, 26 
mają w kopalniach JSW odbyły się masówki, 
na temat bieżącej sytuacji Spółki. A na 
godzinę 10 zapowiedziano dwustronne 
rozmowy pomiędzy stroną społeczną, a 
zarządem JSW” - poinformował Piotr Szerda, 
przewodniczący ZZK „Solidarność 80”.

JSW: Sukces 
w rankingu"Polityki”
Tygodnik Polityka opublikował listę 500 
najbogatszych polskich firm za 2010 rok. 
Jastrzębska Spółka Węglowa zajęła, 
wysokie 18 miejsce. Godne uwagi jest to, 
że Spółka, w porównaniu do ubiegłego roku, 
odnotowała „skok w górę”. 
Przesunęła się z miejsca 42 na 18. 
Według „Polityki” przychody ze sprzedaży 
wyniosły w ubiegłym roku 8 111 045 tys. zł, 
a zysk netto – 1 440 330 tys. zł. 
Natomiast w kategorii branży surowcowej 
i paliwowej JSW zostało sklasyfikowane 
na 7 miejscu (na 36 sklasyfikowanych). 
Tygodnik Polityka zauważył sukces odniesiony 
w rankingu przez jastrzębską firmę: 
„Spektakularny awans w rankingu 
odnotowała JSW - z 42 na 18 pozycję. 
Nie jest on jednak wynikiem dynamicznego 
wzrostu sprzedaży, ale innego sposobu 
liczenia przychodów. W obecnej edycji JSW, 
inaczej niż w poprzednich, postanowiła, 
że nie będzie występować solo, ale w grupie 
kapitałowej. „W skład Grupy Kapitałowej JSW 
na koniec 2010 r. wchodziły m.in. Polski Koks 
SA (75,5 proc. wszystkich akcji) i Koksownia 
Przyjaźń Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 
(88,12 proc. akcji). Dane pochodzą ze 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przygotowanego zgodnie z polskimi 
standardami rachunkowości” 
– tyle od samej spółki. 
My dodamy od siebie, że przedsiębiorstwo 
przygotowuje się do debiutu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Strajki mocno 
nadwerężyły wizerunek firmy, a konsolidacja 
wyników być może go nieco poprawi”. 
"Wysokie miejsce w rankingu jest dla nas 
miłą niespodzianką. Sprzyja nam sytuacja 
rynkowa i stąd ta wysoka pozycja" - 
komentuje rzecznik JSW Katarzyna 
Jabłońska-Bajer. 

Tygodnik społeczno-polityczny Newsweek 
przeprowadził ranking miasta przyjaznych biz-
nesowi. Oceniano według następujących kryte-
riów: aktywność biznesowa, infrastruktura, 
finanse. W zestawieniu ujęto 74 miasta. Niestety 
Jastrzębie-Zdrój uplasowało się aż na 72 pozycji. 
Dla przykładu sąsiedni Rybnik zajął 18 miejsce, 
a Wodzisław Śląski - 40. 

Zapytany o komentarz prezydent Marian 
Janecki powiedział, że udzieli go w późniejszym 
terminie po zapoznaniu się szczegółowymi 
kryteriami rankingu. Natomiast rzecznik Urzędu 
Miasta Katarzyna Wołczańska zajęła następują-
ce stanowisko w tej sprawie: 

„W celu zapewnienia właściwego klimatu 
inwestycyjnego w mieście uchwalane są korzy-
stne regulacje prawa lokalnego, m.in. w sprawie 
zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Efektem dotychczasowych prac 
jest wskazanie obszarów produkcyjnych, usłu-
gowych, centrotwórczych, mogących zaktywizo-
wać działalność gospodarczą. W zakresie gospo-
darczej rewitalizacji terenów pogórniczych przy-
jęto koncepcję rozwoju poprzez stworzenie stref 
gospodarczych. Na terenie stref ekonomicznych 
obowiązują przedsiębiorców specjalne ulgi. 
Rozbudowywany jest też system wsparcia dla 
lokalnych podmiotów gospodarczych, który za-
pewnia pomoc w zakresie doradztwa prawno-
ekonomicznego, dostępnych środków finanso-
wych, itp. Natomiast miasto nie ma wpływu na 
stawki tłumaczy przysięgłych, czas oczekiwania 
na rozprawę w sprawach gospodarczych w są-
dzie rejonowym czy rynkowe stawki czynszu, 

a takie zagadnienia również obejmowała ankie-
ta. Sam fakt, że dane miasto znalazło się w ran-
kingu, jako najbardziej przyjazne dla biznesu, 
nie oznacza, że w rzeczywistości lokuje się tam 
najwięcej inwestycji”. 

Przedstawiciel opozycyjnej PO radny Roman 
Foksowicz tak odniósł się do miejsca Jastrzębia 
w rankingu: 

"Prezydent Janecki administruje, a nie rządzi 
miastem. Budżet nie jest rozwojowy. Nie ma 
w nim pozycji związanych z inwestycjami i pozy-
skiwaniem funduszy unijnych. Sama obwodnica 
droga główna południowa nie wystarczy. Mamy 
niewystarczającą infrastrukturę w Strefie 
Aktywności Gospodarczej, która nie zapewnia 
nowych miejsc pracy. Zbyt małą ilość środków 
finansowych miasto pozyskuje z Unii Europej-
skiej na tzw. projekty twarde. Według mnie to, 
że miasto nie bierze kredytów - czym chwali się 
prezydent - oznacza że nie ma inwestycji. Wy-
starczy spojrzeć na budżet miasta, jasno wynika 
z niego, że miasto samo finansuje z własnego 
budżetu większość inwestycji. W czasach, gdy 
możliwe jest pozyskanie do 85% środków zew-
nętrznych na inwestycje, przy minimalnym wkła-
dzie własnym, w Jastrzębiu-Zdroju postępuje się 
na odwrót. Miasto wkłada z własnych środków 
finansowych to, co powinno otrzymać np. ze śro-
dków unijnych. Na pewno jedno z ostatnich 
miejsc w rankingu Newseek’a nie napawa opty-
mizmem i trzeba będzie przeanalizować powody 
tak słabego miejsca, choć dla mnie jest jasne, że 
jest to wynik braku wizji rozwoju naszego miasta 
i braku pomysłów na rozwój”. 

Komentarz Jerzego Lisa, szefa Klubu Rad-
nych SLD: 

„ Miejsce, jakie zajęło Jastrzębie – 72 nie na-
pawa optymizmem. W naszym mieście nie ma-
my alternatywy dla górnictwa i takie są tego efe-
kty. Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej 
nie zachęca inwestorów do przybycia do nas. Być 
może urzędnicy miejscy nie potrafią bardziej efe-
ktywnie zachęcić ich do naszego miasta. Powa-
żni przedsiębiorcy nie widzą w nich rzeczowego 
partnera do rozmów. Trudno się im dziwić, bo in-
frastruktura, którą się im proponuje pozostawia 
wiele do życzenia”. 

Tadeusz Sławik z PiS-u zapowiedział szcze-
gółowe zapoznanie się z rankingiem. Powiedział, 
że sprawa ta zostanie poruszona na odpowie-
dniej komisji Rady Miasta – Komisji Polityki Go-
spodarczej i Bezrobocia. 

„O tych sprawach, które przecież nie są ła-
twe, trzeba rozmawiać. Trzeba za wszelką cenę 
doprowadzić do uzbrojenia terenów w Strefie 
Aktywności Gospodarczej. A zachęcenie do 
Jastrzębia inwestorów jest sprawą kluczową” - 
mówił. 

Z sąsiadów Jastrzębia na liście rankingowej 
znalazły się: 
Bielsko-Biała - 9. miejsce,
Rybnik - 18
Wodzisław - 40
Racibórz - 43.

wasze komentarze
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no a co sie dziwić jak tu nic nie ma, nie ma 
pracy normalnej ani zakładów poza JSW, jeszcze 
niech to kasyno otworzą, to ci którzy jakąŚ kasę 
zarabiają czyli górnicy będą mieli gdzie bankruto-
wać
autor: niesmak

Wszyscy mieszkańcy a zwłaszcza przedsię-
biorcy wiedzą o tym od dawna. Teraz czekam na 
ranking najdroższych przetargów i zwycięstwo 
Jastrzębia.
autor: Achim

Miasto jest bardzo przyjazne biznesowi, oczy-
wiście pod warunkiem, że biznes prowadzą swoi.
autor: Ośmiorniczka

Brak komunikacji do Jastrzębia skutkuje taką 
pozycją. Zostają jedynie lokalne drogi 933 i 937. 
Brak kolei. Brak wykwalifikowanej kadry pracowni-
czej o zainteresowaniu innym niż górnictwo.
autor: inwestor

i to cała prawda o tym mieście, nie róbmy 
sobie nadziei, że autostrada coś zmieni - raczej 
wszyscy nią wyjadą.
autor: mvs

W Rybniku dla przykładu przedsiębiorcy 
którzy są w posiadaniu zabytkowych obiektów 
zostali zwolnieni z podatków jeśli zmodernizują 
obiekt, władze miasta regularnie spotykają się 
z przedsiębiorcami, pytają ich o zdanie w różnych 
sprawach. U nas nikt się nie liczy z przedsiębior-
cami. Liczy się tylko górnictwo i koniec...
autor: Annopolis

 W Jastrzębiu po prostu nikt nie ma żadnej wizji 
co z tym miastem oprócz wydobycia węgla zrobić. 
Ktoś kto mówi, że się chce zapoznać z metodologią 
rankingu chyba nie mieszka w Jastrzębiu albo jest 
ślepy :-(
autor: karwiniok

Ü
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W Polsce obowiązek szkolny obejmuje 
uczniów do 7 do 18 roku życia. Na ich rodzicach 
i opiekunach prawnych spoczywa zadanie wyeg-
zekwowania tego zobowiązania. Również i szkoła 
ma tu do odegrania pewną rolę. Musi jak najszyb-
ciej poinformować rodziców, że ich pociecha woli 
wagary niż uczestnictwo w lekcjach. Ale co 
wtedy, kiedy rodzice mimo monitów nie reagują 
na poczynania swych pociech lub nie mają na nie 
wpływu? Czy na tym kończy się rola szkoły? Oka-
zuje się, że nie. Każdy przypadek długotrwałego 
uchylania się od obowiązku szkolnego dyrekcja 
zobowiązana jest zgłosić władzom oświatowym 
gminy czy miasta, na terenie której szkoła się 
znajduje. Urząd może obciążyć rodziców takiego 
dziecka karą finansową, która powinna zadziałać 
mobilizująco. Wiadomo przecież, że nic tak nie 
działa na człowieka, jak „uderzenie” go po kie-
szeni. Wszelkie nagany, które może otrzymać 
młody człowiek w szkole i upomnienie zazwyczaj 
nie budzą respektu i są mało skuteczne. Można 
też zgłosić sprawę do Sądu Rodzinnego, który 
zobowiązany jest podjąć stosowne działania. 

Radna Bernadeta Magiera, członek Komisji 
Edukacji Rady Miasta przykłada dużą role do obe-
cności uczniów na lekcjach: „Jak dzieci mają się 
nauczyć czegokolwiek skoro ich nie ma. W zasa-
dzie nauczyciele nie mają wystarczających narzę-
dzi prawnych, aby wyegzekwować oczekiwane 
postawy. Mimo to piszemy listy do rodziców, 
składamy wizyty domowe. Pewną pomocą jest 
również elektroniczny dziennik, dzięki któremu 
na bieżąco można śledzić frekwencję ucznia i je-
go oceny. W przypadku nierealizowania obo-
wiązku szkolnego przez dziecko można jeszcze, 
w skrajnym przypadku, nałożyć na opiekunów 
prawnych karę finansową”. 

Praktycznie sytuacja w szkołach nie jest tak 
oczywista. Nieobecności w jastrzębskich placów-
kach oświatowych są problemem, szczególnie 
w gimnazjach i szkołach średnich. „W takim wy-
padku wzywa się rodziców na rozmowę i prosi 
o zwrócenie uwagi na to, co robi ich dziecko. Nie-
rzadko ściągnięcie takiego rodzica do szkoły gra-
niczy z cudem. Często są to rodziny wykluczone 
społecznie i bywa, że dzieci robią, co chcą. Ale też 
nierzadko zdarza się to wśród „porządnych” 
rodzin. U nas, w gimnazjum możemy przenieść 
takiego „ananasa” karnie do innej klasy. Ale to 
zazwyczaj czyni z niego bohatera. Na karne prze-
niesienie do innej szkoły musimy mieć zgodę jej 
dyrekcji, a z tym różnie bywa. Zazwyczaj też, 
w takich przypadkach, „lecą” skargi do kura-
torium, które nie zawsze stoi po stronie szkoły. 
Dodać należy, że do wagarów zazwyczaj dołącza 
się wulgarne zachowanie i z tym również mamy 
problem” - mówi pedagog jednego z gimnazjów 
w mieście. 

Dyrektor jednego z zespołu szkół w Jastrzę-
biu nie kryje tego, że frekwencja jest jednym 

z głównych problemów wychowawczych. „Nie-
obecność na lekcjach obniża wyniki nauczania, 
młody człowiek słabo lub w ogóle nie zdaje egza-
minów lub nawet nie przechodzi do następnej 
klasy. A my jesteśmy pozostawieni sami sobie” - 
mówi – „tylko w ubiegłym roku szkolnym wysto-
sowaliśmy do Urzędu Miasta – Wydziału Edukacji 
ok. 10 wniosków. Jednak nie doczekaliśmy się 
ukarania grzywną żadnego z rodziców. Powiem 
więcej, kiedy pedagog szkolny udał się do Wy-
działu Edukacji z kolejnymi wnioskami o wymie-
rzenie tego typu kar usłyszał: „Po co nam to 
przynosicie? Co my mamy z tym zrobić. Dopiero 
analizujemy wnioski z dwóch, trzech lat wstecz”. 
Tak więc teraz powiadamiamy Sąd Rodzinny z po-
minięciem WE, bo przecież nie możemy tuszować 
tego typu spraw”. 

Pedagog jednej ze szkół średnich mówi, że 
nawet dyrekcja w jego szkole nie jest zaintereso-
wana pisaniem rzeczywistej frekwencji w spra-
wozdaniach kierowanych do władz oświatowych. 
„Spotykam się ze stwierdzeniami: „A po co? Mało 
mamy kłopotów, żeby się jeszcze dodatkowo tłu-
maczyć. Sami musimy sobie poradzić z tym pro-
blemem. Nie ma potrzeby wynoszenia tych spraw 
na zewnątrz poza mury tej szkoły”. 

A co na to wszystko Urząd Miasta? Prezydent 
wydał w roku szkolnym 2009/2010 postawienia 
(13) nakładające kary finansowe na rodziców 
i opiekunów uczniów uchylających się od realiza-
cji obowiązku szkolnego, w skali całego miasta. 
Nałożone kary dotyczyły uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów. Wysokość każdej grzywny 
wynosiła 500 zł. Według urzędników miejskich 
w omawianym okresie wpłynęło 13 wniosków 
o tego typu zdyscyplinowanie rodziców, a więc 
każdy z nich zakończył się nałożeniem grzywny. 

Swoje zdanie na problem nieobecności ucz-
niów w szkołach ma również pełnomocnik prezy-
denta Franciszek Piksa: „Moim zdaniem, nie ma 
wielkiego problemu z nieobecnościami w ja-
strzębskich szkołach. Zdecydowana większość 
uczniów wywiązuje się z tego w należyty sposób. 
Natomiast, jeśli chodzi o niewywiązywanie się 
z obowiązku szkolnego, kiedy uczeń przestaje 
chodzić do szkoły, wówczas Urząd Miasta posta-
nowieniem nakłada kary grzywny na rodzica. 
Takich wniosków do tej pory, w bieżącym roku 
szkolnym, było 12, z czego wydano 8 postano-
wień o nałożeniu grzywny, a 4 są w trakcie rozpa-
trywania”.

Nauczycielka jednej ze szkół wskazuje także 
na inny problem: „W zasadzie rodzić dziecka mo-
że usprawiedliwić każde wagary. Nie ma wymo-
gu, tak jak kiedyś, przynoszenia do szkoły za-
świadczenia lekarskiego. Zdarza się, że rodzice 
nadużywają tego prawa i pochopnie kryją swoją 
pociechę. Na dłuższą metę nie ma to dobrego 
wpływu na jej wychowanie. Ale cóż, takie jest 

prawo i my musimy się do niego dostosować. 
Przeważnie w szkołach średnich, kiedy uczeń 
ukończy 18 rok życia, może sam sobie pisać 
usprawiedliwienia. Żadne podejrzenia pedago-
gów, że są to po prostu wagary nie mają znacze-
nia. Nauczyciel zobowiązany jest respektować 
takie „usprawiedliwienie”. Wielu z nich ma obie-
kcje czy jest to dobre rozwiązanie, bo dojrzałość 
– dojrzałością, ale wagary kuszą wielu młodych 
ludzi”. Nie trzeba dodawać, jak bardzo demora-
lizująca jest taka „nauka” dla funkcjonowania 
w przyszłości na rynku pracy. 

W ostatnim czasie Jastrzębie nie plasowało 
się w czołówce województwa śląskiego, jeśli cho-
dzi o wyniki egzaminów maturalnych czy spra-
wdzianów. Na pewno nie wynika to stąd, że ma-
my głupszą młodzież i gorszych nauczycieli, niż 
gdzie indziej. Jako jeden z powodów podawano 
dużą absencję uczniów w szkołach, na lekcjach. 
Trudno bowiem nauczyć matematyki, języka ob-
ego czy historii... nieobecnych. To nie są studia 
wyższe, gdzie młody człowiek wykazuje – już na 
wstępie – dobrą znajomość zagadnień, którymi 
się zajmuje i jest przygotowany do ich samo-
dzielnego zgłębiania, ale też odznacza się dużą 
dozą świadomości, samodyscypliny i motywacji. 
Zresztą z porządnej uczelni zawsze może 
„wylecieć”, jak nie daje rady, i nikt się tym zbytnio 
nie przejmuje. 

Może warto więc oceniając wyniki jastrzęb-
skich uczniów mniejszą wagę przykładać do uwa-
runkowań społecznych i kulturowych, a większe 
znaczenie przypisać, chociażby frekwencji. To 
prawda, że są szkoły, które starają się zamiatać 
ten problem pod dywan, ale mają później tego 
efekty przy zewnętrznym sprawdzaniu poziomu 
wiedzy uczniów. Zazwyczaj te efekty nie są impo-
nujące. 

Niepokojący jest też rozdźwięk pomiędzy 
tym, co oficjalnie przyznaje Wydział Edukacji 
i pełnomocnik do spraw oświaty Franciszek Piksa, 
a nauczyciele i dyrektorzy, którzy na co dzień bo-
rykają się z problemami wychowawczymi. Z cze-
go to wynika, że wolą oni wypowiadać się anoni-
mowo, w obawie o swoją przyszłość w oświacie, 
a nie pod własnym nazwiskiem? Powoli temat 
frekwencji staje się tematem tabu, jak narkotyki, 
dopalacze i alkohol, których – jeśli wierzyć ofi-
cjalnym doniesieniom – nasza młodzież na oczy 
nie widziała. Jak długo jeszcze oficjalne czynniki 
będą chować głowę w piasek i udawać, że pro-
blemu nie ma? Czym dłużej taka postawa będzie 
dominować, tym problemy z tym związane będą 
narastać i rodzić kolejne komplikacje. I czy na-
prawdę jedyną odpowiedzią na te wątpliwości ma 
być zawsze enigmatyczne stwierdzenie „bo takie 
jest to miasto”?

A po co tam chodzić do szkoły....Uczniowie ZS Nr 2 
napisali książkę
Na cześć Królowej Zbrodni, Agathy Christie, 
uczniowie klas 2a LO i 2d LO ZS Nr 2 
im. Wojciecha Korfantego napisali zbiór 
opowiadań fan fiction, pt.: 
“The New Investigations of Hercule Poirot” 
(Nowe śledztwa Herkulesa Poirot).
W trakcie trzech kolejnych lekcji języka 
angielskiego należało wymyślić i napisać 
opowiadanie kryminalne. Uczniowie otrzymali 
gotowe fragmenty tekstu w postaci wstępu 
oraz ostatniego zdania, które mogli następnie 
wykorzystać, zmodyfikować lub całkowicie 
zmienić według własnego uznania.
Nauczyciel języka angielskiego, 
Ryszard Oślizło, opracował formę graficzną 
książki, która została następnie opublikowana 
jako e-Book na stronie Think English, 
gdzie można ją przeczytać i zagłosować 
na najlepsze opowiadanie, 
do czego serdecznie zachęcamy.

Odwiedzili Szkocję
Szkocja! Słowo to kojarzymy ze szkocką 
kratą i potworem z Loch Ness. 
Jest w tym sporo racji, ponieważ Nessie 
i „kratka” to międzynarodowe symbole krainy 
Rob Roya i Williama Wallace’a. 
Jednak Szkocja to coś więcej. 
Przekonali się o tym uczniowie z ZS Nr 1 
oraz ZS Nr 2, którzy w dniu 26 kwietnia 
wyruszyli na tygodniową wycieczkę 
w kierunku północnej Wielkiej Brytanii. 

Po drodze uczniowie mieli okazję poznać 
Amsterdam - miasto o „wielu twarzach”. 
Obfitująca w niezwykłe zabytki architektury, 
galerie sztuki, świadectwa ludzkiego geniuszu 
stolica Holandii jest jednak w dużej mierze 
zabrudzona, a niektóre z dzielnic 
(np. „Czerwonych latarń”) ukazują zatracenie 
godności człowieka. Parogodzinny spacer 
po mieście zakończył się i nadszedł czas 
na 18-godzinną przeprawę promową 
do Newcastle. Przygoda ze Szkocją 
rozpoczęła się! Uczestników wycieczki 
zachwycały niesamowite krajobrazy oraz 
zieleń łąk pełnych młodych baranków. 
Można było podziwiać liczne niezalesione 
góry na czele z najwyższym szczytem Szkocji, 
Ben Nevisem, oraz pagórki obmywane 
wodami jezior, na przykład słynnego 
Loch Ness. Padające na tę scenerię 
promienie zachodzącego słońca 
potęgowały piękno otaczającej przyrody. 
Co więcej, uczniowie mogli odkrywać 
malowniczo usytuowane ruiny zamków 
i opactw (Melrose Abbey, Stirling Castle, 
Edinburgh Castle, Urquhart Castle, etc.). 
Nie mogło zabraknąć również zwiedzania 
cudownych miast: Edynburga, Perth 
oraz Glasgow. 

Szkocja okazała się niezwykle różnorodnym 
i uroczym miejscem. Każdy, zarówno 
wielbiciel dużych miast, jak i ten preferujący 
obcowanie z naturą, wrócił do Polski 
szczęśliwy, marząc o powrocie 
do niezwykłej Szkocji…

Autor tekstu: Aleksandra Dąbrowska
Redakcja: mgr Monika Mikołajczak

Obowiązek szkolny. Pod tą nazwą kryje się podstawowa powinność ucznia, a więc 
systematyczny udział w zajęciach lekcyjnych. Wiadomo, że różnie z tym bywa. Zawsze 
znajdą się tacy, którzy są na bakier z frekwencją i raczej wybiorą wagary niż udział 
w zajęciach. Ale co można z tym zrobić? Czy nikt naprawdę nie jest w stanie zmusić 
dzieci i młodzież do chodzenia do szkoły? A może problem ten jest tylko marginalny 
i dotyczy małego ułamka jastrzębskich uczniów i w ogóle nie ma o czym mówić?

Jastrzębie-Zdrój, ul.Warszawska 1
pierwsze piętro obok PZU - (od 10.00 do 18.00)

tel. 32 47 10 360 

www.vitalitinstytut.pl

Zajęcia tylko 5zł w karnecie 
Najtańsze zajęcia w mieście

GIMNASTYKA 
modelująco-wyszczuplająca

00 00Poniedziałek, środa, piątek godz. 17 i 18

NIE CHCE CI SiĘ ĆWICZYĆ ?
TO SCHUDNIJ Z NAMI LEŻĄC !
HIT SEZONU - utrata do 30cm w obwodach !

Zabiegi algowe na całe ciało - 85 zł

Elektrostymulacje - 25 zł / Cellulogia - 30 zł

JUŻ W KRÓTCE OPALANIE NATRYSKOWE !!!
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Pomimo tego, że 5 maja doszło do częścio-
wego porozumienia pomiędzy związkami zawo-
dowymi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a Zarzą-
dem nadal wynegocjowania wymaga kilka istot-
nych spraw. 

Na forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Katowicach związki zawodowe 
i zarząd JSW mają ustalić kwestie związane ze 
zmianami w statucie JSW S.A., które zabezpie-
czają m.in: realizację postanowień zawartych 
w dokumencie „Strategia działalności górnictwa 
węgla kamiennego w latach 2007-2015”, gwa-
rancje utrzymania pełnego władztwa korpora-
cyjnego Skarbu Państwa w JSW S.A., a także 
gwarancje powoływania członków Rady Nad-
zorczej oraz członka Zarządu Spółki z wyboru 
załogi. Kolejny obszar to sprawa akcji pracowni-
czych i ich podziału pomiędzy osoby uprawnione 
oraz pracowników nieuprawnionych. Ostatnią 
kwestią jest postulat 10-procentowego wzrostu 
płac w JSW.

"Jednak w dniu 23 maja nie doszło do zapo-
wiadanych rozmów pomiędzy stroną społeczną, 
a kierownictwem firmy. Nie znamy terminu ko-
lejnego spotkania. Przypomnę tylko, że do dnia 
30 maja daliśmy zarządowi czas na podpisanie 
ostatecznych porozumień ze stroną społeczną. 
Jeśli się to nie stanie to we wszystkich zakładach 
Spółki odbędzie się strajk generalny”
- mówi Piotr Szreda, rzecznik prasowy 
Międzyzakładowego Komitetu 
Protestacyjno- Strajkowego”. 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zwró-
cił się, w dniu 25 maja, do ministra skarbu 

Aleksandra Grada o spotkanie się w trybie pil-
nym. 

„Chcemy wyjaśnić wszystkie wątpliwości 
związane z oporem resortu skarbu w sprawie 
podpisania porozumień kończących spory zwią-
zane z upublicznieniem JSW. Zasadniczy pro-
blem polega na tym, że nie możemy dojść do 
porozumienia z resortem skarbu co do tego, 
w jaki sposób powinny zostać zapisane gwaran-
cje dotyczące władztwa korporacyjnego i po-
działu akcji” 
– mówi Roman Brudziński, 
wiceszef Solidarności w JSW

Tymczasem Jastrzębska Spółka Węglowa 
poinformowała o wyniku finansowym, jaki osią-
gnęła za ubiegły rok. W 2010 r. Grupa JSW wy-
pracowała 1 502 mln zł zysku netto, natomiast 
rok wcześniej (2009 r.) odnotowała stratę w wy-
sokości 669 mln zł. Pozytywne trendy konty-
nuowane były w I kwartale 2011 r. Przychody ze 
sprzedaży wyniosły 2 267,2 mln zł, tj. 53 proc. 
więcej niż rok wcześniej w analogicznym okre-
sie. 

Pracownicy Spółki już interesują się tym, 
kiedy i w jakiej wysokości zostaną wypłacone 
pieniądze z zysku dla załogi. 

„JSW skierowała wniosek do Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, którym jest mini-
ster gospodarki i wicepremier Waldemar Pawlak 
o podział zysku, w tym również części dla załogi. 
Na razie czekamy na odpowiedź” - informuje 
rzecznik JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. 

Rybnicka lista 
kandydatów PO
W niedzielę, 22 maja w Katowicach 
Śląska Rada Regionalna PO zatwierdziła 
kształt list wyborczych oraz kandydatów 
do Senatu. Wcześniej, bo w sobotę 
odbył się Zarząd PO. 

W Rybniku listę otworzy Marek Krząkała, 
w Katowicach - Tomasz Tomczykiewicz,
w Gliwicach - wiceminister edukacji 
Krystyna Szumilas, 
w Częstochowie - Halina Rozpondek, 
w Bielsku-Białej - Mirosława Nykiel, 
w Sosnowcu - Wojciech Saługa. 

Kandydaci PO do Sejmu RP 
z okręgu rybnickiego:
1. Marek Krząkała - Rybnik
2. Krzysztof Gadowski – Jastrzębie-Zdrój
3. Halina Karwot – Świerklany
4. Henryk Siedlaczek – Racibórz
5. Aneta Bokuniewicz – Rybnik
6. Ryszard Zawadzki – Wodzisław Śląski
7. Krzysztof Rybka – Ornontowice
8. Mirela Kaczyńska – Żory
9. Piotr Zienc – Mikołów
10. Witold Cyroń – Czerwionka-Leszczyny
11. Barbara Halfar – Racibórz
12. Ewa Olszewska - Wodzisław Śląski
13. Łukasz Bombik – Rybnik
14. Aleksander Bech – Czerwionka-Leszczyny
15. Urszula Fijołek – Jastrzębie- Zdrój
16. Monika Krakowczyk-Piotrowska – Rybnik
17. Stanisław Piechula – Mikołów
18. Ilona Konar – Żory.

Kandydaci PO do Senatu:
1. Antoni Motyczka – okręg: Rybnik, 
powiat rybnicki, powiat mikołowski

2. Adam Zdziebło – okręg: Żory, 
Jastrzębie-Zdrój, powiat wodzisławski, 
powiat mikołowski, powiat raciborski.

Bzie: "Żyjemy, 
jak w latach 60.”
„Już od trzech lat nie mamy możliwości 
zgłaszania do Urzędu Miasta dróg grunto-
wych, na które ma być nałożona powierzchnia 
asfaltowa. A pamiętajmy, że odkładanie tego 
w nieskończoność powoduje niszczenie takiej 
drogi i dodatkowe koszty. Nie wspomnę już 
o uciążliwościach dla mieszkańców, 
którzy zmuszeni są z niej korzystać” 
- mówi Stanisław Uryga, sołtys Bzia. 

Remonty dróg w sołectwie były jednym 
z tematów ostatniego posiedzenia 
Rady Sołeckiej Bzie. Podczas spotkania 
uznano, po raz kolejny, potrzebę utwardzenia 
ul. Pochyłej i ul. Pszennej, które zdaniem 
członków Rady są w najgorszym stanie. 
Poza tym postulują oni remont ul. Rolniczej 
i Gospodarskiej, a także dokończenie budowy 
oświetlenia i chodnika na ul. Świerczewskiego 

„Ważną sprawą jest otoczenie parku wokół 
zamku w Bziu, najstarszego zabytku naszego 
miasta. Opowiadamy się za założeniem tam 
parku dendrologicznego z opisem gatunków, 
jakie się tam znajdują. Doprowadzenia do 
stanu używalności ścieżek i ławeczek. 
Zamek i jego okolice powinien być miejscem 
reprezentacyjnym, gdzie odpocząć może 
każdy mieszkaniec Jastrzębia, tymczasem 
żal patrzeć, jak jest zaniedbywane” 
- mówi sołtys Bzia. 

Stanisław Uryga postuluje również utwardzić 
plac przed remizą strażacką i wybudować 
coś na kształt, choćby niewielkiej sceny: 
„To wstyd, że dożynki odbywają się u nas, 
jak w latach 60. na jakimś wozie. 
Niegdyś z takich miejsc przemawiali oficjele, 
którzy nawiedzili wieś. Teraz jest to samo, 
a mamy przecież XXI wiek. 
W Bziu są miejsca, w których żyjemy, 
jak w latach 60. ubiegłego stulecia!”
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MZK świętuje w tym roku 20-lecie 
istnienia. Jakie były początki 
przedsiębiorstwa?

W roku 1991, zrodziła się idea stworzenia Mię-
dzygminnego Związku Komunikacyjnego, które-
go zadanie było by zapewnienie transportu publi-
cznego na obszarze 15 gmin. Stało się tak na 
podstawie nowych uregulowań prawnych, które 
nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek zapewnienia komunikacji na swoim 
obszarze. Wówczas organizację przewozów prze-
jął na siebie MZK, a ich wykonawcą zostało 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Ja-
strzębiu-Zdroju

A jak przedstawia się obecnie 
struktura Związku?

Aktualnie MZK zrzesza 12 gmin są to:
Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, 
Marklowice, Mszana, Pawłowice, Pszów, Radlin, 
Rydułtowy, Suszec, Wodzisław Śląski, 
Świerklany, Żory. 
Organizujemy komunikację także na terenie 
gmin Lubomia, Ornontowice i Orzesze. Staramy 
się odpowiedzieć na oczekiwania miast, które zle-
cają nam zapewnienie komunikacji publicznej. 

Kto zarządza MZK?

Posiadamy trzy organy. Zgromadzenie – ma cha-
rakter stanowiący i kontrolny. Zarząd – wykonuje 
decyzje Zgromadzenia i jest przez niego nadzo-
rowany. Biuro Związku – odpowiada za sprawne 
funkcjonowanie MZK. Obecny skład Zarządu to:
Krzysztof Baradziej - przewodniczący Zarządu 
(przedstawiciel Miasta Jastrzębie-Zdrój), 
Janusz Koper - zastępca przewodniczącego 
(przedstawiciel Miasta Żory). 
Wiesław Janiszewski - członek Zarządu 
(przedstawiciel Miasta Czerwionka-Leszczyny), 
Dariusz Szymczak - członek Zarządu 
(przedstawiciel Miasta Wodzisław Śląski), 
Benedykt Lanuszny - członek Zarządu 
(spoza przedstawicieli członków Związku).

W jaki sposób są podejmowane 
decyzje w Związku?

Każda z gmin posiada jeden głos, którym dyspo-
nuje na Zgromadzeniu. Każdy jest więc tak samo 
uprawniony do podejmowania decyzji. Wpra-
wdzie jest projekt zmiany statutu Związku, żeby 
liczbę głosów dla danej gminy uzależnić od wyso-
kości opłat wnoszonych do Związku, ale na razie 
nic nie jest jeszcze przesądzone. 

Jak Pan oceni jakość 
świadczonych przez MZK usług?

Związek zajmuje się organizacją komunikacji pu-
blicznej, bezpośrednio świadczonej przez firmy, 
z którymi wiążą nas stosowne umowy. Uważam, 
że jakoś świadczonych przez nie usług jest dobra. 
Popatrzmy chociażby na tabor. Autobusy, które 
jeżdżą po naszych ulicach mają średnio 6-7 lat. 
Nie są więc stare. Co do kadry to również nie ma 
na co narzekać. Firmy wykonujące przewozy 
mają odpowiednio przygotowanych kierowców, 
legitymujących się odpowiednimi kwalifikacjami. 

Skoro jest tak dobrze to skąd skargi?

To prawda zdarzają się jednostkowe skargi na 
poszczególnych kierowców, jednak skala nega-
tywnych zachowań naprawdę nie jest duża. Za 
każdym razem sprawę dogłębnie wyjaśniamy 
i staramy się nie dopuścić do negatywnych re-
akcji, jeśli takie miały miejsce. Ale nie straszył-
bym ludzi jakimiś złymi i nieuprzejmymi kiero-
wcami. Nie jest aż tak źle, a nawet – powiedział-
bym – jest całkiem dobrze. 

Zarzuca się wam również 
niepunktualne kursowanie autobusów. 
Zgadza się Pan z tym?

Jeżeli chodzi o punktualność to nie mamy z tym 
problemu. Kierowca ma prawo przyjechać na 
przystanek 1 minutę przed czasem i 2 po. Jeszcze 
nie tak dawno dokładnie sprawdzaliśmy, jak to 
wygląda i jest dobrze. Autobusy kursują tak, jak 

powinny. Uważam, że pasażerowie powinni być 
zadowoleni z tego, bo przecież punktualność to 
jeden z wyznaczników jakości przedsiębiorstw 
komunikacyjnych. Oczywiście trudno nam zapa-
nować nad korkami czy innymi zdarzeniami dro-
gowymi, na przykład powodziami.

“Komunikacja jest dobra”
"Komunikacja jest dobra, robimy dobrą robotę, dobrze służymy społeczeństwu" - mówił podczas gali 20-lecia Między-

gminnego Związku Komunikacyjnego jego przewodniczący, wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju Krzysztof Baradziej. 

Była to okazja do podsumowań, oceny działań, kreślenia planów na przyszłość. Związek prowadzi obsługę 62 linii 

autobusowych, wykonuje ponad 7 mln wozokilometrów rocznie, w ciągu roku przewozi 15,2 mln pasażerów. Podczas 

uroczystości jubileuszowej padały ciepłe słowa o działalności MZK. Wyrażano uznanie za dobre funkcjonowanie 

przedsięwzięcia i firm współpracujących.  Mówi o tym i innych sprawach dyrektor Biura Związku Benedykt Lanuszny.

Kto ustala kursy autobusów, 
ludzie skarżą się, że "obcieliście" 
część z nich?

To prawda, część kursów rzeczywiście została 
skasowana. Nie wynika to jednak z naszej złej 
woli, tylko z realizacji umów z poszczególnymi 
gminami. Warto pamiętać, że to miasta, na przy-
kład Jastrzębie-Zdrój zamawia u nas ilość kur-
sów. Wykonujemy to za co się nam płaci. Przy de-
cyzjach o uruchomieniu danej linii (zamknięciu) 
czy zmniejszeniu częstotliwości jej funkcjonowa-
nia duże znaczenie ma tzw. napełnienie auto-
busu. Niestety gmin nie stać na płacenie za prze-
jazd 2-3 osób na jednej trasie. Stąd wynikają pe-
wne komplikacje dla części pasażerów. 

Ceny biletów również nie budzą 
entuzjazmu wśród mieszkańców?

Odkąd pracuję w MZK to zawsze słyszę tego typu 
głosu. Jeśli jednak przyjrzymy się taryfie w in-
nych miastach, to nie wypadamy aż tak źle. Po-
wiem więcej – nasze bilety są jednymi z tańszych 
i pasażerowie nie mają na co narzekać. Posiada-
my bilety miesięczne, tygodniowe, do 10 i 20 min 
oraz powyżej tego czasu. Są też osobne taryfy na 
trasie Jastrzębie – Wodzisław, Wodzisław – 
Rybnik, Jastrzębie – Rybnik. Uważam, że pasaże-
rowie mają w czym wybierać. 

A bilet dobowy?

Jest jedną z oferty naszej taryfy. Największą jego 
zaletą jest działanie przez 24 godziny od skaso-
wania z przesiadkami na wszystkich naszych 
liniach i na całym naszym terenie.

Krzysztof Baradziej
Przewodniczący Zarządu MZK

Benedykt Lanuszny
Członek Zarządu MZK
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Czy „gapowicze” 
są sporym problemem dla MZK?

Rocznie przeprowadzamy ok. 60 tys. kontroli z te-
go ok. 7-10 proc. to osoby podróżujące bez wa-
żnego biletu. Kontrolerzy wypisują ok 4 tys. opłat 
dodatkowych, popularnie zwanych mandatami. 
Można uiść go na miejscu lub później. W przypa-
dku uchylania się od tej powinności sprawę kie-
rujemy do Sądu. Po uzyskaniu wyroku mamy 10 
lat na jego wyegzekwowanie. W tym czasie do 
akcji wkracza komornik i za jego pośrednictwem 
uzyskujemy należną sumę wraz z odsetkami. Po-
wiem, że nie opłaca się jeździć na „gapę”, bo tak, 
czy tak pieniądze z tytułu opłaty dodatkowej zo-
staną wyegzekwowane, a po co narażać się na 
dodatkowe koszty. 

Rozważaliście pomysł 
wprowadzenia komunikacji 
z Czechami, 
chociażby z sąsiednią Karwiną?

Nie, ten pomysł – póki co – jest nierealny. Wynika 
to z przepisów prawnych. MZK świadczy usługi 
tylko na terenie gmin, na których działa. A pań-
stwo czeskie nie jest takim obszarem. Poza tym 
mam wątpliwości, co do zainteresowania takimi 
kursami. 

Uważa Pan, że nie było by chętnych 
na autobus do Karwiny?

Tak, lub tych chętnych było by bardzo mało. Ren-
towność takiego przedsięwzięcia była by zniko-
ma. Ludzie jednak wolą poruszać się swoimi wła-
snymi samochodami. Trudno jest ich na nowo 
przekonać do komunikacji zbiorowej, w zasadzie 
jest to niemożliwe. Dlatego nie rozważamy wpro-
wadzenia tego typu połączeń. 

Jak ocenia Pan przyszłość 
komunikacji na naszym terenie?

Generalnie następuje odwrót społeczeństwa od 
korzystania z komunikacji zbiorowej. Obecnie 
wielu ludzi posiada lepsze czy gorsze samochody 
i woli się nimi poruszać, nawet mimo kosztów, jak 
się z tym wiążą. Nie oznacza to jednak, że nasza 
komunikacja nie będzie się ulepszać, rozwijać. 

Jakieś konkretne plany?

Tak, myślimy o udogodnieniach dla naszych pa-
sażerów. Chcemy wprowadzić elektroniczny 
bilet. Jest to karta, podobna do bankomatowej, 
która ma określona ilość impulsów. Po wejściu 
odbijamy ją w specjalnym czytniku w autobusie 
i mamy opłacony przejazd. Chcemy, aby tym 
biletem można było płacić za przejazd również 
w Rybniku. 

Planujemy także na 80 przystankach ustawić ta-
blice informacyjne. Będą znajdować się na nich 
praktyczne wiadomości, na przykład: rozkłady ja-
zdy, opóźnienia autobusów, reklamy a nawet pro-
gnoza pogody. 

Dla podniesienie bezpieczeństwa pasażerów 
autobusy będą monitorowane. To znaczy znajdą 
się w nich kamery. Pozwoli to zapobiec niebezpie-
cznym sytuacjom lub zgromadzić materiał do-
wodowy. Oprócz tego kierowca będzie miał w za-
sięgu reki czerwony przycisk alarmowy. W razie 
niebezpieczeństwa, po jego uruchomieniu, poli-
cja otrzyma powiadomienie i będzie mogła od ra-
zu interweniować. 

A skąd środki?

Pieniądze, bo bez nich oczywiście, nie da się wy-
konać, będą pochodziły ze środków unijnych. 
Środki zewnętrzne, o które można się ubiegać 
dają naprawdę spore możliwości.

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl
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jak do cholery można nazwać dobrą komu-
nikacją tę, która w tak dużym mieście nie ma kur-
sów nocnych? śmiech na sali... młodzież wracają-
ca nocą na obrzeża z imprez w centrum nieraz ma 
do przejścia kilkanaście kilometrów ...
autor: piotrek

Pozwolić na większą konkurencję, która jest 
w stanie poprawić jakość usług komunikacyjnych.
autor: Tadeusz

Kiedy wreszcie zostanie uruchomiony przejazd 
linią 128 tak żeby można było dojechać na kopal-
nię na ranną zmianę. Na 2 i 3 zmianę jest OK. 
Dziesiątki ludzi musi chodzić na 118. Oczywiście 
w soboty i niedziele także. Pozdrawiam załogę 
Pniówka.
autor: pniówek

Komunikacja dobra, ogarnia mnie pusty 
śmiech. Nie dość, że autobusy jeżdżą, jak stado 
baranów prawie o jednakowej godzinie jeden po 
drugim, potem czeka się długooooooo na jakiś in-
ny, to jeszcze niektórzy nie uprzejmi kierowcy i ten 
wszechobecny brud!!!!!! To faktycznie jest czym 
się pochwalić
autor: Zenek

Komunikacja na poziomie zabitej wiochy gwo-
ździami... Bilety u kierowcy niemiłosiernie drogie 
a kiosków, jak na lekarstwo. I oczywiście jak wra-
ca się późno do domu, to nie ma szans na jazdę 
MZK, bo kursów już nie ma. Miasto Jastrzębie, 
wiocha. A co poniektóry kierowca, to zabija wzro-
kiem, jak się o coś pyta ..... Byście chociaż nie 
chwalili się, bo na prawdę nie ma czym.
autor: bilet tani

Komunikacja nie jest aż taka zła jak jakość wy-
konania, tzn. rozkład jest do kitu bo i tak kierowcy 
jeżdżą jak chcą np.E-3 kierowca jak ma ochotę to 
jedzie czasowo, jakość autobusów przy 30 sto-
pniach porażka, autobusy z klimą i tak nie używają 
to po cholerę takie kupować po prostu paranoja 
i te odwieczne tłumaczenia że się nie zdąży schło-
dzić w autobusie.
autor: Adam

Dobra, dobra, chyba dla bobra. Ja jeżdżę na 
Pniówek do pracy i wybieram przewóz, a nie MZK, 
nie muszę się jak śledź uciskać a też praktycznie 
na miejscu wysiadam, drogie bilety w MZK, 
porównuję choćby do KZK GOP, autobusy jak po-
przednicy pisali, jedzie jeden jadą wszystkie i cze-
kasz godzinę (lepiej na nogach wtedy zajść), brak 
kursów nocnych wielki minus, klima nie włączana 
w nowych autobusach, szkoda że starych nie ma 
bo wielkie okna miały i przewiew szło zrobić, 
chyba nie taka dobra ta komunikacja, artykuł 
przekłamany jak wypowiedzi pana Jarosława 
Kaczyńskiego
autor: mateusz

Pan Lanuszny nadał by się do propagandy "ko-
munistycznej" kłamcie, kłamcie a coś tam zosta-
nie. Komunikacja jest dobra!!!!! Po prostu brak 
wstydu, aby móc tak się wypowiadać. Część pra-
cowników, wielkie chamstwo, brud i ścisk w auto-
busach i ten beznadziejny rozkład jazdy, gdzie 
jadą jeden za drugim w tych samych kierunkach. 
To się nazywa dobra organizacja. Dać Panu Lanu-
sznemu nagrodę o jakiś order, za dobre zarządza-
nie.Tak, to jest, ze papier przyjmie wszystko a to 
tylko słowa, słowa, słowa..
autor: Zbyszek

Nie ma chyba nikogo w Jastrzębiu, kto twier-
dzi, ze komunikacja jest dobra, także gratulacje 
samopoczucia temu panu. I oczywiście gratulacje 
dla rady miasta i prezydenta.
autor: xyz

A co do klimatyzacji, to jeśli jest w autobusach 
a kierowca jej nie włącza, to prosze wezwać kon-
trolę i sprawdzą ile stopni jest w danym autobusie 
i wtedy nałożą karę, a pasażer ma prawo docho-
dzić odszkodowania.Nie można ludzi traktować, 
jak rzeczy. Trzeba mieć na uwadze, że jeżdżą też 
ludzie chorzy, którzy nie mogą znieść takich upa-
łów w autobusie. I wtedy kierowca nie będzie się 
tłumaczył, że nie zdąży się klima rozruszać. Bo to 
bzdura...
autor: ?
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Tarasiewicz 
w sprawie 
Straży Miejskiej
Radny Janusz Tarasiewicz otrzymał odpowiedź 
na interpelację w sprawie Straży Miejskiej, 
jaką złożył podczas sesji kwietniowej RM. 
Radny zwracał uwagę na możliwość 
udostępniania wewnętrznych dokumentów 
SM osobom do tego nieupoważnionym. 
W interpelacji zwrócił się o wyjaśnienia 
na ten temat. 
„Czy w przypadku ewentualnego potwierdzenia 
się (choćby częściowego) opisanych wyżej 
sytuacji można spokojnie podejść do wydzie-
lenia samodzielnej jednostki, podczas gdy 
znajduje się ona obecnie w strukturach UM 
i brak jest właściwego nadzoru?” – pytał. 
Prezydent Marian Janecki 
zdecydowanie zaprzeczył takim sugestiom: 
"Nie są mi znane przypadki, jak pan radny to 
określił „wcześniejszego” udostępniania doku-
mentów bądź ich kopii osobom nieuprawnio-
nym spoza struktur Straży Miejskiej".  
Przyznał jedynie, że wydawanie przez Straż 
Miejską odpisów i kopii dokumentów wewnęt-
rznych następowało wyłącznie na żądanie 
Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju – 
Wydział II Karny. Nie było możliwości wydania 
dokumentów wewnętrznych SM osobom do 
tego nieupoważnionym, na przykład obrońcy 
oskarżonego. 
„W przeciwieństwie do pana radnego swą 
opinię buduję na podstawie faktów i tak też 
podchodzę do wyodrębnienia Straży Miejskiej 
ze struktur Urzędu Miasta. Proces ten nastę-
puje stopniowo, realizowany jest w oparciu 
o stan faktyczny i przebiega niezależnie od 
jakichkolwiek „przypadków ewentualnego 
potwierdzenia się (choćby częściowego) 
opisanych sytuacji”.
Jednocześnie, w kontekście powyższych wyja-
śnień, trudno jest mi zrozumieć sugestie pana 
radnego na temat „braku właściwego nadzoru” 
– uważa prezydent Marian Janecki.

Problemy z DGP
„Czujemy się zaniepokojeni postępem robót 
związanych z budową drogi głównej 
południowej i pytamy, kiedy nastąpią prace 
związane z wykonaniem wiaduktów” 
– To obawy, z którymi władze samorządowe 
Jastrzębia-Zdroju zwróciły się do wykonawców, 
którzy wygrali przetarg na I etap budowy drogi 
głównej południowej. Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Maria 
Pilarska poinformowała, podczas posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 
w dniu 18 maja, o aktualnym stanie wykonania 
tej inwestycji.
„Nie ukrywam, że zwróciliśmy się do wykona-
wców tej inwestycji z zapytaniem o jej dalszy 
przebieg, gdyż to, co zauważamy napawa nas 
niepokojem. Owszem firma wykonała prace 
ziemne, ale do ważnej części tego zadania 
- budowy wiaduktów na razie nie przystępuje. 
Na nasze wątpliwości odpowiadają, że mają 
czas do końca sierpnia 2012 roku wywiązać 
się z zadania i zakończyć I etap budowy” 
– mówiła Maria Pilarska. 
Konsorcjum firm 
BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., 
BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. 
wygrało przetarg na budowę drogi głównej 
południowej. Realizację tego zadania oferenci 
wycenili na 53 mln zł, mimo, że kosztorys 
inwestorski wynosił ok. 100 mln zł. 
„Już wówczas ta kwota wydała mi się 
nierealna, ale prawo polskie nakłada na 
organizatora przetargu konieczność wybrania 
najtańszej oferty. Jest tak, mimo nawet 
uzasadnionych podejrzeń, iż pieniędzy na 
dokończenie budowy po prostu jest za mało” – 
wyjaśniała Maria Pilarska. 
Radny Janusz Ogiegło zaproponował zerwanie 
umowy na wykonanie DGP z wykonawcą. 
Również przewodnicząca Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Przestrzennej Alina Chojecka 
podzieliła jego niepokój. 
Jednak naczelnik IKI stwierdziła, że jest to 
niemożliwe z powodów proceduralnych. 
„To ta firma ma prawo wycofać się 
z kontraktu, a nie my” - wyjaśniała.

vbuselba



Blokersi bywają postrachem niejednej 
osoby. Hałaśliwe grupy młodzieży przesiadujące 
na różnych piętrach klatek schodowych w blo-
kach (najczęściej nie tych, w których mieszkają), 
urządzające sobie niemal każdego dnia jakąś 
małą imprezę. Nie przejmują się zbytnio tym, że 
zakłócają spokój mieszkańców. Ci z kolei nie po-
trafią znaleźć skutecznej metody, jak pozbyć się 
uciążliwych „gości”. Samo zwrócenie uwagi tym 
młodym ludziom w najlepszym przypadku może 
zakończyć się wysłuchaniem steku wyzwisk 
i szyderstw, w najgorszym zastraszeniem. 
W końcu w grupie siła, a samotny mieszkaniec 
„podróżujący” przez klatkę schodową w kie-
runku swojego mieszkania ma raczej nikłe szan-
se w obliczu ewentualnego starcia z taką grupą. 
Chociaż te ich „ciche” spotkania często zgła-
szane są do odpowiednich służb, to blokersi 
w niezwykle skuteczny sposób potrafią poradzić 
sobie z obejściem zbliżającego się patrolu czy to 
straży miejskiej, czy też policji. Jednak blokersi 
to nie jest jedyny problem mieszkańców bloko-
wisk. Włamania czy zwykłe zakłócanie spokoju 
przez hałaśliwych sąsiadów, którzy co pewien 
czas mogą urządzać awantury w klatce scho-
dowej, głośno wyrażając swoje zdanie na jakiś 
temat, czasem bywa, że po prostu za głośno, co 
może przeszkadzać pozostałym mieszkańcom. 
Co więc począć z tym problemem? Jak lub czy 
w ogóle można sobie z nim jakoś poradzić? Ku 
zdziwieniu wszystkich odpowiedź jest pozyty-
wna. Otóż jest pewna metoda...

Z podobnym problemem, jak większość 
mieszkańców jastrzębskich blokowisk, borykali 
się również jastrzębianie zamieszkujący w bloku 
przy ul. Turystycznej 25. Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Nowa”, która jest zarządcą tego budyn-

ku, zaproponowała mieszkańcom wprowadzenie 
monitoringu w klatkach schodowych. Zaskaku-
jące? Ale z drugiej strony, jakie proste. Przepro-
wadzono w tej sprawie referendum wśród mie-
szkańców, którzy w zdecydowanej większości 
wyrazili aprobatę. Jak widać w obliczu problemu 
jednak można być zgodnym. To dało „Nowej” 
zielone światło do działania. Po pewnym czasie 
w klatce – a dokładniej przy wejściu oraz na pięt-
rach trzecim, szóstym i dziewiątym – pojawiły się 
kamery.

Jednorazowy koszt instalacji monitorin-
gu od jednego mieszkania wyniósł niecałe 300 zł 
(który można rozłożyć na 12 comiesięcznych 
rat). Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że 
to sporo. Jednak na ile wyceniany jest nasz wła-
sny spokój, który zagwarantowały kamery? Poza 
tym miesięczne utrzymanie monitoringu wyno-
si... 4 złote. Ten pomysł okazał się bardzo trafny 
i efekty wprowadzenia kamer w klatce schodo-
wej można było zauważyć (i odczuć) błyskawi-
cznie. Grupy blokersów zniknęły. Teraz mie-
szkańcy, jak sami przyznają, mogą cieszyć się 
spokojem. - Zrobiło się dużo bezpieczniej niż 
wcześniej, przed zainstalowaniem monitoringu. 
Nie trzeba się bać pozostawiać pustego mieszka-
nia, bo w razie gdyby ktoś chciał coś z niego 
ukraść, to zawsze będzie można znaleźć tą osobę 
w zapisie – stwierdziła jedna z mieszkanek. - 
Chociaż kamery oczywiście nie rozwiązują wszy-
stkich naszych problemów, to bardzo wiele nam 
pomogły. Jest znacznie spokojniej, nie musimy 
się już martwić tymi młodymi ludźmi, którzy nie 
raz dali nam się we znaki. Jest wiele plusów z za-
łożenia monitoringu. Uważam, że była to bardzo 
dobra decyzja – dodaje jej sąsiadka. Jak poinfor-
mowali przedstawiciele SM „Nowa”, odkąd wpro-

wadzono monitoring, nie otrzymali ani jednego 
zgłoszenia dotyczącego dewastacji czy zakłóca-
nia spokoju w tej klatce. Wspominają również, 
że zainstalowanie kamer ma przede wszystkim 
charakter prewencyjny i jak widać spełnia swoje 
zadanie. 

“Takie rozwiązanie okazało się bardzo 
trafne. Sprawdza się, bo od momentu, kiedy mo-
nitoring został zainstalowany w tej klatce zrobiło 
się spokojnie. Być może grupki uciążliwej mło-
dzieży przeniosły się po prostu w inne miejsca. 
Teraz planowane jest wprowadzenie tego ro-
związania również w innych klatkach bloków 
znajdujących się na ul. Turystycznej – wyjaśnia 
kierownik Administracji Domów Mieszkalnych 
nr 2 SM „Nowa”, Grażyna Dąbkiewicz.

Samo wprowadzenie kamer do budynku 
spełnia zadanie pewnego rodzaju „straszaka” na 
niepokorną młodzież, ale też wszystkich innych, 
którzy do tej pory zakłócali spokój współmiesz-
kańców. Obecnie każdy mieszkaniec klatki, 
w której zainstalowano monitoring ma możli-
wość oglądania zapisu obrazu z kamer za pomo-
cą Internetu. Udostępniono im odpowiedni kod, 
za pomocą którego można „podglądać”, co dzie-
je się w miejscach, gdzie zainstalowano kamery. 
Dodatkowo sygnał z monitoringu wysyłany jest 
do jednego miejsca – rejestratora, w którym ob-
raz zapisywany jest do momentu zapełnienia 
dysku i przechowywany przez 10-14 dni. Zapis 
nie jest obserwowany na bieżąco, ale w razie kie-
dy zachodzi potrzeba sprawdzenia i prześledze-
nia, jakiegokolwiek zajścia, które miałoby miej-
sce w tej klatce, można się do tego momentu 
w zapisie cofnąć.

8 www.jasnet.pl    a to ciekawe

Takie rozwiązanie wydaje się niezwykle 
proste, a jeśli do tego jest jeszcze skuteczne, to 
czemu nie zastosować tego również w innych ne-
wralgicznych miejscach, gdzie mieszkańcy 
szcze-gólnie narzekają na problem blokersów? 
W planach „Nowej” jest wyposażenie kolejnej 
klatki schodowej w kamery. Mieszkańcy ul. Tury-
stycznej 55 podobnie, jak ich poprzednicy, także 
pozytywnie wyrazili się na temat tego pomysłu 
w referendum i zapewne już niebawem, będą 
mogli cieszyć się z błogiego spokoju. 

“Monitoring jest bezsprzecznie bardzo 
dobrym pomysłem, rozwiązaniem. Jego wpro-
wadzenie do klatek schodowych jastrzębskich 
bloków jest jak najbardziej wskazane. To jedyny 
sposób na walkę z uciążliwą młodzieżą, tzw. blo-
kersami. Zachęcam mieszkańców do korzystania 
z tego rodzaju rozwiązań 
– mówi Janusz Tarasiewicz, 
członek Rady Nadzorczej SM „Nowa”.

Pomimo tego, iż pomysł wprowadzenia 
monitoringu w jastrzębskich blokach jest bardzo 
dobrym rozwiązaniem w walce z różnego rodza-
ju patologiami, złodziejami, wojnami i kłótniami 
sąsiedzkimi czy dealerami, to niestety nie wszę-
dzie znajduje uznanie. Niektórzy uważają, że ta-
kie rozwiązanie jest zbyt kosztowne i należałoby 
poszukać innego. Jednak w tym miejscu należy 
wziąć pod uwagę bardzo ważny szczegół – spo-
kój, który jest pragnieniem każdego, jest bez-
cenny. Czasem warto jednorazowo zapłacić te 
niespełna 300 złotych, aby powody do narzekań 
i strachu zniknęły, jak za pomocą machnięcia 
czarodziejskiej różdżki.

Niektórym walka z grupą młodzieży, określaną mianem „blokersi” 
przypomina często walkę z przysłowiowymi wiatrakami. Sposobów i prób, 
jakie podejmują mieszkańcy blokowisk jest wiele. Niestety w zdecydowanej 
większości są one po prostu zawodne. W efekcie często spotykany jest 
widok zdewastowanej klatki schodowej – na ścianach mnóstwo wulgarnych 
napisów wyrażających różnego rodzaju emocje względem instytucji czy 
ulubionych/znienawidzonych klubów sportowych, a na podłogach walające 
się śmieci, butelki pozostawione po ostatniej „przesiadówie” młodych ludzi. 
Jednak taki obraz może wkrótce przejść do historii, jeśli większość 
mieszkańców zdecyduje się na takie rozwiązanie, jakim jest zainstalowanie 
monitoringu w swojej klatce. Taki pomysł został już wykorzystany i zasto-
sowany przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Nowa” w jednej z klatek bloku na 
ul. Turystycznej.

Jastrzębie-Zdrój
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Nie można działać bezkarnie w GSM

Najwyższą władzą w Spółdzielni jest Walne 
Zgromadzenie, które wybiera Radę Nadzorczą, 
a ta powołuje Zarząd. W roku 2008 grupie człon-
ków GSM udało się zmobilizować i obalić dotych-
czasowy układ. W skład Rady Nadzorczej weszli: 

Zbigniew Podmagórski - przewodniczący, 

Andrzej Matusiak - wiceprzewodniczący, 

Piotr Sokal, Kinga Błaszczyk-Samsel, 

Edward  Głowacki, Franciszek Cichoń, 

Marian Wójcik, Wiktor Krywulko, 

Julia Chmarek. 

Działalność Rady była wszystkim innym tylko 
niezgodną i harmonijną pracą aż 31 marca 2010 
roku Rada, większością głosów, odwołała z fun-
kcji przewodniczącego Zbigniewa Podmagórskie-
go, Andrzeja Matusiaka - wiceprzewodniczącego 
i Wiktora Krywulko z prezydium Rady. Innym czło-
nkom nie spodobał się ich sposób pełnienia fun-
kcji i narzucania, jak twierdzą, przez całą trójkę 
swojej woli oraz przekraczanie kompetencji. 

Pozbawieni funkcji, nie chcąc pogodzić się 
z takim rozwojem wypadków, w ogóle zrezygno-
wali z członkostwa w tym organie, pozostając 
jego wnikliwym obserwatorem. Ich miejsce zajęły 
osoby, które w kolejności uzyskały największą li-
czbę głosów podczas Walnego: Lucyna Maryniak, 
Andrzej Malec, Henryk Łysakowski. 

Ten ostatni w ogóle nie zareagował na nomi-
nację, ponieważ cały czas przebywał za granicą. 
W tym składzie działali aż do kolejnego Walnego 
Zgromadzenia, które odbyło się w czerwcu 2010 
roku. I znowu konfiguracja odwróciła się poprze-
dnią Radę odwołano a do nowej powróciła cała 
trójka zajmując ponownie stanowiska: Zbigniew 
Podmagórski – przewodniczący, Andrzej Matusiak 
– wiceprzewodniczący oraz Wiktor Krywulko. Wy-
brano również: Grażynę Szczuka, Waldemara 
Kapłona, Kingę Błaszczyk-Samsel, Bolesława 
Krajewskiego, Jana Mittelstadt, Mariana Placha. 

Jednym  z pierwszych posunięć nowo wybra-
nej Rady było powołanie specjalnej komisji, której 
dla zbadania nieprawidłowości, jakich miała do-
puścić się była Rada w okresie od 01.04 2010 do 
16.06. 2010, a więc od momentu rezygnacji 
wymienionych trzech osób do jej odwołania. 
Okres, kiedy ta trójka była w składzie Rady, 
komisji nie interesował. Przewodniczył jej Andrzej 
Matusiak – jedna z tych trzech osób. 

Zbigniew Podmagórski, obecny przewodni-
czący Rady, twierdzi, że powołana przez RN Komi-

sja Specjalna wykazała szereg nieprawidłowości, 
które m.in. naraziły Spółdzielnię na straty finan-
sowe. "Uważamy, że prawo i statut Spółdzielni 
zostały naruszone chociażby przy odwołaniu wi-
ceprezesa ds. technicznych Tomasza Glenca. 
Stwierdzono różne i liczne uchybienia przy przy-
gotowaniu Walnego Zgromadzenia Członków 
w czerwcu 2010 roku, jedno z nich to niewprowa-
dzenie do porządku obrad wniosków spółdziel-
ców, a także odrzucenie w sposób nieuprawniony 
stwierdzonych przez biegłego rewidenta w opinii 
z badania bilansu i sprawozdania finansowego  za 
rok 2009 nieprawidłowości w gospodarowaniu 
funduszem zasobowym” - uzasadnia.

W efekcie swoich prac komisja wykazała nie-
prawidłowości poprzedniej Rady, ale tylko od mo-
mentu opuszczenia jej przez trzech członków, 
i podjęła decyzję o konieczności ukarania człon-
ków poprzedniej Rady (poza wspomnianą trójką). 
Uznała przy tym za niewystarczające odwołanie 
ich z RN, ale podjęła również decyzję ukarania ich 
personalnie. Stwierdziła, że zarzucane im czyny 
miały charakter rozmyślny, celowy ze świadomym 
i celowym działaniem na szkodę spółdzielni. 
Witold Krywulko, członek speckomisji mówi: 
"Statut naszej Spółdzielni dopuszcza możliwość 
pozbawienia członka członkostwa w SM, gdy z je-
go winy umyślnej lub zaniechania lub też z powo-
du rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie 
w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowie-
niami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami. 
Wykluczenie może nastąpić m.in., kiedy członek 
umyślnie szkodzi Spółdzielni lub działa na jej nie-
korzyść (§ 13, pkt a). W związku z tym, Rada Nad-
zorcza podjęła decyzje o pozbawieniu członko-
stwa w GSM wobec: Kingi Błaszczyk-Samsel, 
Franciszka Cichonia, Grzegorza Hupki, Mariana 
Wójcika i Julii Chmarek. Kolejne osoby, tj. Lucyna 
Maryniak i Andrzej Malec  zostaną zaproszone na 
posiedzenie Rady w celu złożenia wyjaśnień. Wy-
mienione osoby (członkowie Rady Nadzorczej) od 
wyboru w 2008 r. tworzyły grupę mającą na celu 
obronę interesów odwołanego prezesa Swaczyja, 
a następnie z pełną świadomością wybrali w kon-
kursie podstawionego przez Związek Rewizyjny 
kandydata na nowego Prezesa GSM. Między in-
nymi z tego powodu trzech członków Rady Nad-
zorczej GSM, którzy byli przeciwni wyborowi „ta-
kiego następcy”, po zorganizowanej próbie ich 
całkowitej marginalizacji w Radzie, złożyło swe 
mandaty w kwietniu 2010 r. Od tego też momentu 
nieformalnie uzupełniona RN rozpoczęła upra-
wianie prywaty i działania na szkodę GSM i jej 
członków. Postanowiliśmy te osoby wykluczyć 

z członkostwa w Spółdzielni, aby wiedziały, że nie 
można działać bezkarnie. Rada Nadzorcza jest 
wybierana do reprezentowania interesu wszys-
tkich członków Spółdzielni, a dbanie o swoje pry-
watne interesy kończy się w zły i tragiczny 
sposób".

Członkowie byłej Rady Nadzorczej nie zga-
dzają się z zarzutami przedstawionymi przez 
speckomisję. "Uważamy, że podłożem tego typu 
działań było to, że nie podzielaliśmy poglądów pa-
nów Podmagórskiego, Matusiaka, Krywulki i nie 
realizowaliśmy ich wizji Spółdzielni. Odwołanie 
tych panów z funkcji w Radzie Nadzorczej było 
spowodowane tym, że uzurpowali oni sobie 
prawa przynależne dla całej Rady, podczas gdy 
RN jest organem kolegialnym i wszyscy jej czło-
nkowie powinni brać aktywny udział w działaniach 
i podejmowaniu decyzji - mówi Franciszek Cichoń. 
"Tutaj tkwi geneza niechęci tych panów do nas. 
Od tego momentu przedstawia się nas, jako wi-
chrzycieli i osoby działające na szkodę Spół-
dzielni, z czym nie możemy się zgodzić. Pozba-
wienie z członkostwa w SM jest aktem czystej 
zemsty. Nie znajduje żadnego uzasadnienia i dla-
tego, w tej sprawie, odwołamy się do sądu, który 
jest władny uchylić  uchwałę" - wyjaśnia Kinga  
Błaszczyk-Samsel. "Chcemy bronić swojego ho-
noru i dobrego imienia. To, co zarzucają nam ci 
panowie to pomówienia. Działalność kilku czło-
nków aktualnej Rady skupiła się na tym, żeby po-
rozliczać nas za domniemane nieprawidłowości 
i wykazanie nam, że świadomie działaliśmy na 
niekorzyść Spółdzielni. Postanowili nas  "ukarać" 
za to, że nie byliśmy po ich stronie, że w kilku kwe-
stiach mieliśmy inne zdanie niż oni. To powoduje 
u nich  chęć wykazania, że byliśmy złymi repreze-
ntantami członków GSM i działaliśmy wbrew ich 
interesom za wszelką cenę i na wszelkie sposoby" 
- dodaje. Lucyna Maryniak, która tylko przez dwa 
miesiące była członkiem RN jest oburzona posta-
wionymi zarzutami: „Działałam na podstawie sta-
tutu i nie złamałam prawa. Płacę czynsz za mie-
szkanie, nie jestem uciążliwym lokatorem i nie ni-
szczę mienia. Dlaczego więc mam być wyrzucona 
ze spółdzielni? Jeśli tak się stanie, to wystąpię na 
drogę sądową o przywrócenie należnych mi 
praw”. Ukarani członkowie byłej Rady zarzucają 
wręcz „łukaszenizację” spółdzielni przez 
prezydium obecnej Rady.

Statut Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
rzeczywiście przewiduje możliwość pozbawienia 
członkostwa w przypadku działania na jej nieko-
rzyść. Przyjmuje się jednak, że to działanie jest ro-

Spółdzielnie mieszkaniowe to instytucje powołane do zarządzania wspólnym majątkiem, jakim są zasoby mieszkaniowe. 
Teoretycznie każdy z lokatorów ma jednakowy wpływ na decyzje podejmowane w spółdzielniach. Faktycznie jednak realną 
władzę sprawuje Zarząd, który kontroluje Rada Nadzorcza. Bywa, że w obrębie tych dwóch ciał dochodzi do tarć, a nawet walki. 
Dobrze jest, kiedy wszyscy uczestnicy tego rodzaju zawirowań kierują się dobrem spółdzielni, chociaż na pewno głośno to 
deklarują. Ale czy jest tak zawsze? Czy czasami górę nie bierze po prostu walka o władzę, intratne wpływy, czy własne interesy? 
W ostatnim czasie Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa stała się areną ostrej rywalizacji konkurencyjnych wobec siebie grup 
z dość niecodziennym finałem. 

zmyślne, świadome i z premedytacją dla osiągnię-
cia swoich korzyści czy prywatnego celu. Nie czę-
sto stosuje się pozbawienia członkostwa w SM 
w stosunku do nawet bardzo uciążliwych jej 
członków, a co dopiero w stosunku do całej grupy. 
Nawet osoby sprawiające poważne problemy we 
współżyciu społecznym, dewastujące klatki scho-
dowe, niszczące wspólne mienie, niepłacące czy-
nszu, otrzymują upomnienia lub ostrzeżenia za-
nim sięgnie się po tą ostateczną karę. 

Speckomisja, powołana w celu wykrycia nie-
prawidłowości, przyjęła na siebie rolę śledczego, 
oskarżyciela, sędziego i wykonawcy wyroku je-
dnocześnie, do tego w jej skład weszły osoby bę-
dące jedną ze stron sporu. Na pytanie, czy nie mo-
że to powodować wątpliwości, co do jej bezstron-
ności i obiektywizmu Zbigniew Podmagórski 
odpowiada, że mają do tego prawo i chodzi tylko 
o dobro Spółdzielni. Pojawia się jednak pytanie: 
Dlaczego nie powiadomiono prokuratury, jeśli 
w grę wchodziły działania świadomie łamiące pra-
wo?  Organ ten jest powołany do badania spraw, 
również tego typu, i w razie stwierdzenia prze-
stępstwa skierowałby ten przypadek do sądu.

„Nie wierzymy prokuraturze, już tyle razy nas 
zawiodła w przypadku oczywistych spraw, uma-
rzając postępowanie, że nie było sensu zwracać 
się do niej o interwencję. Ta instytucja już nie raz 
wykazała się niekompetencją w sprawach spół-
dzielczych” – odpowiada przewodniczący Rady 
Nadzorczej GSM Zbigniew Podmagórski. Uznał, że 
speckomisja w tym składzie jest ciałem bardziej 
kompetentnym i obiektywnym niż prokuratura dla 
zbadania tej sprawy i podjęcia odpowiednich kro-
ków.

Organy zarządzania spółdzielnią mieszka-
niową, zrzeszającą tysiące członków, to bez wą-
tpienia gremia dużego zaufania społecznego, któ-
rych praca powinna być oparta na rzetelności 
i obiektywizmie a jedynym celem rzeczywiste do-
bro tej spółdzielni. Pracownicy i członkowie tych 
organów powinni być rozliczani za swoją pracę 
i odpowiadać zgodnie z porządkiem prawnym za-
równo państwowym jak i spółdzielczym. Nikt nie 
powinien być bezkarny za swoje działania, ale też 
nie może stawać się ofiarą swoich przeciwników. 



Ostre brzmienia w Shishy

Wszystkich fanów ostrzejszych brzmień zapraszamy 
do Pubu Shisha na koncert.  Zagrają:
- "Mementoria" - Progressive metal

- "Under Forge" - Heavy metal 
- "Scavenger" - Thrash metal 

Wjazd: 7 zł 

Dzień Dziecka z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Park Zdrojowy

W programie m.in.: 
- „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”.

„Przerwa na... kino”
Kino „Centrum”

Projekcja filmów krótkometrażowych wyprodukowanych 
w Studio SE-MA-FOR w Łodzi. 

„Czytanie na trawie”
Park Zdrojowy

Dzień Dziecka z Miejską Biblioteką Publiczną. 
W programie m.in.: spotkanie autorskie z Ewą Chotomską, 

„Alicja w Krainie Czarów” – przedstawienie teatralne w wykonaniu
znanych i popularnych osób w mieście oraz bibliotekarzy; 

„Podróż przez świat z Mickey i Minnie” – program interaktywny 
w wykonaniu agencji artystycznej PRYM ART

Pokaz Szkółki Modelek
Park Zdrojowy

W programie: pokaz mody dziecięcej, tańca Break Dance, 
tańca współczesnego oraz tańca towarzyskiego.

Popisy gry uczniów klasy keyboardu 
Park Zdrojowy

Popisy gry uczniów klasy keyboardu z Klubu „Kaktus”

XVII Żorskie Spotkania Kabaretowe

Spotkanie kabaretowe, wystąpią m.in.: 
Łowcy.B, formacja Chatelet, Noł-Nejm, Foch.

Koncert Bryana Adamsa
Stadion Miejski w Rybniku

Jedyny koncert Bryana Adamsa w Polsce. 
Jako support wystąpi Kasia Kowalska.

CIESZYN

 Święto Herbaty na Wzgórzu Zamkowym
  

Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki 
 

Święto Trzech Braci. 
W programie m.in.:

koncert zespołu Feel, Budki Suflera 
i Haliny Mlynkowej z zespołem „Bitwy na Głosy”.

27 maja 2011r., godz. 19.00, ul. 1 Maja 27

29 maja 2011r., godz. 16.00

2 czerwca 2011r., godz. 18.00

5 czerwca 2011r.

9 czerwca 2011r., godz. 17.00 

15 czerwca 2011r., godz. 17.00

7-8 czerwca 2011r., godz. 19.30

13 czerwca 2011r., godz. 21.00

10-11 czerwca 2011r.

11 czerwca 2011r.

17-18 czerwca 2011r.

Planując to, w jaki sposób spędzimy weekend 
czy wolny wieczór niekoniecznie jesteśmy ogra-
niczeni do Jastrzębia. Nasze miasto ma tą nie-
wątpliwą zaletę, że znajduje się na terenie bardzo 
atrakcyjnej okolicy i blisko nam do Wodzisławia, 
Żor czy Rybnika. Przejazd samochodem lub auto-
busem do tych miast nie zajmuje wcale tak wiele 
czasu. Poza tym tuż za granicami naszego mia-
sta, w kierunku południowym, rozciąga się Śląsk 
Cieszyński z bardzo ciekawą ofertą kulturalną. 
A jeśli do tego dodać bliskość granicy czeskiej 
i takich ośrodków, jak Karwina, Hawirzów czy na-
wet Ostrawa, to czy można wyobrazić sobie lep-
sze położenie geograficzne? Mamy doskonałą 
okazję, aby wyruszyć, w któryś z tych kierunków 
i zapoznać się z ofertą kulturalną naszych sąsia-
dów. Bo owszem ważna jest świadomość tego, co 
oferuje nasze miasto, ale nie można też zamykać 
się na inne, interesujące propozycje. A wybierać 
mamy naprawdę w czym. Problem polega na 
tym, że nie wszyscy jastrzębianie zdają sobie 
z tego sprawę i wykorzystują możliwości, jakie 
stoją przed nimi otworem. 

Kto powiedział, że jesteśmy w gorszej sytua-
cji, gdyż nasze miasto nie posiada rynku i o atmo-
sferze takie szczególnego miejsca możemy zapo-
mnieć, albo trzeba nam jechać po nią do odległe-
go Krakowa czy Wrocławia? Nic bardziej błędne-
go. Wystarczy wsiąść w samochód i ok. 15-20 mi-
nutach jazdy znajdziemy się w Żorach, Wodzisła-
wiu lub Karwinie, gdzie można miło spędzić czas 
w jednej z wielu kawiarenek, działających wła-
śnie przy rynku. Tak więc nie ma co narzekać, bo 
z Jastrzębia w żaden sposób nie uczyni się miasta 
o średniowiecznym rodowodzie, tylko pojechać 
na małą wycieczkę do sąsiadów. 

Teatr. Marzenie, aby ta instytucja znalazła 
swoje miejsce i w naszym mieście, jest chyba na 
chwilę obecną zbyt śmiałe. Ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby ludzie głodni sztuki byli czę-
stymi gośćmi w Teatrze Ziemi Rybnickiej lub 
Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Poza 
tym miłośnicy sztuki operetkowej, której na pró-
żno doszukiwać się w Jastrzębiu z powodzeniem 
odnajdą coś dla siebie udając się na coroczny fe-
stiwalu Viva il Canto. Bywalcy tej imprezy wiedzą, 
że jedna ze scen znajduje się na zamku w Koń-
czycach Małych, a jest to tuż za rogatkami na-
szego miasta. 

Komu brakuje klimatu naprawdę, wiekowego 
miasta z tradycją może udać się do Cieszyna, któ-
ry niedawno obchodził swoje 1200-lecie. Tam, na 
wzgórzu zamkowym da się odnaleźć spokój 
i uczucie przemijającego czasu. Ale to miasto, to 
nie tylko przeszłość. Śląski Zamek Sztuki i Przed-
siębiorczości aż kipi nowoczesną sztuką, wzor-
nictwem. Odbywa się w nim wiele imprez kultu-
ralnych i konferencji. Rynek i przylegające do nie-
go uliczki stwarzają doskonałe warunki do miłego 
spędzenia wolnego czasu z przyjaciółmi. Taka at-
mosfera jest naprawdę w zasięgu ręki. Trzeba tyl-
ko rozejrzeć się wokoło i skorzystać z możliwości, 
których na ogół się nie zauważa. 

Kto woli udać się w kierunku zachodnim, może 
„skoczyć” do Rybnika. Ma szansę załapać się na 
imprezę studentów filii Politechniki Śląskiej. Spę-
dzić noc w jednym z lokali lub w dużym centrum 
rozrywkowym z porządnym kinem. I nie ma co 
narzekać, że takowego u nas nie ma! Wszak do-
brze bawić się można wszędzie, a jeśli mamy ja-
kieś wymagania, to wystarczy się tylko rozejrzeć 
i można zaspokoić je w jednym z sąsiednich 
miast, na przykład Rybniku. A to, że w Jastrzębiu 
do późnych godzin nocnych są otwarte przeważ-
nie osiedlowe lokale, o różnej reputacji, nie ma 
żadnego znaczenia. Bo to od nas zależy, gdzie 
i jak zamierzamy spędzić wolny czas. 

Długo by tak jeszcze wymieniać imprezy, 
w których można wziąć udział, na przykład: pikni-
ki militarne, zloty starych samochodów, turysty-
czne, artystyczne, muzyczne, wystawy, plenery, 
koncerty i sztuki odgrywane na wolnym po-
wietrzu. Przy dzisiejszym zmotoryzowaniu społe-
czeństwa przemieszczanie się w obrębie ok. 30 
km nie jest żadnym problemem. Warto pamiętać, 
że nie jesteśmy skazani na jedno miasto. Jeśli nie 
do końca odpowiada nam jego oferta kulturalna, 
zawsze możemy wybierać. Bo to my decydujemy, 
co robimy ze swoim wolnym czasem, w jaki spo-
sób go spędzamy, co nas interesuje i pasjonuje 
i zależnie od tych upodobań decydujemy z jakiej 
oferty skorzystać. Do dyspozycji mamy cały re-
gion, a to naprawdę nie jest mało.

Tuż za miedzą
10 www.jasnet.pl    a to ciekawe

Często słychać narzekania, że w Jastrzębiu nic się nie dzieje. Nie jest to 
do końca prawdą, bo trudno zaspokoić wszystkie gusta. Słuchanie 
głośnej muzyki POP w klasycznym Parku Zdrojowym może nie każdemu 
mieszkańcowi odpowiadać, zwłaszcza takiemu, który nie przepada za 
tego typu sposobem spędzania wolnego czasu. Co więc zrobić? 
Czy jesteśmy skazani wyłącznie na imprezy stadionowe lub festyny 
osiedlowe? Czy może tylko ograniczymy się do propozycji w naszym 
mieście, a może tylko na jednej ulicy. A może warto rozejrzeć się po 
najbliższej okolicy i zobaczyć, co dzieje się u naszych najbliższych 
sąsiadów i skorzystać z ich propozycji? Przecież to tylko o rzut beretem.

Teatr Ziemi Rybnickiej
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Kawiarenki, muzea, parki, rezerwaty, ko-
ścioły, urocze kamieniczki i uliczki oraz liczne za-
bytki. Nie wiesz, gdzie się podziać w weekend. 
Przyjedź do Cieszyna zwanego małym Wiedniem 
lub Krakowem. To jedno z najstarszych miast Pol-
ski, położone u stóp Beskidów. Legenda głosi, że 
w 810 r. po długiej rozłące spotkali się trzej 
książęcy synowie Bolko, Leszko i Cieszko. Z wiel-
kiej radości w 810 r. założyli miasto. W miejscu 
ich spotkania znajduje się Studnia Trzech Braci, 
która zgodnie z legendą powstała na pamiątkę tej 
radosnej chwili.

Cieszynem rządziły dwie dynastie: cieszyńscy 
Piastowie (do połowy XVII w.) oraz Habsbur-
gowie. W 1920 r. miasto zostało podzielone na 
dwie części. Cieszyn zachował średniowieczny 
układ urbanistyczny z wieloma zabytkami ar-
chitektury.

W samym mieście jest mnóstwo miejsc, które 
warto zobaczyć i jakich nie sposób odwiedzić 
w jeden dzień. Aby wycieczka była spokojna 
i udana, proponujemy przechadzkę ścieżką pod-
stawową: Rynek, Muzeum Drukarstwa, Wzgórze 
Zamkowe, Cieszyńska Wenecja, Studnia Trzech 
Braci, Park Pokoju, Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go.

Swój spacerek po Cieszynie najlepiej rozpo-
cząć od pochodzącego z końca XV w. Rynku. 
Zobaczysz tam m.in. Ratusz, z którego punkt 
12.00 rozlegnie się hymn miasteczka „Helo, helo, 
Helenko..... Zrelaksujesz się w małych ogródkach 
popijając poranną kawę lub przy szeleście wody z
fontanny z figurą św. Floriana z 1777 r. Będziesz 
obserwować przechodzących ludzi, dzieci kar-
miące gołębie. Zobaczysz tam słynny hotel „Pod 
Brunatnym Jeleniem”, który gościł wiele znamie-
nitych osób, wśród nich cara Aleksandra, cesarza 
Austrii Józefa II, Józefa Poniatowskiego...
Zanim zdecydujesz się na dalszą część wędrówki, 
zajrzyj do Informacji Turystycznej. Tam znaj-
dziesz mapki, foldery, informatory, książki i wido-
kówki oraz uzyskasz wszystkie potrzebne Ci wia-
domości.

Potem przejdziesz ulicą Głęboką. Jeśli 
będziesz miał szczęście, spotkasz ulicznego graj-
ka, np. skrzypka lub akordeonistę. Twoim celem 
jest teraz Wzgórze Zamkowe. Po drodze jednak 
skręć w stronę Starego Targu z figurą Madonny 
z 1375 r. i przejdź na Plac Teatralny, odwiedź se-
cesyjny Teatr wzniesiony przez sławnych wie-

deńskich architektów i pobliską Książnicę Cie-
szyńską. Wróć na ulicę Głęboką, bo właśnie tam 
znajduje się Muzeum Drukarstwa - magiczne 
miejsce, w którym zachował się klimat dawnych 
czasów. Ocalała typograficzna drukarnia z całym 
bogactwem czcionek, matryc, klisz chemigrafi-
cznych i drzeworytniczych, urządzeń i maszyn 
odlewniczych, introligatorskich, urządzeń dru-
kujących, pras dociskowych. Po wizycie w Mu-
zeum Drukarstwa naszym celem jest zasiedlona 
już ok. V w. p.n.e. Góra Zamkowa - miejsce spo-
tkań zakochanych par, jeden z najcenniejszych 
cieszyńskich parków z rzadkimi gatunkami 
drzew, krzewów, kwiatów oraz pomnikami przy-
rody. Zobaczysz tam Wieżę Piastowską i Rotundę 
Cieszyńską p.w. śś. Mikołaja i Wacława z 1. poł. 
XI. Nie każdy o tym wie, ale jej wizerunek wi-
dnieje na naszym, polskim banknocie 20-zło-
towym, ponieważ jest ona jednym z najstarszych 
zabytków architektury sakralnej na obszarze Pol-
ski. Odkrycia archeologiczne ostatnich lat to Wie-
ża Ostatecznej Obrony oraz pozostałości Wieży 
Przybramnej z końca XIII w. Każdy śmiałek obo-
wiązkowo winien wejść na 29-metrową Wieżę 
Piastowską, skąd roztacza się panorama miasta 
i Beskidów. 

Idąc z powrotem ze Wzgórza, skręć w lewo 
przed Mostem Przyjaźni i idź ulicą Przykopa - je-
dną z najchętniej odwiedzanych ulic, zwanych 
Cieszyńską Wenecją. Dlaczego? Ponieważ osie-
mnasto i dziewiętnastowieczne domki położone 
są nad sztucznym potokiem Młynówką, a dostać 
można się do nich tylko przez przerzucone przez 
potok mostki. Na końcu tej ulicy skręć i schodami 
wyjdź w górę do zbiegu ulic Pokoju i Limano-
wskiego. Przejdź ulicami Pokoju i Nowe Miasto, 
aż dojdziesz do skrzyżowania ulicy Śrutarskiej 
i Trzech Braci. Skieruj się w tą ostatnią w prawo,
a tam zobaczysz słyną studnię, do której konie-
cznie musisz wrzucić monetę. Potem przejdź 
ulicą Sejmową, którą dojdziesz na Plac Domi-
nikański, a następnie na Rynek. Dalej udaj się na 
ulicę Regera. Tam po prawej stronie zobaczysz 
Park Pokoju (na cześć pokoju zawartego w Cie-
szynie między Austrią a Prusami) i Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego, które gromadzi ponad 20 tys. 
eksponatów od czasów starożytnych. Na koniec 
wycieczki proponujemy, w historycznej, elegan-
ckiej kawiarence Cafe Muzeum na dziedzińcu 
Muzeum, zjeść, np. przysmak księcia Franciszka 
Józefa I – pyszne naleśniki z kwiatów czarnego 
bzu, które powoli zaczynają rozkwitać. Życzymy 
miłego weekendu!!!

Nadchodzące imprezy w Cieszynie: 
27-28 maj - Noc Muzeów
01 maj - X Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom - Inauguracja w Cieszynie
10-11 czerwiec - Święto Herbaty
11 czerwiec – Industriada – Święto Szlaków 
Zabytków Techniki
17-19 czerwiec- Święto Trzech Braci

Muzeum drukarstwa – wcześniejsze 
uzgadnianie terminów zwiedzania pod nr tel: 
(33) 851 16 30 lub tel. kom.: 695 217 850. 
koszt biletu od osoby 8 zł.
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
bilet rodzinny - 20,00 zł, 
bilet normalny - 12,00 zł, 
bilet ulgowy - 6,00 zł. 
W soboty wejście na ekspozycję 

00 00 00 00 00o 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 
00 00 00 00 00w niedzielę o 10 , 11 , 12 , 13 ,14 . 

Tel. sekretariat: (33 ) 851 29 33

Szczegółowe i praktyczne informacje na 
www.cieszyn.pl

Kombi za Chylińską
Do jednej z najważniejszych miejskich 
imprez, jaka organizowana jest z okazji 
święta Jastrzębia Zdroju, pozostało już 
niewiele czasu. W programie Dni Jastrzębia 
nastąpiła pewna zmiana. Otóż do naszego 
miasta nie przybędzie Agnieszka Chylińska. 
Zamiast Chylińskiej podczas tegorocznych 
Dnia Jastrzębia będzie można usłyszeć zespół 
Kombi. Poza tym na scenie pojawią się 
również: De Mono, Piasek, Czerwone Gitary 
oraz kabaret Jurki. Dni miasta zaplanowano 
na weekend, 18-19 czerwca.

Koncert „Symetrii”
Sobotni wieczór, 14 maja br., fani dobrych, 
rockowo-metalowych brzmień mogli miło 
spędzić w jednym z jastrzębskich pubów. 
Długo wyczekiwany dzień w końcu nadszedł 
i coraz bardziej znany w Polsce i okolicy, 
a przede wszystkim lubiany zespół o nazwie 
„Symetria” zagrał dobry koncert. 
Wsparcie dla wspomnianej ekipy udzielił 
zespół „Averside”, który przygotował 
wszystkich w należytym stylu. 

Koncert Tomka 
Andrzejewskiego
W środowe, późne popołudnie 18 maja 
w klubie Eight odbył się koncert 
Tomka Andrzejewskiego, promujący nową 
płytę jastrzębskiego gitarzysty. Była to 
świetna okazja do posłuchania dobrych, 
mocnych brzmień. Poza Tomkiem 
Andrzejewskim na scenie wystąpił również 
Marcin Zmorzyński. Obaj muzycy występują 
w zespole Miles Away i to właśnie utwory tej 
kapeli można było usłyszeć. Była to nie lada 
gratka dla fanów tego rodzaju muzyki. 
Tomek jest kompozytorem oraz muzykiem 
sesyjnym. Współpracował z wieloma 
artystami sceny polskiej i zagranicznej. 
Prowadzi warsztaty gitarowe, współpracuje 
z magazynem „Gitarzysta”.

Skampararas 
promuje Jastrzębie
Fabryka Zespołów organizuje konkurs 
Pokaż Swój Teledysk. W rywalizacji bierze 
udział Skampararas, które zgłosiło teledysk 
do utworu "Street Ska", w którym można 
zobaczyć Jastrzębie-Zdrój.
Głosowanie wyłoni zespoły, które zagrają na 
Folkowej Małej Scenie Przystanku Woodstock. 
Jak można wesprzeć Skampararas 
w konkursie? To bardzo proste, wystarczy 
kliknąć "Lubię to!" na stronie z teledyskiem - 
Konkurs Pokaż Swój Teledysk organizowanym 
przez Fabrykę Zespołów i www.owsiak.net.pl.

CREDITBOX
PLACÓWKA BANKOWA

WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, na oświadczenie 
Bez zgody współmałżonka i dla zadłużonych
Kredyty konsolidacyjne
Zmniejszamy ratę nawet o 50%
WSZYSTKIE OPŁATY 1zł
CHWILÓWKA DO 600zł

Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada 39
tel/fax: 32 4700702

www.creditbox.pl 
creditbox@o2.pl
Pon-Pt: 08:00-16:00

Zrodzona z uśmiechu Boga, Gustawowi Morcinkowi przypominająca dziewczynę, która marzy 
o pierwszym kochaniu – Ziemia Cieszyńska. Jej stolicą jest Cieszyn, który obowiązkowo należy 
odwiedzić. Jastrzębie Zdrój od Cieszyna leży o rzut kamieniem. Warto więc wybrać się, 
np. w weekend, do tego małego, urokliwego miasteczka na spacer, kawę w ogródku na rynku. 
Z Cieszyna blisko nie tylko do Czech, ale i w góry. Nawet do Wiednia bliżej stąd niż do Warszawy.
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Tablice 
interaktywne 
dla szkół
160 tys. zł, z rezerwy ogólnej budżetu 
miasta, zostanie przekazane do dyspozycji 
dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych 
z przeznaczeniem na zakup zestawów 
tablic interaktywnych wraz 
z projektorami multimedialnymi. 

Środki zostaną rozdysponowane po 16 tys. zł 
dla Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, 
Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 4, 
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6, 
Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół nr 9, 
Zespołu Szkół Handlowych 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych. 
Pozwoli to każdej ze wspomnianych szkół 
zakupić dobrej jakości tablicę interaktywną 
wraz ze współpracującym z nią projektorem 
multimedialnym. 

„Decyzja prezydenta wychodzi 
naprzeciw porozumieniu podpisanemu 
ze Wspólnotą Samorządową, gdzie 
deklarujemy, że będziemy poprawiać 
poziom nauczania, poprzez zakup 
nowoczesnego sprzętu. 
Chcemy umożliwić młodzieży korzystanie 
z najnowszych urządzeń technicznych” 
- mówi Jerzy Lis, radny Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

Prezydent 
Jastrzębia 
nagrodzony
Prezydent Marian Janecki odebrał 
z rąk Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego Srebrny Krzyż Zasługi 
za działalność na rzecz społeczności 
lokalnej i osiągnięcia w pracy samorządowej. 
„W środę, 25 maja w ogrodach Pałacu 
Prezydenckiego odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 
W jej trakcie zasłużonym samorządowcom, 
wśród których znalazł się także prezydent 
miasta Marian Janecki, wręczone zostały 
odznaczenia” 
- poinformowała rzecznik 
jastrzębskiego magistratu 
Katarzyna Wołczańska.

Nowy 
sprzęt 
w szpitalu
Wyposażenie sali do terapii integracji 
sensorycznej zostało przekazane przez 
Urząd Miasta w bezpłatne użytkowanie 
Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Rehabilitacyjnemu dla Dzieci. 
Sprzęt, który znalazł się w tej sali 
przypomina mały plac zabaw. 
Przekazanie sprzętu, 
wartego ok. 30 tys. złotych, 
odbyło się w poniedziałek, 23 maja.

Zmysł dotyku i ruch są w codziennym 
funkcjonowaniu każdego człowieka 
bardzo ważne. Odpowiednie struktury 
mięśni, stawów oraz więzadeł warunkują 
świadomość pozycji ciała. SI, 
czyli Integracja Sensoryczna pełni 
podstawową rolę w prawidłowym 
rozwoju ruchowym. 
Głównym celem terapii sensorycznej 
jest dostarczenie dziecku kontrolowanej 
ilości bodźców ruchowych, 
stymulujących pracę układu nerwowego. 
Zajęcia z dziećmi prowadzone 
są pod okiem terapeuty i dobierane 
w zależności od zdiagnozowania 
konkretnego zaburzenia.

Wybrano władze 
młodzieżówki PiS
Powstało Forum Młodych Prawa 
i Sprawiedliwości w Jastrzębiu-Zdroju. 
W piątek, 13 maja wybrano władze FM PiS. 
Przewodniczącym został Nikodem Matusiak, 
sekretarzem - Łukasz Kasza, 
skarbnikiem - Marek Grygierek 
oraz Tomasz Pęcherczyk. 
W zebrani uczestniczyli członkowie PiS, 
którzy nie mają ukończonego 29 roku życia. 
„W swojej działalności pragniemy się skupić 
na rozpropagowaniu PiS-u oraz jego 
programu wśród mieszkańców Jastrzębia. 
Szczególnie mamy na uwadze ludzi młodych. 
Z myślą o nich pragniemy zorganizować 
imprezy integracyjne: mecz siatkówki i piłki 
nożnej. Planujemy też spotkania cykliczne 
z Zarządem Komitetu Powiatowego PiS. 
Zachęcamy ludzi młodych do zainteresowania 
się programem partii, odwiedzenia siedziby 
i wstąpienia w nasze szeregi. Co do samych 
wyborów, to powiem, że były przeprowadzone 
w sposób demokratyczny z zachowaniem 
tajności głosowania”
- powiedział Nikodem Matusiak.

Radni w Prymacie
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia 
Rady Miasta, na posiedzeniu wyjazdowym, 
w dniu 17 maja odwiedziła jedną z większych 
firm, która działa na terenie Jastrzębia. 
Jest pracodawcą dla 460 osób z terenu 
naszego miasta, a jej obroty przekraczają 
320 mln zł rocznie. 
„W czasie dyskusji podsumowującej wizytę 
komisji zwrócono uwagę na brak drogi 
dojazdowej z prawdziwego zdarzenia 
do firmy. Padła propozycja budowy drogi 
od ronda na Moszczenicy w kierunku 
ul. Chlebowej. Ponadto omawiano sprawę 
zagospodarowania terenu przy Dąbrówce – 
parku, budowę fontanny solankowej oraz 
sprzedaży budynku po biurze paszportowym 
i dawnej siedzibie Inkubatora 
Przedsiębiorczości. Przedstawiciele firmy 
zadeklarowali stałe pokrywanie kosztów 
związanych z utrzymywaniem solankowej 
fontanny. Decyzja w sprawie uruchomienia 
solankowej fontanny przy Hotelu „Dąbrówka” 
zapadnie dopiero po uzyskaniu opinii 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w sprawie projektu budowy fontanny 
w Parku Zdrojowym” - relacjonuje radny 
Jerzy Lis, zastępca przewodniczącego Komisji.

Inwestycje 
strategiczne 
na Komisji
Droga dojazdowa do strefy ekonomicznej 
w Bziu, uzbrojenie terenów po byłej 
KWK „Moszczenica” oraz remont targowiska 
przy ul. Arki Bożka, a także droga główna 
południowa - to inwestycje strategiczne, 
którymi zajmowała się Komisja Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia, w dniu 23 maja. 
„Jeśli chcemy w ogóle myśleć o jakimś 
rozwoju, to uzbrojenie jastrzębskiej Strefy 
Aktywności gospodarczej powinno być 
priorytetem. Bo tylko to zapewnia stworzenie 
nowych miejsc pracy i rozwój miasta” 
- mówił podczas posiedzenia Komisji 
jej przewodniczący, radny Tadeusz Sławik. 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
i Inwestycji Maria Pilarska poinformowała, 
że zakończył się remont Domu Zdrojowego, 
ale jeszcze nie dokonano oficjalnego odbioru. 
Komisja zajęła się również prośbą 
przedsiębiorców, którzy posiadają tereny 
przy ul. Wrocławskiej (zakupione od miasta), 
jednak już od kilkunastu lat mają problem 
z uruchomieniem drogi dojazdowej do nich. 
Zapoznano się również z problemami 
handlowców, którzy wynajmują lokale 
na działalność gospodarczą w pawilonach 
znajdujących się przy ul. Mazowieckiej.
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poprzednich. Że troglodyci pozostaną w domach, 
a odwiedzać nas będą tylko i wyłącznie ludzie, 
którym naprawdę zależy na wypoczynku 
- podsumowuje Tomasz Czułyt. 

“Chciałbym jednocześnie zaprosić do współ-
pracy wszystkich chętnych, którzy mają pomysł 
na zorganizowanie imprez i uprzyjemnienie po-
bytu odwiedzającym lub uważają umieszczenie 
swojego baneru na Kąpielisku za odpowiednią in-
westycję - dodaje. 

Ceny wejściówek pozostaną na poziomie 
z minionego sezonu.  Aby móc skorzystać z boisk, 
będzie trzeba okazać wejściówkę na basen oraz 
posiadać wykupiony bilet na boiska. Poza tym na 
gości Kąpieliska czeka kawiarnia i taras, na któ-
rym będzie można wypocząć od słońca, które, 
miejmy nadzieję, solidnie dopomoże w pobiciu 
rekordu frekwencji w „Zdroju”. Zatem poloneza, 
to znaczy... sezon czas zacząć!

Jakkolwiek obiekt nie zasługuje na miano 
„bajora”, to rzeczony Szanowny Czytelnik nawet 
nie spodziewa się, jak bardzo jego komentarz 
spodobał się pracownikom Kąpieliska. Pracowni-
kom, którzy dbają o to, aby „Zdrój” mógł być pra-
wdziwą dumą Jastrzębia i jastrzębian. 

“Niektórzy pytają, co dzieje się na obiekcie po 
sezonie. Błędnie uważają, że nic. Tymczasem ca-
ły basen doprowadzany jest w tym okresie do 
stanu używalności po barbarzyńskim najeździe 
Hunów, bo tak tylko można określić działania nie-
których naszych gości” 
- mówi administrator Kąpieliska, Tomasz Czułyt. 

W minionym sezonie tradycyjnie bowiem po-
urywano wiele rzeczy, inne powpychano do sede-
sów, a ponadto zniszczono poszycie basenu 
i „wymalowano” ścianę budynku B niedopałkami 
papierosów. 

“Jak co roku mamy nadzieję, że w tym razem 
będzie inaczej i niektórzy z nas wreszcie dorosną 
do tego obiektu. Narzekamy, że w Karwinie jest 
lepiej, a sami często robimy sobie bałagan we 
własnym domu 
- dodaje Tomasz Czułyt. 

Ponadto w okresie zimowym każdy element 
kosztownej technologii basenu jest rozkręcany, 
serwisowany i przystosowany do dalszej działal-
ności. To niezwykle pracochłonne zajęcie, bez 
którego obiekt po roku użytkowania byłby ruiną. 
Myliłby się zatem ten, kto sądził, że zimą Kąpieli-
sko służyło jedynie morsom. 

Przygotowania do nowego sezonu rozpoczy-
nają się... zaraz po zakończeniu poprzedniego. 
Tym razem jednym z głównych problemów na ba-
senie była trawiasta plaża, na której tworzyły się 
rozlewiska wody. W słynącej z wilgotności dolinie 
nie wystarczy jedynie trochę piasku i gliny, aby 
wchłonąć wodę po ulewnych deszczach, których 
w naszej strefie klimatycznej przecież nie bra-
kuje. 

“Dyrekcja oraz pracownicy dołożyli wszelkich 
starań, aby problem zniknął. Niestety, konse-
kwencją wykonanych prac są „plamy” rzadkiej 
trawy, za które z góry przepraszamy. Mamy na-
dzieję że nie zniechęci to odwiedzających do 
wypoczynku 
- mówi Tomasz Czułyt. 

Pracownicy basenu chuchali i dmuchali na te 
obszary, dzięki czemu w dużej mierze udało się je 
zredukować. Tu dużą zasługę ma basenowy „og-
rodnik”, który zna się na roślinności jak mało. Ko-
ledzy słuchali jego cennych porad i efekty będzie 
można podziwiać przez cały sezon. Wprawdzie 
do Wembley jeszcze trochę brakuje, ale... już 
niewiele. 

W okresie międzysezonowym dokonano 
również szeregu innych poprawek i napraw. 

“Przede wszystkim odmalowano pewną część 
budynków na obiekcie. Skupiliśmy się głównie na 
odnowieniu budynku technologii i „wymalowa-
nym” niedopałkami papierosów budynku B, 
z którego nasi szanowni goście raczyli zrobić po-
pielniczkę. Ponadto wiele poczyniono dla popra-
wienia komfortu na boiskach do siatkówki pla-
żowej. Piasek został przesiany i wygrabiony. Poza 
tym na naszych gości czeka nowe wyposażenie 
toalet i przebieralni. Te nowe rozwiązania, które, 
choć nieco kosztowały, przyczynią się do zna-
cznych oszczędności. Mamy nadzieję, że jastrzę-
bianie docenią te zmiany i wśród nas nie znajdą 
się ponownie ci, którzy lubują się w niszczeniu 

tego, co zostało zakupione z naszych wspólnych 
pieniędzy - wyjaśnia Tomasz Czułyt. 

Nowy sezon rozpocznie się być może już 28 
maja. Okazją będą Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju 
w Siatkówce Plażowej, które tego dnia zostaną 
rozegrane na obiekcie. 

“Jeśli pogoda dopisze, to otwieramy imprezę 
już wtedy - potwierdza kierownik obiektu. 

Jeżeli jednak aura nie będzie łaskawa dla na-
szego miasta, wówczas tradycyjnie otwarcie na-
stąpi w Dniu Dziecka, 1 czerwca. Będzie to zatem 
miły prezent dla najmłodszych mieszkańców Ja-
strzębia i okolic. Zapewne, jak co roku, tego dnia 
wstęp na obiekt kosztował będzie... jeden uś-
miech. Ale Tomasz Czułyt na razie tego nie po-
twierdza. 

“Decyzja leży w rękach Szanownej Dyrekcji. 
W końcu musi być jakaś niespodzianka. Jeśli na-
piszemy teraz, to jej zabraknie 
- mówi ze śmiechem. 

Warto również dodać, że Kąpielisko „Zdrój” 
tradycyjnie jest w maju gotowe na przyjęcie 
przedstawicieli szkół. Istnieje możliwość orga-
nizacji na basenie szkolnych dni sportu, a także 
lekcji wychowania fizycznego. W tej sprawie na-
leży kontaktować się z kierownikiem obiektu, 
a wszelkie informacje w tej sprawie można 
znaleźć na stronie www.basen.jasnet.pl.

W maju gościć będziemy gimnazjalistów 
z Jastrzębia oraz Roju. Te „gimnazjady” stały się 
już swoistą tradycją na naszym Kąpielisku 
- dodaje administrator. 

Nowy sezon to nowe nadzieje i nowe oczeki-
wania. Nie tylko mieszkańców względem „wiz-
ytówki Jastrzębia”, ale też pracowników „wizy-
tówki” względem gości. 

“Pamiętajmy o tym, że zgodnie z nową usta-
wą w miejscach publicznych nie wolno palić pa-
pierosów i pić alkoholu. Palaczy zapraszamy do 
naszej palarni, która znajduje się za budynkiem B 
przy ogrodzeniu. Są tam ławeczki i popielniczki, 
gdzie można sobie w spokoju zapalić. Prosimy 
wszystkich, którzy będą nas odwiedzać, aby pa-
miętali, że ten obiekt powstał za ich pieniądze i za 
ich pieniądze jest utrzymywany. Liczymy, że ten 
rok będzie pod względem zniszczeń różnił się od 

Kąpielisko „Zdrój” to prawdziwa wizytówka naszego „miasta młodości, pracy i pokoju”. 
Nowoczesny obiekt umiejscowiony jest w urokliwej dolinie, tuż obok Parku Zdrojowego. 
Ponadnormatywna ilość gości potwierdza, że nie była to chybiona inwestycja. Co więcej, wiele 
osób narzeka, że obiekt jest zbyt mały. Blisko stutysięczne Jastrzębie, ich zdaniem, zasługuje na 
więcej. To prawda. Na razie jednak obiektu podobnej klasy w regionie nie ma. Warto zatem cieszyć 
się tym, co mamy. Już za kilka dni Kąpielisko „Zdrój” rozpocznie kolejny sezon swojej działalności. 
I zapewne tym razem Pewien Nasz Szanowny Czytelnik zakrzyknie z radością „Bajoro otwarli!”.
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Nie spodziewałem się zwycięstwa. Każdy 
biegł na tyle, na ile mógł - mówił szczęśliwy 
triumfator. Pochodzący z Wieliczki zawodnik zdy-
stansował wszystkich na finiszu. - Biegliśmy 
w trójkę praktycznie cały dystans. Rywale nie od-
puszczali. Ale udało mi się oderwać od nich na 
przysłowiowej ostatniej prostej - dodał Krze-
mień. Zwycięzca nie ukrywał, że Jastrzębie przy-
padło mu do gustu. - Spodziewałem się hałd i ko-
palń, tymczasem w waszym mieście jest sporo 
zieleni i... bloków podobnych do tych, jakie znam 
z Krakowa. Jestem pierwszy raz w Jastrzębiu, ale 
w przyszłym roku bez wątpienia pojawię się tu 
ponownie. Trzeba będzie bronić tytułu - powie-
dział ze śmiechem zawodnik z Wieliczki. Drugie 
miejsce zajął Arkadiusz Połeć, a trzecie Piotr 
Czarnecki. Najlepszy z jastrzębian był czwarty. To 
prawdziwe odkrycie ostatnich tygodni, Dariusz 
Pawlik. 

Wśród uczestników biegu wprawne oko 
kibica lekkiej atletyki mogło dostrzec znanych 
jastrzębskich sportowców, jak chociażby Arka-
diusza Naruszewicza, Wojciecha Lizaka czy Miro-
sława Jackiewicza, a także sporą grupę reprezen-
tantów KRS Morsy.pl, spośród których dobre za-
wody zaliczyli Michał Śmietana i Magdalena Krzy-
żak. Podopieczna trenera Stanisława Haśkiewi-

cza wygrała bieg wśród wszystkich startujących 
pań. Sam Haśkiewicz wystartował tym razem 
w zawodach nordic walking i zajął dobre, drugie 
miejsce. Ustąpił jedynie weteranowi tej dyscypli-
ny, niezawodnemu Jackowi Weżgowcowi, który 
na co dzień trenuje w barwach klubu Forma Wo-
dzisław Śląski. Ponadto silną reprezentację wy-
stawiła tradycyjnie KSRG KWK Zofiówka (Dariusz 
Serafin, Mirosław Piłatowski, Paweł Żak, Grze-
gorz Jaszczak, Dawid Flasz, Sebastian Biedal), 
dzięki czemu wygrała klasyfikację drużynową 
wśród startujących firm. Dobrze zaprezentowali 
się też zawodnicy KB MOSiR Jastrzębie. Podopie-
czni Jakuba Staśkiewicza ostro walczyli na mecie 
o jak najwyższe lokaty. Również do zawodnika KB 
MOSiR należy tytuł najstarszego biegacza, który 
wziął udział w Silesia Run. To znany i lubiany „Pan 
Waldek”, czyli urodzony w 1941 roku Teodor 
Sikora. 

Wiem, że w zawodach brał udział ktoś 
starszy ode mnie - mówił na mecie Sikora. Miał tu 
na myśli startującego w edycji nordic walking 
Edwarda Żukiewicza z Radlina. - Dziś nieco do-
skwierał nam upał, zatem bieg był mozolniejszy. 
Dystans był mocno zróżnicowany. Trochę pod-
biegów, ale było też nieco biegów z górki. Jestem 
zadowolony ze swojego występu, choć jeszcze 

nie wiem, jaki czas udało mi się uzyskać - mówił 
nestor jastrzębskiej lekkiej atletyki. Ostatecznie 
Teodor Sikora zajął 96. lokatę z czasem 27:15 
i był jedynym zawodnikiem w kategorii M70. To 
już siedemnasty rok startów Teodora Sikory, 
który w latach sześćdziesiątych uprawiał boks 
w Górniku Jas-Mos. - Imprezę oceniam jako uda-
ną. Być może ze strony organizatorów były jakieś 
niedopracowania, ale to jest nieuniknione. Na-
leży docenić wysiłki organizatorów, którzy zrobili 
wiele, aby taka impreza zawitała do Jastrzębia - 
powiedział Teodor Sikora. 

Główny organizator Silesia Run, Stefan 
Kalinowski, wyrażał zadowolenie z frekwencji i... 
pogody, która tym razem dopisała startującym 
w Jastrzębiu biegaczom. Prezes Stowarzyszenia 
Biegów Górskich liczy jednak, że w przyszłym ro-
ku uda się zorganizować jeszcze lepszą imprezę. 
- Od czegoś trzeba zacząć. Za rok na pewno zmie-
nimy termin zawodów, gdyż tym razem biegi na-
łożyły się na siebie. Chyba wszyscy są zadowoleni 
z udziału w zawodach. Każdy uczestnik otrzymał 
koszulkę oraz pamiątkowy medal - powiedział po 
zakończeniu Silesia Run Kalinowski. - Chciałbym, 
aby docelowo nasze spotkanie gromadziło na 
starcie ponad tysiąc osób. Liczę również, że zde-
cydowanie bardziej dopiszą nam kibice, a także 

na to, iż mocniej rozwinie się nasza „nordic-
walkingowa” część imprezy. Nie wszyscy bowiem 
są w stanie przebiec dystans, tudzież wolą go 
pokonać w inny sposób - dodał organizator. Czy 
ktoś narzekał na organizację zawodów? - Na ra-
zie jeszcze nie - uśmiecha się Kalinowski. - Liczę 
jednak na to, że... tak się stanie. Krytyka jest 
ważna, bo pozwala się rozwijać i zawsze należy 
się do niej w jakiś sposób ustosunkować. Na razie 
nie mogliśmy chociażby liczyć na profesjonalny 
i automatyczny pomiar czasu, zatem chociażby tu 
można coś poprawić - powiedział szef Stowarzy-
szenia Biegów Górskich. 

Ulicami Jastrzębia Zdroju przebiegło 
w minioną niedzielę spore grono osób, dla któ-
rych sport jest niezwykle ważną w życiu kwestią. 
Cieszy fakt, że wśród biegaczy było tyle mie-
szkańców naszego miasta. Serce radują również 
uczestnicy biegów dla najmłodszych, którzy po 
biegu głównym przemierzali bieżnię Stadionu 
Miejskiego. Niezwykle cenne są również dokona-
nia tych, którzy uprawiają nordic walking. Wszy-
stkie te aspekty, a także piękna pogoda i dobry 
humor, zagrały 22 maja w Jastrzębiu. 

Oby więcej takich imprez!

Ogólnopolski Bieg Uliczny Silesia Run to niezwykle cenna inicjatywa, której celem była 
promocja biegania jako czynnej formy uprawiania sportu, ale też swoistego rodzaju 
rekreacji. Poza tym impreza miała na celu rozpropagowanie Jastrzębia-Zdroju wśród 
biegaczy z całej Polski. I to się udało. Około sto trzydzieści osób wzięło udział w biegu oraz 
zawodach nordic walkingu. Na trasie o długości pięciu kilometrów, która wiodła ulicami 
naszego miasta, wygrał Rafał Krzemień z Krakowa.



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) 
prześlij na e-mail: 
dewiench@poczta.onet.pl

Zatrudnię fachowców do wykończenia 
wnętrz. 
kontakt: 533 333 444

Telemarketer PLAY
Podejmę współpracę 
z doświadczonym Telemarketerem. 
Umawiane spotkań dla Doradców oraz 
sprzedaż telefoniczna. Praca w domu. 
po okresie próbnym. Podstawa plus 
premia.
kontakt: 533 307 700

Szukamy aktywnych osób do pracy 
jako agent nieruchomości, posiadasz 
doświadczenie w handlu i własny 
samochód - oferujemy ci bardzo 
atrakcyjne warunki pracy. 
kontakt: rekrutacja@aspect.info.pl

Doradca techniczny - Śląs
Branża budowlana / drogowa. 
Oferujemy samochód i telefon 
służbowy. Jeżeli masz doświadczenie 
zgodne z profilem prześlij swoje 
CV i podanie na e-mail. 
kontakt: biuro@pkeretail.com

Pilnie przyjmę do pracy od już 
masarz-wędliniarz 
kontakt: 32 47 17 605

Zatrudnię kierownika robót: branża 
komunalna i budowlana. 
kontakt: 607 311 894

Zatrudnimy do pracy osoby sumienne, 
chętne do roznoszenia ulotek. 
Informacje w sekretariacie szkoły 
"Twoja-Szkoła" Jastrzębie ul. Śląska 6. 
Praca od zaraz. 
kontakt: 32 470-47-21

Zatrudnimy kierowców 
międzynarodowych C+E, 
Cargoway ul.Wyzwolenia 105E 
Jastrzębie-Zdrój 
kontakt: 32/47-08-781

Firma Invest-Pol zatrudni kierownika 
budowy oraz pracowników 
do prac ziemnych-fizycznych, 
a także montera zewnętrznych 
sieci wodno-kanalizacyjnych. 
kontakt: 32 4707503

Poszukujemy samodzielnych brygad 
do budowy domów od podstaw po 
dach. Wymagamy dobrej organizacji, 
samodyscypliny, dokładności, własny 
samochód. Możliwa stała współpraca.
kontakt: l.wolanin@firmasystem.pl

Restauracja w Jastrzębiu-Zdroju 
zatrudni kucharza i pomoc kuchenną. 
Mile widziane doświadczenie. 
kontakt: 608 418 417, 608 418 416

Zatrudnię instruktora nauki jazdy 
kat."B" z doświadczeniem,
na umowę o pracę. 
kontakt: 512 116 063

F.U. Olmar zatrudni elektryków do 
pracy na terenie całego kraju. 
kontakt: 501 034 067, 32 47 40 088

Praca w weekendy. 
W czasie wakacji możliwa praca 
również w inne dni. Wymagana 
znajomość kasy fiskalnej. CV proszę 
wysyłać na remik@data.pl 
2011-05-17
kontakt: 784 362 783

Zatrudnimy odpowiedzialną osobę 
na stanowisko kierownik-sprzedawca, 
do sklepu z odzieżą damską Grey Wolf 
w Galerii Zdrój. 
kontakt: gpeczak@op.pl

Restauracja "Góralska Chata" 
zatrudni kucharza/kucharkę. 
kontakt: 501 774 039

Przyjmę do pracy budowlańców 
i nie tylko, umowa o pracę, szkolenia, 
dojazd. Potrzebni od zaraz. 
F.H.U. Sebero 
kontakt: 608 377 080

Restauracja Olimpia zatrudni 
do pracy na st. kelner/barman 
kontakt: 32 473 10 04

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 10. czerwca.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II  1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Rozwiązanie krzyżówki nr 7: “JUBILEUSZ UZDROWISKA. 
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Bogumiła Serpa i Czesław Szczelina. Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody prosimy 
o kontakt w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 8 ufundowali:

Vitalit Instytut, Akuku Bajeczna Kraina i Myjnia Samochodowa 24h

8

POZIOMO:
1) Forma języka wytworzona 
     przez zamkniętą grupę
2) Patronka kościoła znajdującego 
     się przy ul. Pszczyńskiej
3) Kształcenie dodatkowe
4) Ogłada towarzyska
5) Budowy - ogrodzony
6) Komunikacyjny przystanek 
     polskiego króla

       w ich naturalnym środowisku
  8) Lansowanie
  9) Zdrojowa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
10) Tor do uprawiania sporów 
      ekstremalnych w naszym mieście
11) Miasto partnerskie z Turcji

  7) Dziedzina biologii badająca organizmy
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www.parcela-nieruchomosci.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Powierzchnia: 70,40 m2
Kontakt: 601 976 218

M6
165  000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Powierzchnia: 53,00 m2
Kontakt: 601 976 218

M4
138 000

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

M4
139 000

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

M4
135 000

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

M6
138 000

Pruchna
Powierzchnia: 233 m2
Kontakt: 514 085 004

dom
299 000 

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

M6
157 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 34,28 m2
Kontakt: 514 085 004

M3
103 000

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

działki
70 000

Krzyżowice
Powierzchnia: 130,00 m2
Kontakt: 514 085 004

dom
365 000 

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, dwie działki 125 000
 kontakt: 601 976 218

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 48,00 m2
Kontakt: 693 568 768

M3
122 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 691 980 299

M4
157 000

Jastrzębie-Zdrój, “Zdrój”
Powierzchnia: 670,00 m2
Kontakt: 693 568 768

działka
240 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 693 568 768

M2
79 900

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Powierzchnia: 55,70 m2
Kontakt: 609 540 170

M4
137 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Powierzchnia: 56,29 m2
Kontakt: 609 540 170

M5
120 000

Pawłowice, ul. Górnicza
Powierzchnia: 49,00 m2
Kontakt: 609 540 170

M3
115 000

Żory, dzielnica Rój
Powierzchnia: 399,80 m2
Kontakt: 785 344 355 

dom
345 000

Mszana
Pow: 180m2, pow. działki 1000m2
Kontakt: 785 344 355

dom
435 000

Jastrzębie-Zdrój, ul.Marusarzówny
Powierzchnia: 64,00 m2
Kontakt: 785 344 355

M5
145 000

www.aspect.info.pl

www.aspect.info.pl

PARTNER PLUS

www.partner-nieruchomosci.pl

www.aspect.info.plwww.partner-nieruchomosci.pl

Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 2a

tel. 32 473 77 61, 32 473 73 55
partnerplus@op.pl

Zebrzydowice
Pow. użyt:155m2, pow. cał:220m2 
Kontakt: 785 339 404

dom
570 000

Żory
Pow.: 125m2, pow. użyt.:1200m2 
Kontakt: 785 339 404

dom
290 000

Żory
Pow: 143m2, działka: 1116m2
Kontakt: 785 339 404

dom
350 000

Jastrzębie-Zdrój
Pow.: 176 m2, działka: 700m2
Kontakt: 785 339 404

dom
354 000

Pawłowice
Powierzchnia: 55,00 m2
Kontakt: 785 339 404

M4
119 000

Zebrzydowice, Kończyce Małe
Powierzchnia: 1200 m2
Kontakt: 785 339 404

działka
62 000 

Jastrzębie-Zdrój , Jastrzębie Górne
Powierzchnia: 700 m2
Kontakt: 785 339 404

działka
52 000

Jastrzębie-Zdrój, “Zdrój”
Powierzchnia: 38,00 m2
Kontakt: 785 339 404

M3
79 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka
Powierzchnia: 56,00 m2
Kontakt: 785 339 404

M4
139 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: 61,00 m2
Kontakt: 785 339 404

dom
133 000 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Powierzchnia: 55,70 m2
Niskie piętro

M4
143 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 34,00 m2
OKAZJA!

M3
97 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 
Niski blok, cena do negocjacji

M4
129 000

Jastrzębie- Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 55,70 m2
Po remoncie, dwuklatkowy blok

 

M4 
149 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 55,70 m2
Atrakcyjna cena

M4
134 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka
Powierzchnia: 55,70 m2
Super lokalizacja

M4
139 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 55,70 m2
Niskie piętro

M4
145 500

Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Powierzchnia: 55,70 m2
Super lokalizacja

M4
146 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 49,00 m2
OKAZJA!

M3
109 000

Jastrzębie- “Zdrój”, ul. Ogrodowa
Powierzchnia: 80,2 m2
MIESZKANIE BEZCZYNSZOWE!!!

 

M4 
295 000
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Łasko nowym atakującym 
Jastrzębskiego

Szeregi  powiększyły się o kolejnego zawodnika. Po nowym rozgrywającym, 
Giacomo Sintinim, kontrakt z klubem z Jastrzębia-Zdroju podpisał urodzony w Polsce wielokrotny 
reprezentant Włoch Michał Łasko. 30-letni atakujący przez wiele lat występował we włoskiej Serie A.

Michał Łasko ma na swoim koncie wiele sukcesów. To m.in.: mistrz Europy z 2005 roku, mistrz Włoch 
z 2001 oraz uczestnik Mistrzostw Świata 2006. W 2000 roku zdobył Puchar Włoch oraz wywalczył 
złoty medal Ligi Mistrzów w barwach Sisleya Treviso. Jest synem znanego polskiego siatkarza Lecha 
Łasko. W poprzednim sezonie występował w Marmi Lanza Werona, gdzie grał od 2008 roku.

Przełamanie 
GKS Jastrzębie 

Po trzech słabszych meczach zakończyła się seria niepowodzeń jastrzębskiej GieKSy. W spotkaniu 25. 
kolejki podopieczni Andrzeja Myśliwca wysoko pokonali Naprzód Czyżowice, aplikując rywalom cztery 
bramki, nie tracąc żadnej. Najpierw z rzutu wolnego celnie przymierzył Witold Wawrzyczek, następnie 
dwa gole zapisał na swoim koncie Adrian Kopacz, wykorzystując podanie Kamila Jadacha, a później 
głową wykańczając wrzutkę z rzutu wolnego Gitary. Wynik ustalił Krzysztof Knesz, umieszczając piłkę 
w siatce nominalnych gospodarzy na cztery minuty przed końcem spotkania.

21 maja 2011, Jastrzębie Zdrój, 17:00
Naprzód Czyżowice - GKS Jastrzębie 0:4 (0:2)
0:1 Witold Wawrzyczek '5, 0:2 Adrian Kopacz '31, 0:3 Adrian Kopacz '54, 0:4 Krzysztof Knesz '86

GKS Jastrzębie: 33. Szymon Prostacki (87. 1. Mateusz Cywka) - 18. Kamil Michalczyk, 
2. Tomasz Lorenc, 3. Tomasz Kocerba, 17. Arkadiusz Taraszkiewicz (52. 6. Błażej Pawliczek) 
- 7. Kamil Gorzała, 23. Witold Wawrzyczek, 10. Krzysztof Knesz, 5. Adrian Kopacz 
- 8. Kamil Jadach, 16. Bartłomiej Setlak.

Wyniki "Majówki na 
Sportowo" 

Ponad stu trzydziestu zawodników wzięło udział w zorganizowanej przez Miejski TKKF w Jastrzębiu-
Zdroju "Majówce na Sportowo". Uczestnicy zagrali w Turnieju Koszykówki Ulicznej "Bruk" oraz 
walczyli w rowerowym Pucharze Jastrzębia MTB. Impreza zaplanowana była na 15 maja, jednak ze 
względu na niesprzyjającą aurę została przeniesiona na 22 maja. Organizatorami, poza MTKKF, były 
KRS TKKF Chrobry i KRS TKKF Bajadera.

W Turnieju Koszykówki Ulicznej Bruk wśród panów triumfowała wodzisławska ekipa Nas Trzech, 
natomiast wśród pań - cieszynianki Dziołszki Team. W kolei w Pucharze Jastrzębia-Zdroju MTB wygrali 
w poszczególnych kategoriach: Krzysztof Tomanek, Jakub Czupryński, Wiktor Włodarczyk, Bartosz 
Kokot, Paweł Kokot i Arkadiusz Naruszewicz.

Kolejne transfery w JKH 
Szeregi jastrzębskiego GKS-u ciągle się powiększają. Tym razem kadrę JKH GKS przed zbliżającym się 
sezonem zasiliło dwóch wychowanków gdańskiego Stoczniowca: Szymon Marzec oraz Mateusz 
Strużyk.

Szymon Marzec związał się z klubem z Jastrzębia-Zdroju dwuletnim kontraktem. Natomiast Mateusz 
Strużyk rocznym. Obaj są wychowankami ekipy z Gdańska. 20-letni Marzec, grający jako napastnik,
w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań, zdobywając 17 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej za 
8 bramek i 9 asyst. W tym roku z reprezentacją Polski U20 wywalczył powrót do grupy A II dywizji. 
Z kolei 21-letni Strużyk spędzi w Jastrzębiu najbliższy rok. Ten napastnik ma za sobą występy 
w 21 spotkaniach minionego sezonu, w których zgromadził 11 punktów (4 bramki i 7 asyst).

Jastrzębscy żeglarze 
mistrzami 

Jastrzębscy niepełnosprawni żeglarze: Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz i Andrzej Bury 
wywalczyli tytuł Długodystansowych Mistrzów Polski. Nasi zawodnicy zdobyli mistrzostwo podczas 
imprezy w Iławie na Jezioraku.

Jastrzębianie byli zdecydowanie najlepsi w gronie siedmiu startujących załóg. Zdobyli w sumie osiem 
punktów, wygrywając sześć biegów i dwukrotnie zajmując drugie lokaty. Dzięki temu pewnie 
wyprzedzili wszystkich rywali. Druga załoga w klasyfikacji zdobyła aż o pięć oczek więcej. 
Nasi żeglarze nie ukrywają radości z sukcesu. Godnym odnotowania jest fakt, iż niedzielna część 
imprezy odbywała się przy mocno niesprzyjających warunkach.

Jastrzębskiego Węgla
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