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„W ostatnim czasie jastrzębską opinię publi-
czną obiegła bulwersująca informacja w związku 
z wydarzeniami w Zespole Szkół nr 1. Z kolei pre-
zydent w ostatnich dniach odwołał dyrektora tej 
placówki. ZS nr 1 jako zasłużoną i z największą 
tradycją szkołą średnią, nagle przedstawiana 
jest opinii publicznej, jako jednostka patologi-
czna, gdzie zachodzą dziwne wydarzenia, tj. rze-
komo konflikt za konfliktem, a wypowiedzi publi-
czne niektórych urzędników dolewają jeszcze 
oliwy do ognia. Z drugiej strony – ze szkoły płyną 
pełne oburzenia głosy o krzywdzącym jej tra-
ktowaniu, mimo niewątpliwych jej sukcesów 
i rozmyślnym podtrzymywaniu ciągłej nagonki 
przeciwko niej, a stroną w tym sporze stał się 
również prezydent miasta. Czy przy tym wykaza-
no właściwy obiektywizm? 

Cała sprawa powoduje sporą dezorientację 
opinii publicznej, wywołuje wiele komentarzy, 
niedomówień i plotek dużej ilości osób. Jest to 
bez wątpienia sytuacja szkodliwa społecznie, 
niepokojąca jej obecne środowisko, absolwen-
tów i przyszłych uczniów, a jest ich pokaźna gru-
pa” – argumentował we wniosku radny Janusz 
Tarasiewicz. Uznał, że sprawa powinna być wy-
jaśniona, a wnioski przedstawione Radzie Miasta 
i opinii publicznej. Wniosek wywołał długą i bu-
rzliwą dyskusję jego zwolenników i przeciwni-
ków. Prezydent Marian Janecki w emocjonalnej 
dyskusji podawał w wątpliwość celowość pracy 
takiej komisji. Stwierdził jednak, że nie ma nic do 
ukrycia i przedstawi radnym wszystkie doku-
menty w tej sprawie. 

Komisja RM zajmie się sprawą ZS1
Komisja Rewizyjna Rady Miasta zajmie się sytuacją w Zespole Szkół nr 1 
w Jastrzębiu-Zdroju. Uchwałę o takiej treści podjęła Rada Miasta na swoim 
posiedzeniu, w dniu 22 czerwca. Wcześniej radny Janusz Tarasiewicz złożył 
wniosek o powołanie niezależnej Komisji Doraźnej Rady Miasta w tej 
sprawie. Jednak nie zyskał on akceptacji radnych.

Konkurs zorganizowała Fundacja Centrum 
Edukacji Obywatelskiej,pod Honorowym Patro-
natem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskie-
go. Zdjęcie wykonane przez Kingę zostało wy-
brane jako jedno z osiemnastu (do obejrzenia na 
stronie Prezydent.pl). Na konkurs wpłynęło oko-
ło 500 prac.

Nagrodą było zaproszenie laureata wraz 
z opiekunem, panią Piszczek, do Pałacu Prezy-
denckiego w dniu 4 czerwca.  Wizyta obejmo-
wała spotkanie z Doradcą Prezydenta Panem 
Henrykiem Wujcem, udział w ceremonii odzna-
czenia przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych oraz lunch w Ogrodach Prezydenckich.

Szeroczanka w Pałacu Prezydenckim
Uczennica klasy IIIc naszego gimnazjum, Kinga Grzeczyńska, została 
laureatką konkursu „Sfotografuj wolność”.

ZS nr 1

Nagrodzone zdjęcie Kingi Grzeczyńskiej

Podeszli 
do egzaminu
Przez kilka miesięcy szlifowały i szlifowali 
swoje umiejętności. Jakie? Odpowiednią 
postawę, chodzenie, pewność siebie 
i prezentowanie się przed innymi. 
Jak im się to udało? Na to pytanie może 
odpowiedzieć każdy, kto pojawił się na 
egzaminach końcowych (9 czerwca) 
Młodzieżowej Szkół Modelek i Modeli, 
która na co dzień działa przy klubie "Kaktus". 
Każdy egzamin jest dosyć stresującym 
przeżyciem. Tym bardziej, kiedy jest się 
ocenianym nie tylko przez  na przykład 
jurorów, ale i wszystkich widzów, 
którzy z uwagą śledzą każdy krok ocenianego. 
Przed takim wyzwaniem stanęli modele, 
którzy uczestniczyli w zajęciach szkółki 
modelek i modeli. Aż dwadzieścia osób 
postanowiło poddać się ocenie innych, 
prezentując się w czterech różnych kreacjach. 
Pomysłowość uczestników była ogromna. 
Przechadzali się po parkiecie Domu 
Zdrojowego w strojach eleganckich, 
sportowych czy dowolnych. 
Do tego wyjątkowego dnia przygotowała 
modelki i modeli Magdalena Cybis. 
Całą imprezę uświetniły występy taneczne. 
Można było zobaczyć m.in. pokazy samby 
(Katarzyna Myrcha i Magdalena Sołtysik), 
rumby (Krystyna i Janusz Myja), quickstepa 
(Katarzyna Myrcha i Przemysław Orszulik), 
walca wiedeńskiego (Małgorzata i Wiesław 
Chylińscy),  jive'a (Katarzyna Myrcha 
i Magdalena Sołtysik), a także rumby 
w wykonaniu duetu - Agnieszka Gilga 
i Szymon Sobocik, którzy wykonali 
pożegnalny taniec, występując po raz ostatni. 
Na koniec, już po werdykcie jury, parkiet 
opanowali b-boy'e, przygotowani przez 
Janusza Patryka. 
Lista wszystkich modelek i modeli, 
którzy przystąpili do egzaminu końcowego: 
Agnieszka Kabiesz, Wiktoria Łączniak, 
Roksana Polak, Karolina Sierszulska, 
Sandra Koczwara, Aneta Herman, 
Dominika Sznepka, Natalia Grudzień, 
Agnieszka Banaś, Tomasz Toman, 
Paulina Tańska, Nikola Szymik, 
Mateusz Wiskulski, Karina Paszek, 
Karolina Wala, Klaudia Michniewicz, 
Dawid Matuszczyk, Weronika Burdzik, 
Kamila Popiołek oraz Agnieszka Wawer.

Będzie boisko na 
"Wielkopolskiej?"
Radni Janusz Tarasiewicz, Jerzy Lis oraz 
Marian Króliczek zgłosili propozycję budowy 
boiska na terenie znajdującym się przed 
blokiem nr 107, przy ul. Wielkopolskiej. 
W tej sprawie już dwukrotnie złożyli 
interpelację do prezydenta miasta. 
W pierwszej odpowiedzi zastępca 
prezydenta Krzysztof Baradziej stwierdził, 
że taki obiekt kosztowałby ok. 520 tys. zł. 

„Miasto w budżecie nie posiada środków 
na powyższe przedsięwzięcie” - podsumował. 
Po tej odpowiedzi radni po raz drugi zwrócili 
się do władz miasta z zapytaniem o możliwość 
budowy boiska. Podkreślili, że zadanie to 
można wpisać do budżetu miasta na rok 2012 
i zrealizować je przy współudziale 
niezależnego od samorządu podmiotu. 
W dniu 23 maja odbyło się spotkanie 
prezydenta miasta z prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, 
w sprawie współfinansowania budowy boiska. 
Ustalono, że jeszcze w tym roku miasto 
wykona zakres prac odwadniających teren, 
a następnie zostaną podjęte rozmowy 
na temat jego zagospodarowania. 
Prezes SM „Nowa” Władysław Dydo mówi, 
że jest pełen dobrej woli, jednak na razie nie 
ma przedstawionego kosztorysu, 
ani zakresu prac i w związku z tym trudno 
jest, na chwilę obecną, podejmować 
wiążące decyzje w tej sprawie. 
Zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej 
uznaje, że „inwestowanie w młodzież jest 
nie do przecenienia i nikt z tym nie dyskutuje. 
Natomiast jeśli chodzi o kwestię „kiedy...?” 
to termin realizacji jest uzależniony 
od decyzji budżetowych”. 
„Jako radni bardzo się cieszymy, że władza 
wykonawcza podziela nasze stanowisko 
i dostrzega potrzebę zainwestowania 
w młodzież osiedla. Niepokoi natomiast fakt 
spotkania z prezesem SM "Nowa", 
gdzie pan prezes na Radzie Nadzorczej, 
która odbyła się 3 dni po spotkaniu 
z prezydentem, o tym nie informował. 
Myślę jednak, że dane przez Prezesa SM 
"Nowa" słowo o partycypacji w kosztach 
budowy boiska przed złożeniem przez nas 
interpelacji będzie dotrzymane” 
- komentuje radny Janusz Tarasiewicz.
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Wszystko zaczyna się już o 20:00. Przycho-
dzący do klubu goście powoli zajmują klubowe 
boxy. Imprezę rozkręca znany już wszystkim klu-
bowiczom Dj KeyCee. Z minuty na minutę parkiet 
zapełnia się młodymi ludźmi, spragnionymi do-
brej zabawy. Uczestnicy nie oszczędzają sił, cze-
kając na gwiazdę wieczoru. Głośna muzyka i wi-
jące się w rytm muzyki ciała. Impreza trwa na 
całego. Nagle muzyka STOP. Prąd wysiadł? Nie, 
czas na oficjalne rozpoczęcie imprezy! Na parkiet 
wychodzą prowadzący środową imprezę: Szy-
mon Klimczak oraz Kamil Spodniewski. Witają 
gości i zapowiadają, jakie atrakcje czekają na 
nich tej nocy. Na scenę zapraszają również pre-
zesa Jastrzębskiej Alternatywy Młodzieży Akty-
wnej, Artura Domaszka. Ten dziękuje właścicie-
lom Clubu Explozja za współorganizowanie 
imprezy i życzy wszystkim uczestnikom świetnej 
zabawy. Następnie do głosu ponownie dochodzą 
prowadzący i ogłaszają konkurs! Dwóch odwa-
żnych uczestników: Ola i Michał mają za zadanie 
odgadnąć, które kawałki są C- Boola, a które nie. 
Prowadzący dzielą się na dwie drużyny. Kamil 
wspiera koleżankę, a Szymon kolegę. Walka jest 
wyrównana, padają zarówno prawidłowe jak 
i błędne odpowiedzi. Uczestnicy konkursu zostają 
nagrodzeni przez Club Explozja. Po tym krótkim 
konkursie, wprowadzającym w klimat imprezy, 
przychodzi czas szaleństw na parkiecie. Pono-
wnie zapanowała wyśmienita taneczna zabawa. 
Po minach uczestników można wnioskować, iż 
świetnie się bawią. Takiego zakończenia roku 
szkolnego jeszcze nie było. Dlatego też nie może 
zabraknąć akcentu, który przypomina szkolne hi-
storie. Jest nim konkurs, w którym to dwie ucze-
stniczki odpowiadają na zadane przez prowa-
dzących pytania: „Co wam się przydarzyło cie-
kawego w szkole w tym roku?” Albo: “Czy macie 
już jakiś patent na wakacje? Na to drugie padają 
dwie odpowiedzi, pierwsza: wakacyjne imprezo-
wanie i druga: słońce, plaża, woda i odpoczywa-
nie. Publiczność swoimi wzbudzonymi okrzykami 
sama wyłania zwycięzcę, a jest to autorka pier-
wszej odpowiedzi, mianowicie – “libacje w waka-
cje”, jak to nazwali prowadzący. Po tym krótkim 
przerywniku zgromadzeni klubowicze znów sły-
szą płynącą z głośników muzykę, graną przez 
DJ’a KeyCee. Rozpoczyna się oczekiwanie na 
gwiazdę wieczoru...

Nadchodzi upragniona północ. Do konsoli 
podchodzi C-Bool. Zgromadzona na parkiecie 
młodzież wita gwiazdę wieczoru wielkimi okrzy-
kami i oklaskami. Już pierwszy kawałek sprawia, 
że tłum osób na parkiecie staje się jeszcze 
bardziej aktywniejszy. DJ prezentuje swoje mixy 
muzycznych hitów ostatnich tygodni. “Świetne 
wyczucie rytmu, remixy były naprawdę świetne!”, 

mówił Paweł, uczestnik imprezy. Podczas wy-
stępu C-Boola nie mogło oczywiście zabraknąć 
jego hitów, takich jak: “Body & Soul” oraz “Don’t 
waste the time”, który promuje świeżutki krążek 
artysty pt. “8 years”. 

Impreza, zorganizowana przez JAMę oraz 
Club Explozja, pokazała że młodzież w Jastrzębiu 
potrafi się dobrze bawić.  Parkiet znów wypełniał 

się po brzegi, a całą zabawę uświetnił występ 
znanego polskiego DJ’a, C-Boola. “Świetna inicja-
tywa, oby więcej takich gorących imprez!”, mó-
wiła Bogusia, wychodząc z klubu pełna niezapo-
mnianych wrażeń.

Słońce chyli się ku horyzontowi. Upalny czerwcowy dzień powoli dogasa. Niby normalny 
letni dzień, ale to w końcu 22 czerwca! Dzień zakończenia roku szkolnego! Długo wycze-
kiwany moment otwierający wakacje. I jak tu go nie świętować? W tym roku Jastrzębska 
Alternatywa Młodzieży Aktywnej i Club Explozja postanowili uczynić ten dzień jeszcze 
bardziej wyjątkowym. Stało się to za sprawą wielkiej, a nawet “grubej”- chciałoby się 
napisać - imprezy, na której wystąpił sam C-Bool. 

Edukacja kosztuje
„Bardzo prosimy Komisję Kultury i Sportu, 
aby wstawiła się za nami u prezydenta 
i klasa o profilu pływackim, dla naszych dzieci, 
została otwarta w Szkole Podstawowej Nr 10” 
- mówiła, podczas posiedzenia Komisji Kultury 
i Sportu RM, w dniu 16 czerwca 
– Monika Niechaj, matka jednego z uczniów. 

Jak wyjaśniał, obecny na posiedzeniu, 
dyrektor SP nr 10 Adam Płaczek 
już przy zapisie uczniów do I klasy 
padło zapewnienie, że dyrekcja podejmie 
starania o utworzenie klasy sportowej. 
„Te dzieci naprawdę mają już znaczące 
osiągnięcia i szkoda byłoby nie stworzyć 
im warunków do trenowania tej dyscypliny 
sportu. Mamy bardzo dobrego nauczyciela, 
pana Brzeskiego, który świetnie opiekuje się 
dziećmi. Jest blisko basen – w ZS nr 6, który 
na chwilę obecną spełnia odpowiednie 
kryteria. Tak, że są warunki dla stworzenia 
klasy pływackiej w naszej szkole” - wyjaśniał. 

Andrzej Pawłowski, pełniący obowiązki 
naczelnika Wydziału Edukacji UM 
powiedział, że głównym powodem 
negatywnego rozpatrzenia wniosku 
rodziców są sprawy finansowe. 
„Dziewięć szkół zwróciło się o utworzenie 
klas sportowych do prezydenta miasta. 
Subwencja, którą otrzymujemy na te cele 
zwykle nie wystarcza na pokrycie kosztów 
ich późniejszego funkcjonowania. 
Edukacja kosztuje i nie na wszystko 
starcza środków” - uzasadniał.

Dyrektor szkoły argumentował, podczas 
dyskusji, że chodzi o kwotę ok. 8 tyś zł, 
która będzie wydatkowana w miesiącach 
wrzesień – grudzień: 
„Później otrzymamy subwencję i ,przy licznej 
klasie, powinna pokryć wydatki, jakie wiążą 
się z jej funkcjonowaniem”. 

Poruszono również niesatysfakcjonujący 
stan basenu przy ZS nr 6, jako 
przeszkody w funkcjonowaniu klasy 
pływackiej w SP nr 10. 
„Jesteśmy w stanie zawieźć dzieci do 
Pawłowic czy Połomi. Prosimy jednak 
prezydenta, aby wyraził zgodę na 
funkcjonowanie tej klasy” 
- mówił Krzysztof Jędryka ojciec 
jednego z uczniów. 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek do 
prezydenta miasta utworzeniu dziewięciu 
klas sportowych w jastrzębskich szkołach, 
po uprzednim przedstawieniu montażu 
finansowego z tym związanego. 
„Nie chcemy nikogo wyróżniać, 
dlatego wszystkie szkoły, które złożyły 
wniosek o uruchomienie takich 
klas potraktowaliśmy jednakowo” 
- mówił przewodniczący Komisji 
radny Andrzej Matusiak.

Festiwal w Zespole 
Szkół nr 1
„Festiwal Piosenki Niezaangażowanej” 
odbył się już kolejny raz, 
w dniu 20 czerwca, w Zespole Szkół nr 1. 
Organizatorem przedsięwzięcia byli 
gospodarze imprezy przy współudziale 
Młodzieżowej Rady Miasta. 
Klasyfikacja konkursowa 
przedstawiała się następująco: 
Drenkram - I miejsce, 
Hi Love - II miejsce, 
Magdalena Lech - III miejsce, 
Final Creaton – wyróżnienie. 
W jury konkursowym zasiedli: 
mgr Grażyna Kocot, 
mgr Krzysztof Strzelak, 
uczennica Magdalena Patrzałek, 
przewodnicząca Samorządu Uczniów w ZS1. 
Natomiast imprezę poprowadził 
Dominik Broża – członek Rady Szkoły.

C-Bool w Explozji

C-Bool

Od lewej:
Szymon Klimczak

Artur Domaszk
Kamil Spodniewski



5www.gazeta.jasnet.pl    a to ciekawe

Świętowali jastrzębianie
Sobotnie popołudnie (18 czerwca), 

środek weekendu. Ta sobota nie miała być 
zwyczajna, taka jak poprzednie i te, które 
miały nastąpić po niej. Właśnie tego dnia 
rozpoczynała się największa, dwudniowa 
feta w mieście – Dni Jastrzębia-Zdroju. 
Impreza, która co roku przyciąga tłumy. 
Chociaż sporo ludzi narzeka na ich pro-
gram, a raczej to co mogłoby się w nim zna-
leźć w miejsce tego, co się pojawiło, to i tak 
tłumy jastrzębian z różnych stron miasta, 
ściągają w tym właśnie czasie na Stadion 
Miejski. 

Jednak zanim mieszkańcy Jastrzębia przy-
stąpią do świętowania, uczestniczenia w kon-
certach, występach kabaretów i innych atrak-
cjach, mogą również przejść ulicami miasta w ko-
rowodzie, który co roku wyrusza spod budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W przemarszu 
mógł wziąć udział każdy mieszkaniec.

Pierwszego dnia atrakcje, z których mieszka-
ńcy Jastrzębia mogli skorzystać na stadionie, 
zapewnił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na 
scenie pojawił się Kabaret Młodszych Panów, 
który rozbawił sporą część widowni. Jak na po-
czątek dni miasta, na trybunach, zasiadało już 
bardzo dużo osób. Później najbardziej znane ut-
wory ze swojego repertuaru zaśpiewał zespół 
Kombii, w dalszej kolejności, już na sam koniec, 
jako gwiazda tego tego wieczoru, wystąpiło De 
Mono. Jednak w międzyczasie na płycie stadionu 
swoje nieprzeciętne umiejętności zaprezentowali 
kaskaderzy ze Street Owners, których można og-
lądać, w takich produkcjach, jak francuski film 
„Taxi”. Na zakończenie przygotowano prawdziwe 
show laserowe, które w tym roku zastąpiło pokaz 
sztucznych ogni. 

Drugi dzień obchodów Dni Jastrzębia roz-
począł się od występów Formacji Tańca Nowo-
czesnego „Klips” i Teatru Tańca „Revolta”. Zaraz 
po tej części na scenie pojawili się członkowie 
zespołu „Czerwone Gitary”, znani między innymi 
z przeboju „Ciągle pada”. Następnie nadeszła 
kolej na folk. Na scenie pojawił się Maciej Gucik, 
młody, jastrzębski akordeonista. Na scenie po-
jawili się również członkowie kabaretu „Jurki”, 
przyjechali z programem zatytułowanym „Album 
rodzinny”. Na sam koniec pozostawiono występ 
gwiazdy wieczoru, którą tym razem był Andrzej 
Piaseczny. Atrakcje tego dnia święta miasta za-
pewnił Miejski Ośrodek Kultury. 

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
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 Wielkie słowa uznania dla Mosir Jastrzębie. 
Ludzi, którzy od dawna załatwiali to co można było 
oglądać i bawić się przez te dwa dni. Warto doce-
nić ich pracę zanim zacznie się narzekać jak co 
roku.
autor: maria

  Pokaz laserowy naprawdę dno lasery zamon-
towane na scenie totalna porażka
autor: ryba

Mam nadzieję, że MOK to przeczyta. Za rok 
proponuję Comę oraz Strachy na Lachy. Już do 
nich dzwońcie i kontraktujcie ich ;p
autor: Leszek

do jastrzębia jak zwykle zaproszono samych 
emerytów. Kombi, Czerwone gitary i chiński Pia-
sek, za to w Wodzisławiu była Ewa Farna. To był 
koncert i laska fajna
autor: alf

Nie byłem i nie żałuję, w Wodzisławiu działo 
się, zaproście na przyszły rok z TVS gwiazdy to 
przyjdę, np. Damian Holecki, B.A.R. czy Karpowicz 
Family, będę się super bawił jako górnik
autor: mateusz

Ja również popieram pomysł żeby zaprosić za 
rok Strachy na Lachy! :D Ania Wyszkoni też była 
by mile widziana:) a w tym roku mi się podobało, 
zwłaszcza dzień drugi. Kabaret prześwietny, Czer-
wone Gitary również! Gratulacje!!
autor: editka

spęd na stadionie, a nastroju święta na uli-
cach nijak nie zauważyłam. Może zamiast co roku 
serwować w zasadzie ten sam pasztet byłoby le-
piej zorganizować kilka mniejszych imprezek np. 
przed Mokiem, na jarze, na placu pod gwarkiem??
autor: niekończąca się matryca

Zabawa "przednia"- oblano mnie i moją żonę 
piwem z plastikowego kufla...! Swoją drogą - kto 
akceptuje (wydaje zezwolenie) - na sprzedaż piwa 
"lanego"na takie imprezy? Podpici gówniarze krą-
żą po sektorach jak szarańcz. Czy nie można wy-
dawać zezwoleń tylko na piwo "puszkowe"?
autor: Stefan

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

ÜOgólnie wszystko ok ale lasery były dla wy-
branych, tych szczęściarzy którzy siedzieli przed 
sceną, z innych miejsc nie było efektu...sztuczne 
ognie 100 % lepsze nie ważne gdzie siedziałeś- 
zawsze zapierały dech w piersiach
autor: ilona8

Andrzej ‘Piasek’ Piaseczny

Czerwone Gitary



zburzymy” – mówił, podczas posiedzenia Komisji 
PGiB. Łaźnie (stara i nowa) to potężny obiekt. 

2W sumie obejmuje 16 883 m . Jest budowlą żel-
betową i murowaną. Posiada dostęp do: sieci 
wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, 
a w okolicy znajduje się sprawna sieć centralne-
go ogrzewania. Prowadzi do niej droga wewnęt-
rzna, od ul. Armii Krajowej. Potencjalny inwestor 
musiałby prowadzić naprawdę potężną działal-
ność gospodarczą, żeby wykorzystać tak duży 
metraż. Problem jedynie w tym, że sam się nie 
chce znaleźć. 

Zburzyć i po sprawie

To rozwiązanie jest najłatwiejsze. Jednak ne-
gatywną stroną tej opcji jest jej nieodwracal-
ność. Radny Tadeusz Sławik zwraca uwagę na 
to, że łaźnie po byłej KWK „Moszczenica” są os-
tatnim wolnym tego typu obiektem w mieście 
i szkoda je niszczyć. Uważa, że takie rozwiązanie 
to, w najgorszym wypadku, ostateczność i nale-
ży wszystko zrobić, aby do tego nie dopuścić. In-
nymi słowy należy poszukać i sprowadzić w to 
miejsce przedsiębiorców. Tylko skąd i jak?

Zrewitalizować obiekt

Idea remontu, rewitalizacji sumptem bud-
żetu miasta, jest mocno dyskusyjna. Nie ma bo-
wiem pewności, że włożone w obiekt pieniądze 
przyniosą jakiekolwiek zyski i zwrócą się. Zresztą 
modernizowanie czegokolwiek bez wiedzy, w ja-
ki sposób hale będą użytkowane, mija się z ce-
lem. Mało prawdopodobne jest, aby miasto sa-
modzielnie udźwignęło tak wielką inwestycję.
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Łaźnia. Bez niej nie można wyobrazić sobie 
żadnej kopalni. Kiedy miejsce to popada w ruinę 
wiadomo, że zakład zakończył swoją działal-
ność. Staje się wtedy niepotrzebna, zbyteczna, 
zapomniana. Również taki los spotkał łaźnie po 
byłej kopalni „Moszczenica”, która zakończyła 
swoją działalność w roku 2000. Teren, na którym 
działała przypomina obraz wojenny księżycowy. 
Obszar jest silnie zdegradowany i wymaga re-
witalizacji. Węgiel nie jest już wydobywany, ale 
czy jest to jedyna możliwość wykorzystania tego 
terenu? Czy Jastrzębie musi być wyłącznie ska-
zane na monokulturę górniczą? To pytania, od 
których włodarze miasta nie uciekną i wcześniej, 
czy później, będą zmuszeni się z nimi zmierzyć. 

Obecnie pokopalniane łaźnie są własnością 
miasta. Oczekuje się, że w tym miejscu ma być 
(powinna) prowadzona działalność gospodar-
cza, jak na razie jest to raczej kwestia przyszło-
ści. Jednak te upiorne ruiny na pewno na taką 
działalność nie wskazują ani do niej nie zachęca-
ją. Byłe łaźnie zostały przejęte przez miasto 8 lat 
temu. I od tego czasu nic się nie zmieniło. Op-
rócz tego, że są coraz bardziej zniszczone i zde-
wastowane. Niedawno radni zainteresowali się 
tym obiektem.

Na początek - koncepcja

Zacząć trzeba od tego, że konieczna jest ja-
kakolwiek koncepcja, co do dalszych losów obie-
ktu. Marian Jarosz, wiceszef SAG-u mówi, że 
wyjścia są cztery: zburzyć, zabezpieczyć przed 
dalszymi zniszczeniami, zrewitalizować (ale to 
będzie kosztowało i to dużo) lub sprzedać. Jakby 
nie patrzeć na wszystko potrzeba pieniędzy. Za 
darmo nic nie da się zrobić.

Zamurować 

Najtaniej jest, bo trzeba wydać tylko ok. 40 
tys. zł, zabezpieczyć to miejsce. To znaczy zamu-
rować do niego wszystkie wejścia, dla żądnych 
przygód szperaczy. Ale, jak uważa radny Piotr 
Włodarek, Polak wszystko potrafi i nic go nie za-
trzyma, żadna – nawet najmocniejsza - prze-
szkoda. Tadeuszowi Sławikowi, przewodniczą-
cemu Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia 
RM – marzy się alternatywa gospodarcza dla 
przemysłu górniczego. Marzy się, to chyba naj-
lepsze, i dotąd jedyne określenie, bo póki co leży 
to raczej w sferze życzeń niż faktów. Marzenia 

dobra rzecz, ale zazwyczaj same z siebie się nie 
spełniają. Jak na razie wielkiego inwestora, który 
by przyjechał do Jastrzębia nie widać, a i śre-
dnich przedsiębiorców, działających poza branżą 
handlową, jest, jak na lekarstwo. A łaźnie, jak 
leżą odłogiem, tak leżą. 

A może sprzedać?

Zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej 
podjąłby próbę sprzedania obiektu. „Jest to bar-
dzo, bardzo mało prawdopodobne, aby ktoś to 
kupił. Można spróbować ogłosić przetarg, jeden, 
drugi, trzeci. Jak się nie uda sprzedać, to wtedy 

Różne rzeczy się tam dzieją

Walające się gdzieniegdzie butelki po alkoholu. Sterty zużytych, nie wiadomo na co komu potrzebnych, 
opon, sterczące haki w suficie, powybijane szyby, ściany przyozdobione w rysunki o wątpliwym walorze 
artystycznym, wyszczerbione schody. Teren, na którym gromadzą się ludzie o naderwanej reputacji, czy 
lubiący w miejscach przypominających ruiny wojenne, pograć w paintball. Tak wygląda, niegdyś pełna 
życia i gwaru łaźnia, po byłej kopalni „Moszczenica”. Dziś straszy ruinami.

Łaźnia po byłej kopalni “Moszczenica”
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Wprawdzie w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015 znajduje 
się zadanie – kompleksowe przygotowanie nie-
ruchomości po łaźni pracowniczej, byłej KWK 
„Moszczenica”, pod działalność gospodarczą, 
jednak zostało ono oszacowane na - bagatela - 
4 mln zł. Przy obciążeniu budżetu budową Drogi 
Głównej Południowej każda większa inwestycja 
jest, w zasadzie, niemożliwa do zrealizowania. 

A może sięgnąć po środki unijne i jednak 
spróbować coś zrobić? W roku 2013 zaczyna się 
nowy okres programowania w UE. I nie wiado-
mo, w jakim zakresie Polska będzie mogła ubie-
gać się o pomoc. A akces nowych krajów do 
Wspólnoty, co jest możliwe, skieruje strumień 
pieniędzy raczej w ich stronę. Na razie więc nie 
ma widoków na większe środki. Wprawdzie 
Marian Jarosz mówi, że możliwe są korzystne 
pożyczki, ale i te trzeba będzie w końcu zwrócić. 

Jest już za późno?

Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej 
i Promocji UM Michał Domagała podkreśla rolę 
pozytywnego myślenia: „Temat jest już na wo-
kandzie wywołany, został poruszony. Szkoda, że 
tak późno. Co się stało, to się nie odstanie”. I być 
może w tym stwierdzeniu tkwi sedno obecnych 
kłopotów z łaźnią. Zwraca na to uwagę również 
radny opozycyjnej Platformy Obywatelskiej 
Roman Foksowicz: „Brakuje ze strony władz in-
wencji i determinacji do wyszukania i ściągnięcia 
inwestorów do naszego miasta”. Wydaje się, że 
bierne czekanie na przedsiębiorców i pozosta-
wienie łaźni samej sobie przez magistrat do 
niczego dobrego nie doprowadziło. Inwestorów, 
jak nie ma, tak nie ma, a budynek został nadgry-

ziony przez ząb czasu. Nie trzeba tłumaczyć, że 
jego wartość zmalała, przy jednoczesnym wy-
windowaniu kosztów ewentualnego remontu. 

Władze miasta, po przejęciu łaźni, dotąd nie 
potrafiły zagospodarować tego obiektu. Nie zo-
stały podjęte skuteczne działania zachęcające 
inwestorów do zlokalizowania w nich swoich 
firm. A można przecież inaczej. W innych mia-
stach, w tego typu obiektach postindustrialnych, 
znajdują się parki przemysłowe lub nawet te-
chnologiczne. Przykładem może być dawna fa-
bryka domów – Fadom w pobliskich Żorach. Na 
jej terenie znalazły miejsce biura, hale produ-
kcyjne, magazyny, place składowe i manewro-
we, tereny inwestycyjne, parkingi, miejsca prze-
ładunkowe. Aktualnie na terenie Żorskiego 
Parku Przemysłowego działa 30 przedsiębiorstw, 
które mają zapewnione dobre warunki funkcjo-
nowania, m.in. dostęp do Internetu, drogi publi-
cznej oraz mediów. 

Wprawdzie jastrzębscy radni, podczas posie-
dzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobo-
cia, przyjęli wniosek obligujący włodarzy miasta 
do podjęcia działań zmierzających do wykorzy-
stania pokopalnianych łaźni, ale podobnych 
wniosków, wyrażających pobożne życzenia, tro-
chę już było. Tymczasem łaźnie są obrazem ru-
iny i, zdaniem niektórych, miarą skuteczności 
i wkładu władz miasta w ożywienie gospodarcze 
Jastrzębia. Na razie, jak powiedział Marian 
Jarosz, różne rzeczy się tam dzieją.

Jastrzębscy radni 

Chcą modernizacji 
targowiska
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia 
Rady Miasta przyjęła, podczas ostatniego 
posiedzenia, 14 czerwca, wnioski do budżetu 
miasta. Radni oczekują, że w roku 2011 
zostanie zmodernizowany chodnik przy 
ul. Wielkopolskiej aż do skrzyżowania 
z ul. Podhalańską, odnowione targowisko 
przy ul. Arki Bożka, a także droga 
w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
– Podstrefa Jastrzębsko-Żorska, 
która prowadzi do dwóch zakładów 
prowadzących tam działalność gospodarcza. 

„Uważam, że wnioski, które przyjęła 
cała Komisja przyczynią się do tego, 
że łatwiej będzie można prowadzić 
działalność gospodarczą w naszym mieście. 
A chodzi przecież o to, aby przedsiębiorcy 
mieli stworzone, jak najlepsze warunki do 
pracy” - mówił wiceprzewodniczący Komisji 
radny Jerzy Lis.

Nowi – starzy 
dyrektorzy
Zakończyły się konkursy, które miały 
wyłonić nowych dyrektorów 
w jastrzębskich placówkach oświatowych. 
Jak powiedziała Anna Toborowicz, 
przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta, 
niespodzianek nie było i stanowiska 
kierownicze otrzymały te same osoby. 
Zresztą nie miały one żadnych konkurentów 
w postępowaniu konkursowym. 

Starzy - nowi dyrektorzy: 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
- Włodzimierz Madej,
Publiczne Przedszkole nr 2 
- Dorota Szczęchor,
Publiczne Przedszkole nr 6 
- Bożena Adamusińska,
Publiczne Przedszkole nr 8
- Barbara Matusiak,
Publiczne Przedszkole nr 14 
- Katarzyna Bonk,
Publiczne Przedszkole nr 18 
- Iwona Kolekta,
Przedszkole Specjalne w Wojewódzkim 
Szpitalu Rehabilitacyjnym Dla Dzieci 
- Joanna Łodzińska-Czoch, 
Szkoła Podstawowa nr 4 
- Maria Mazurek, 
Szkoła Podstawowa nr 16 
- Barbara Jędrzejczyk-Masłowska,
Zespół Szkół nr 9 
- Lucyna Penar-Pękała,
Zespół Szkół Zawodowych 
- Barbara Tetela-Gruszczyk.

Kto kupi PEC?
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, 
że wpłynęło pięć ofert kupna akcji 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Jastrzębiu-Zdroju. Jednym z podmiotów 
ubiegających się o przejęcie PEC-u jest 
Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. 
Oprócz niej chęć zakupu wyraził prywatny 
przedsiębiorca z Konstancina-Jeziornej 
oraz firmy z Poznania i Gliwic.

Śmiertelny 
wypadek
Wczoraj, 16 czerwca pogotowie ratunkowe 
powiadomiło jastrzębską komendę policji 
o starszej kobiecie, leżącej pod jednym 
z bloków przy ul. Karola Miarki. 
Pomimo akcji reanimacyjnej 
nie udało się uratować kobiety.

Na ciele 75-latki wykryto jedynie 
złamanie ręki i nogi. Ustalono, 
że starsza kobieta mieszkała samotnie. 
Jej mieszkanie, znajdujące się na trzecim 
piętrze, było zamknięte od środka. 
Odnaleziono w nim cenne przedmioty 
oraz pieniądze. 
“Na parapecie okna, pod którym 
odnaleziono ciało kobiety, leżała poduszka. 
Okoliczności zdarzenia wskazują 
na przypadkowe wypadnięcie kobiety z okna. 
Szczegóły zdarzenia ustalone zostaną podczas 
śledztwa - poinformował Naczelnik Wydziału 
Kryminalnego KMP w Jastrzębiu-Zdroju, 
Bronisław Wójcik.

Nowy aparat USG 
dla szpitala
W poniedziałek, 13 czerwca zaprezentowano 
nowy sprzęt, jaki otrzymał Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 
Aparat USG został przekazany przez 
Fundację Polsat i trafił na Oddział 
Intensywnej Terapii Dziecięcej. 

Dokładna nazwa nowego sprzętu, 
przekazanego na Oddział Intensywnej Terapii 
Dziecięcej, brzmi - Aparat USG Accuvix XG. 
Będzie on służył do badania głowy, 
serca oraz brzucha u wcześniaków, 
noworodków, niemowląt oraz starszych dzieci. 
Umożliwi on przeprowadzenie dokładnej 
diagnostyki chorób układu sercowo-
naczyniowego, jamy brzusznej oraz ośrodka 
układu nerwowego. Teraz nie będzie już 
konieczności, aby przewozić pacjentów do 
Zabrza i Katowic, aby wykonać takie badania.
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Mieszkańcy feralnych bloków nie ukrywają 
swojego rozgoryczenia. Jak mówi jedna z lokato-
rek z ulicy Gagarina, to, że bloki wyglądają tak, 
a nie inaczej już dawno przestało ją dziwić. 
"W ogóle wszystko w tym miejscu robi przygnę-
biające wrażenie. Mieszkam tu już od 7 lat, a do-
piero od dwóch nie jest to mieszkanie z przy-
musu" – żali się. Inna rozmówczyni, tym razem 
z bloków przy ulicy Pszczyńskiej, opowiada, że 
jej pierwszy kontakt z "Manhattanem" skończył 
się ucieczką do mieszkającej na drugim krańcu 
Polski rodziny. Nie ukrywa także, że kwestia fasa-
dy budynków jest czubkiem góry lodowej. Złe 
warunki sanitarne, brak placów zabaw dla dzieci, 
czy wysokie, jak na standardy mieszkań socjal-
nych, opłaty za czynsz to tylko niektóre ze zgła-
szanych przez nią problemów. Na razie więc tru-
dno przyjąć za dobrą monetę zapewnienia mia-
sta, że ich sytuacja ulegnie poprawie. Jak pod-
kreśla, zbyt wiele padło takich deklaracji, aby na-
gle uwierzyć w dobrą wolę urzędników.

Poproszona o zajęcie stanowiska w tej spra-
wie pani Katarzyna Wołczańska, rzecznik praso-
wy jastrzębskiego magistratu, odsyła do Miej-
skiego Zarządu Nieruchomości. Tutaj okazuje 
się, że miasto tak naprawdę ma związane ręce. 
Zresztą, jak mówi Beata Olszok, dyrektor MZN 
w Jastrzębiu-Zdroju, inaczej przedstawia się 
sprawa w przypadku ulicy Gagarina, inaczej zaś, 
jeśli chodzi o bloki przy ulicy Pszczyńskiej. 
W pierwszym z wymienionych przypadków bu-
dynki ulegną wkrótce kompleksowej moderniza-
cji. Obejmować ona będzie adaptację części par-
terowej, nadbudowę kolejnego piętra, termo-
modernizację, usunięcie elementów azbesto-
wych, także – siłą rzeczy – zmianę elewacji. 
Przetarg mający na celu wskazanie firmy, która 
podejmie się realizacji tego zadania został już 
rozstrzygnięty. „Budynek przy ulicy Gagarina 
112 ma być oddany do użytku do końca tego ro-
ku, dwa kolejne, 108 i 110, docelowo do lutego 
2013r.” – relacjonuje.

Problem natomiast zaczyna się w przypadku 
ulicy Pszczyńskiej. „Wszelkie inwestycje nie mają 
tu większego sensu, jeśli KWK „Zofiówka” nie 
przedstawi nam realnego planu naprawy spowo-
dowanych przez nią szkód górniczych” – mówi 
Beata Olszok. Sprawa rozbija się głównie o część 
jednego z bloków – tzw. segment V. i ciągnie się 
już od 3 lat. Pojawiają się różne ekspertyzy z obu 
stron i, jak przypuszcza pani dyrektor, sprawa 
niebawem zostanie skierowana do sądu.

Wydaje się, że ruch jest teraz po stronie ko-
palni. W komentarzu Jastrzębskiej Spółki Węglo-

wej do tej sprawy czytamy: „Budynek jest rze-
czywiście w złym stanie technicznym, ale nie 
można wszystkiego zrzucać na szkody górnicze. 
Zniszczenia wynikają w dużej mierze z braku 
bieżących remontów i dewastowania przez loka-
torów. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpo-
wiedzialność za szkody powstałe w wyniku pro-
wadzenia eksploatacji przez kopalnię, ale nie za-
mierzamy płacić za wszystko. Będziemy dążyć 
do zawarcia ugody, w której określimy, kto i za co 
zapłaci, bo prace remontowe muszą być sko-
ordynowane i prowadzone równocześnie”. 

Z jednej strony mamy więc ulicę Gagarina 
i w miarę realną perspektywę, że w przeciągu 
2 lat miasto zdoła opanować tam sytuację. 
Z drugiej – bloki przy ulicy Pszczyńskiej, których 
los wydaje się być wciąż niepewny. Pojawił się 
między innymi pomysł, aby matki z dziećmi prze-
nieść stamtąd do wyremontowanych bloków 
przy Gagarina. Co stanie się wówczas z jastrzęb-
skim „Manhattanem”, wydanym na pastwę 
szkód górniczych i lokatorów z, mówiąc delika-
tnie, nonszalanckim stosunkiem do zajmowa-
nych przez siebie lokali?

Na razie na rogatkach miasta witają nas wi-
zytowe odrapańce. Jak długo? Nie jest ambicją 
tego artykułu wróżenie z fusów. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że każdy kolejny miesiąc zwłoki 
działa tu na niekorzyść Jastrzębia-Zdroju. Tym 
bardziej w sytuacji, w której włodarze innych 
miast wydają krocie na zabiegi marketingowe. 
I nie jest to już tylko ich fanaberia, ale zdrowy 
ogląd sytuacji. Dzisiaj atrakcyjność miasta mie-
rzy się głównie w umiejętności stworzenia jego 
odpowiedniego wizerunku. To przyciąga inwe-
storów, turystów, wreszcie – jest ukłonem w kie-
runku mieszkańców.

Niewątpliwie kwestia"socjali" wymaga kom-
pleksowego rozwiązania. Ich położenie, stan te-
chniczny i lokatorzy to temat-samograj. Jednak 
zanim do tego dojdzie może warto zainwestować 
w wizerunek miasta i zadbać o elewację tych 
budynków? Ktoś pewnie powie, że to chybiona 
inwestycja. Z drugiej strony, czy podobnych ar-
gumentów nie można podnosić w przypadku od-
śnieżania, lub sprzątania miasta? Pozostaje mieć 
tylko nadzieję, że władze miasta potraktują wre-
szcie tę kwestię priorytetowo. Na koniec niech 
padną więc raz jeszcze mądre słowa, bo nie od 
dzisiaj przecież wiadomo, że „jak cię widzą, tak 
cię piszą".

Wizytowe odrapańce
Każdego dnia setki, jeśli nie tysiące kierowców natyka się na swoistą wizytówkę 
Jastrzębia-Zdroju. Mowa tu o budynkach socjalnych przy ulicy Gagarina i słynnym, 
jastrzębskim "Manhattanie". Bloki usytuowane są tak niefortunnie, że każdy, kto choć raz 
odwiedzi nasze miasto na długo zachowa w pamięci ich obraz. I, czy to jadąc od strony Żor, 
czy też ciągiem komunikacyjnym z kierunku Pawłowic, naszym oczom ukaże się elewacja, 
której bliżej do średniowiecznej mozaiki, w najlepszym wypadku zaś – do wnętrza słynnej 
jaskini w Lascaux. „Jak cię widzą, tak cię piszą”. Wydaje się, że ta ludowa mądrość ma 
wręcz idealne zastosowanie w tym przypadku. Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że, choć 
przysłowia są mądrością narodu, rzadko postępujemy według ich wytycznych.

Jastrzębski “Manhattan”

Jak się żyje 
w Jastrzębiu?
Już niedługo mieszkańcy będą mogli 

wypowiedzieć się na temat warunków życia 

w Jastrzębiu. W tym celu zostanie 

przeprowadzone specjalnie badanie 

w ranach projektu pt.: 

„Jastrzębie-Zdrój 2015. 

Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe”. 

Jest on współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest zbadanie 

kondycji społeczno-gospodarczej i wskazanie 

kierunków rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Przedsięwzięcie jest organizowane przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania 

Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner 

z Cieszyna. 

Jak mówi rzecznik prasowy jastrzębskiego 

magistratu Katarzyna Wołczańska: 

„Jednym z istotnych elementów projektu jest 

przeprowadzenie badań ankietowych wśród 

mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 

Badanie ma na celu zebranie informacji/opinii 

o naszym mieście, jego kondycji, warunkach 

życia, planach i zamierzeniach jego 

mieszkańców. Badanie ma charakter 

całkowicie anonimowy, a jego wyniki będą 

prezentowane w raporcie jedynie w postaci 

zbiorczych, statystycznych zestawień 

opinii wielu osób”. 

Udział w badaniu jest dobrowolny. 

Szacuje się, że będzie trwać około 15 minut. 

Ankieterzy mogą poprosić o wypełnienie 

arkusza odpowiedzi w dniach 

od 2O czerwca do 4 lipca 2011 roku.

wasze komentarze

Ü

Ü

 Nie żal mi ludzi którzy nadużywaja alkoholu. 

Ale co będzie z tymi małymi dziećmi które w tym 

piekle żyją i nie wiadomo dokładnie na co są nara-

żone. Ktoś powinien monitorować ich sytuację, bo 

one same się nie obronią. Wydaje mi się jednak, 

że wygodniej jest problemu nie widziec... To są 

dzieci bez szansy na normalne życie, dzieci gorsze.
autor: Ewa

  znam na Manhatanie kilka osób, czasami do 

nich wpadam i widzę co tam się dzieje dzieci sie-

dzą w śmietnikach i się bawią, dziecko 6-7 letnie 

klnie jak szefc. Rodzice rodzą dzieci a potem 

w ogóle sie nimi nie interesują, dużo lokatorów 

w ogóle nie płaci za czynsz, a w dzień w dzień 

taxsówkami sie worzą to u mnie na osiedlu przez 

godzinę nie widziałam tyle taxsówek co tam. Moim 

zdaniem nasz urząd powinien się tym zając, kto 

nie płaci to do widzenia. Kto niszczy to kary a nie 

tylko upomnienia!!!!! Na innych osiedlach tak nie 

ma.
autor: znajomy

Choćby daliście im penthousy, to w kilka lat 

doprowadzą je do stanu podobnego do ich obe-

cnych mieszkań
autor: Kamil

Ü

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl
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Wielkie bum “Explozji”Wielkie bum “Explozji”

„Puk, puk. Mamo?...” - dało się słyszeć z głośników wyraźny i donośny dźwięk głosu 
Agnieszki Cichoń, instruktorki i jednej z założycielek „Explozji Tańca”. A na wielkim ekranie 
wyświetliła się jej twarz. Obok niej pojawił się oczywiście Sebastian Pytko. To właśnie tej dwójce 
ludzi niezwykle zakręconych, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, zawdzięczamy 
powstanie jednej z największych szkół tanecznych w naszym mieście, gdzie dziesiątki młodych, 
ale i tych nieco starszych osób, szlifuje swoje taneczne umiejętności. Podobnie, jak przed 
rokiem, kolejny rok szkolny w ST „Explozji” został oficjalnie podsumowany podczas gali. Można 
ją opisać w dwóch słowach: wielkie bum! 

Pomimo wczesnej pory ludzie tłoczyli się przed wejściem do jedynego w naszym mieście 
kina. Przechodnie, nie będący zupełnie w temacie, mogli sobie pomyśleć: „Za czym oni tak 
stoją?”. Drzwi się otwarły i wszyscy zaczęli powoli „wpływać” do środka, zajmując miejsce na 
widowni dużej sali kinowej. Wygodne miejsce w fotelu było wymagane. Przed nimi było 
bowiem kilkadziesiąt minut pełnych wrażeń zarówno wzrokowych, jak i dźwiękowych. 
Z głośników dochodziły przyjemne dla ucha dźwięki muzyki, która większość osób wprawiała 
w dobry nastrój. Na ekranie wyświetlały się slajdy ze zdjęciami, które pokazywały urywki 
z życia szkoły, jej uczniów oraz pracowników. Co pewien czas pojawiały się też loga 
patronów oraz sponsorów „Explozji”, którzy również mają duży wpływ na to, że funkcjonuje 
ona tak dobrze już od dwóch lat i cieszy się ogromną popularnością. Powoli w sali zaczynał 
zapadać półmrok. Prowadzący galę, Paweł Jagodziński uprzedził wszystkich, że to już 
najwyższy czas, aby rozsiąść się wygodnie na swoich miejscach, bo zaraz wszystko się 
zacznie.

I doczekali się w końcu. Zaczęło się. Na scenę wybiegła pierwsza grupa tancerzy, 
którzy rozpoczęli galę od niezwykle mocnego i energetyzującego uderzenia. Perfekcyjnie 
przygotowane. Ci, którzy wchodząc na salę swoje myśli kierowali jeszcze przynajmniej 
w małym stopniu w stronę łóżka i snu, bez wątpienia bardzo szybko się wybudzili. Młodzi 
tancerze energicznie poruszali się w rytm muzyki po scenie. Ta zdecydowanie należała 
tego dnia do nich. Po ich twarzach nie widać było oznak stresu, zdenerwowania. 
W końcu patrzyły na nich setki oczu. Ale to im nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie, 
dodawało siły, aby ich występ był naprawdę świetny. I taki właśnie był. Taniec 
otwierający galę wywołał żywą reakcję obserwujących. Tuż po nich na ekranie 
wyświetlił się kolejny, krótki filmik, przygotowany specjalnie na tą okazję przez 
Mateusza Magierę. Cała oprawa gali prezentowała się niezwykle. Setki balonów 
w żywych kolorach, zdobiło scenę. Z części wokół ekranu utworzono coś na kształt 
bramy... To na pewno robiło wrażenie. Spiker zapowiedział kolejną grupę taneczną. 
Przed publicznością pojawiły się jedne z najmłodszych tancerek, które uczą się 
niezwykle trudnej sztuki tanecznej, jaką jest balet. Ten wymaga niezwykłej dyscy-
pliny i siły, pomimo tego, iż sprawia wrażenie niezwykle delikatnego, kruchego. 
Dziewczęta, w pięknych strojach i baletkach, rozstawiała po scenie ich instruktor 
Rita Nesvit-Izydorczyk. Gdy tylko zniknęła z pola widzenia, pozostawiając scenę 
swoim podopiecznym, jej twarz pojawiła się na ekranie, skąd pozdrowiła małe 
tancerki i dodała im otuchy, przypominając o wciąganiu brzuszków. Tak właśnie 
wyglądał każdy kolejny taniec. Każdy poprzedzony był kilkunastosekundowym 
filmem, na którym instruktor danej grupy, występującej akurat przed 
publicznością, kierował parę słów do swoich podopiecznych, przekazując im 
swoje wsparcie. 

Program całej gali ułożony był bardzo dobrze. Nie sposób było się nudzić. 
Na zmianę na scenie przewijały się grupy tańczące do żywszej, szybszej 
muzyki i te, które prezentowały swoje umiejętności w tańcu klasycznym. Po 
jednych uczestnikach widać było zdenerwowanie, kiedy czasami myliły im się 
kroki, ale nie poddawali się. Z wytrwałością i pasją, pokazywali wszystkim, na 
co ich stać. Zaprezentowały się wszystkie grupy ćwiczące: taniec nowocze-
sny, rytmikę, New Age hip-hop, balet, klasykę, dancehall, hip-hop, a nawet 
taniec brzucha. Bez wątpienia jednymi z najbardziej zapadających w pa-
mięci układów i występów były te przygotowane przez instruktor Marzenę 
Górniok. W tych tańcach widać było świetny kontakt popularnie nazywanej 
„Marzi” i jej tancerzy, którzy postanowili podziękować swojej mentorce, 
urządzając jej podczas drugiej odsłony gali „małe” podziękowanie. Przy-
gotowano specjalne mini show z wyrapowanymi podziękowaniami i bukie-
tem kwiatów, oraz mnóstwem balonów, z których przetransportowaniem 
ze sceny na swoje miejsce na widowni „Marzi” miała spore problemy. 
Polały się łzy wzruszenia, czemu akurat nikt nie powinien się dziwić.

„Podczas każdego tańca, któremu oddajemy 
się z radością, umysł traci swoją zdolność 
kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce”. 
Właśnie takim mottem kierują się tancerze 
i instruktorzy Studia Tańca „Explozja”, które 
w naszym mieście działa już od dwóch lat. Ostatnio 
szkołę pod tą samą nazwą otarto również w Wodzi-
sławiu Śląskim. Na brak chętnych, którzy chcieliby 
nauczyć się tej pięknej sztuki wyrażania własnej 
osobowości, nie brakuje, o czym można było przekonać 
się podczas Gali Tańca „Explozji”. To było prawdziwe 
show. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć na własne oczy, co 
działo się w jastrzębskim kinie „Centrum” bez wątpienia, 
oglądali to z zapartym tchem...
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Taniec, chociaż był głównym gwoździem programu, to nie 
jedynym. Galę uświetnił swoim występem jeden z bardziej znanych 
jastrzębskich muzyków, którego nie tak dawno można było zobaczyć na 
szklanych ekranach telewizorów w programie „Bitwa na głosy” - Marcin 
Zmorzyński. Swoim hipnotyzującym, mocnym głosem zaskoczył wszy-
stkich widzów tego telewizyjnego show, występując w dwóch solówkach. 
Teraz zapowiedział, że wrócił do pracy ze swoim zespołem Miles Away i już 
niebawem można spodziewać się jej efektów w postaci płyty. Przed publi-
cznością, zgromadzoną w „Centrum” zaśpiewał dwa utwory – pierwszy 
z własnego repertuaru - „Powiedz”, drugim była piosenka „Hallelujah”. Z sali 
słychać było piski fanek wokalisty, co oznaczało, że występ jak najbardziej się 
podobał. Na koniec przed publicznością zaprezentowała się jedna z najmłod-
szych stażem grup, która przyjechała z Wodzisławia Śląskiego. Tancerze 
wystąpili w choreografii Marzeny Górniok, prezentując hip-hop New Age. 

         Po tym krótkim przerywniku muzycznym, nastąpiła dalsza część programu 
i występów tanecznych. Gala powoli dobiegała końca. Od czasu do czasu, 
pomiędzy kolejnymi układami, można było zobaczyć pełne humoru filmy, 
przedstawiające na przykład instruktorów od nieco innej strony, co wśród 
oglądających wywołało burzę oklasków i mnóstwo śmiechu. Można było również 
zobaczyć film zachęcający do wzięcia udziału w obozie tanecznym. Pierwszy turnus 
rozpocznie się już pod koniec czerwca, więc jest to niemal ostatni dzwonek, aby 
jeszcze się na niego zapisać. Na koniec, już podczas ostatniej odsłony gali, nastąpiły 
podziękowania dla wszystkich osób związanych z „Explozją Tańca”. Wręczono piękne 
bukiety kwiatów. Polały się łzy radości i wzruszenia. Jak ten czas szybko mija... 
Wydawałoby się, że nie tak dawno świętowano otwarcie szkoły, a teraz odbyła się gala 
taneczna, podsumowująca drugi rok pracy ST „Explozja”. 

      Jeszcze tylko ostatni, wspólny taniec. Okazja, aby zobaczyć po raz kolejny 
wszystkich tancerzy i instruktorów na deskach sceny. Ostatnie chwile dla fotoreporterów, 
aby uchwycić radość i pasję, widoczne na twarzach uczestników. Kiedy ostatnie takty 
piosenki popłynęły z głośników, wiadomo było, że to już koniec. Należało się rozejść do 
domów, chociaż każdy jeszcze przez małą chwilę chciałby to wszystko pooglądać. Taka 
możliwość, aby ten piękny moment zachować na dłużej też się pojawiła, bowiem będzie 
można nabyć płytę z filmem z drugiej gali „Explozji Tańca”. Bez wątpienia była ona 
największym tanecznym wydarzeniem, jak do tej pory w naszym mieście i na długo 
pozostanie w pamięci nie tylko samych uczestników, ale i tych, którzy zasiedli tego dnia na 
widowni. Piękne barwne stroje tancerzy, wspaniałe choreografie, trud i wysiłek włożony 
w przygotowania do tego wielkiego dnia na pewno zostały docenione. Już teraz pozostaje 
zastanawiać się, czym Agnieszka Cichoń oraz Sebastian Pytko będą chcieli zaskoczyć 
wszystkich za rok. Wiadomo już, że na pewno podczas gali zaprezentują swoje umiejętności 
tancerze w stylach, których do tej pory nie było w „Explozji”, jak na przykład break dance. Tyle na 
sam koniec zdradzili założyciele Studia Tańca „Explozja”.
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Kiedy nowy 
parking przed UM?
Od pewnego czasu mieszkańcy Jastrzębia 
skarżą się na problemy z zaparkowaniem 
samochodu w okolicach Urzędu Miasta. 
„To wręcz dziwne, że kiedy chcę załatwić 
sprawę to nie mam, gdzie pozostawić 
samochodu. Nie ma nawet gdzie igły 
wcisnąć na ten parking. A do tego dochodzi 
fakt, że większość samochodów należy do 
urzędników. Dlaczego prezydent z tym nic nie 
robi” - oburzał się jeden z mieszkańców. 

Interpelację do prezydenta miasta, 
w tej sprawie, złożył radny Witold Kosiorek. 
„Od czasu budowy obecnego parkingu 
zwiększono ilość osób zatrudnionych 
w Urzędzie, co w dużym stopniu, 
w sposób naturalny ograniczyło miejsca 
parkingowe dla przyjeżdżających. 
Dostosowanie ilości miejsc parkingowych 
do potrzeb leży w interesie prezydenta, 
rady, a przede wszystkim wizerunku miasta” - 
uzasadniał. 

W odpowiedzi zastępca prezydenta 
Krzysztof Baradziej napisał: 
„Budowa parkingu w rejonie Urzędu 
wiąże się z bardzo dużymi nakładami 
finansowymi. Brak jest terenu, na którym 
można bez większych problemów wykonać 
parking. Planując parking należy myśleć 
o jarze zlokalizowanym za budynkiem Urzędu. 
Prowadzenie jakichkolwiek robót w jarze, 
czy to zasypanie jaru lub budowa innych 
konstrukcji, jest związana z dużymi kosztami. 
Urząd Miasta jest zainteresowany wszelkimi 
racjonalnymi pomysłami rozwiązania 
problemu i każda przedstawiona realna do 
wykonania propozycja będzie rozpatrzona 
z należytą uwagą. W przypadku, gdy takie 
zadanie znajdzie się w budżecie miasta, 
zostanie rozpoczęta procedura związana 
z wyłonieniem wykonawcy koncepcji 
budowy parkingu”.

Zwłoki na 
śmietniku
 21 czerwca, pracownik administracji 
zauważył mężczyznę leżącego 
w zabudowaniu na kontenery przy 
ul. Wielkopolskiej. O tym fakcie 
poinformował jastrzębską policję. 
Po przyjeździe na miejsce, funkcjonariusze 
stwierdzili, że mężczyzna nie żyje. 

- Okoliczności wskazują na zgon z przyczyn 
naturalnych - wyjaśnia rzecznik prasowy 
jastrzębskiej KMP, Inez Biernacka. 
Ustalono, że były to zwłoki 65-letniego 
mężczyzny, bez stałego miejsca 
zamieszkania.

To już przesądzone to, co dotąd było speku-
lacjami prasowymi stało się faktem. Zapadła de-
cyzja, że Jastrzębska Spółka Węglowa zadebi-
utuje na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie w dniu 6 lipca. Natomiast w dniu 
9 czerwca nastąpiła publikacja prospektu em-
isyjnego.

10 czerwca doszło do porozumienia pomię-
dzy przedstawicielami związków zawodowych 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a zarządem fir-
my. Rozmowy prowadzone na Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego w Katowicach zakoń-
czyły spór pomiędzy stronami. Do strajku gene-
ralnego w kopalniach JSW nie dojdzie. A Spółka 
zadebiutuje na giełdzie w dniu 6 lipca w atmosfe-
rze spokoju społecznego. 

Porozumienie obejmuje następujące ele-
menty: 10-letnie gwarancje zatrudnienia dla 
pracowników JSW. Gwarancje będą obowią-
zywać po debiucie JSW na giełdzie. 5,5-proc. 
podwyżkę płacy zasadniczej dla każdego pra-
cownika. Ponadto, zgodnie z rekomendacją Zar-
ządu, strona społeczna zobowiązała się do roz-

poczęcia prac nad przygotowaniem zakłado-
wego motywacyjnego systemu wynagrodzeń. 
Zarząd i strona społeczna dołożą starań by wpro-
wadzić system do 1 stycznia 2012 r. Utrzymanie 
władztwa koporacyjnego przez Skarb Państwa 
zgodnie z zapisami statutu JSW. Wspólne działa-
nia nad wypracowaniem modelu podziału akcji 
dla pracowników uprawnionych i nieuprawnio-
nych; model przedstawi strona społeczna, a Za-
rząd JSW zajmie się aspektem technicznym i pra-
wnym. Przekazanie na rzecz załogi dodatkowych 
30 mln zł brutto w ramach nagrody w związku 
z dobrymi wynikami osiągniętymi przez JSW 
w 2010 r. 

Jastrzębska Spółka Węglowa ustaliła cenę 
maksymalną związaną z pierwszą publiczną 
ofertą akcji, po której zapisywać się będą in-
westorzy indywidualni i osoby uprawnione. Cena 
wynosi 146 zł. Od 14 czerwca, ruszają zapisy dla 
inwestorów indywidualnych i potrwają do 27 
czerwca 2011 r. Będą przyjmowane w Punktach 
Obsługi Klienta firm inwestycyjnych w całej 
Polsce.

O świcie w poniedziałek, 20 czerwca przed 
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
„Medicus” ustawiła się niemała kolejka. Zjawisko 
to dziwne, albowiem widok stłoczonych ludzi, 
oczekujących karnie na jakieś dobro mimo wszy-
stko nie jest czymś normalnym. 

Przyczyną tego zjawiska było otwarcie w po-
niedziałek nowych zapisów do lekarza kardi-
ologa. „Normalnie trzeba czekać ponad pół roku, 
aby się dostać na wizytę. Co mają zrobić chorzy, 
którzy pilnie potrzebują konsultacji?” - oburzał 
się starszy mieszkaniec Jastrzębia. „My stoimy 
całą rodziną, żeby zapisać babcię. Już w nie-
dzielę w nocy przyjechaliśmy pod przychodnię 
i spaliśmy w samochodzie, aby mieć dobre miej-
sce. Może uda się nam ją zapisać” - mówi młoda 
osoba. „Powiem tak, a niech to wszystko szlag 
trafi! Dożyło się starych lat i teraz trzeba czekać 
na kolej, aby dostać się do lekarza. Co to ma być? 
Narodowy Fundusz Zdrowia oszczędza nie tylko 
na naszym zdrowiu, ale i życiu” - dodaje jeden 
z oczekujących pod przychodnią. 

Jak poinformowano w NZOZ „Medicus” do 
kardiologa zdołało zapisać się wczoraj 1 tys. 
osób. Wszyscy, którzy nie załapią się w tej tran-
szy na wizytę lekarską mają w perspektywie oko-
ło pół roku czekania. Zawsze wprawdzie można 
skorzystać z porady prywatnej, ale ta jest płatna 
i nie każdego na nią stać.

JSW zadebiutuje 
na giełdzie

KWK Pniówek

Kolejka 
po życie
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Jak Pan podsumuje Noc Muzeów. 
Dużo było zwiedzających?

Była to już czwarta cieszyńska Noc Muzeów. Ten 
rok, pomimo nie najlepszej, deszczowej pogody, 
był dobry, ponieważ osiągnęliśmy wynik najlep-
szy z dotychczasowych. Odwiedziło nas 2.031 
osób. Była to więc udana impreza. Planujemy 
oczywiście kolejną w okolicach 18 maja, bo idea 
Nocy Muzeów powstała w związku z Dniem Mu-
zealnika, obchodzonym właśnie w dniu 18 maja. 
W tym roku zorganizowaliśmy Noc trochę póź-
niej ze względu na przygotowania do nowej wy-
stawy „Sztuka gotyku i renesansu” ale również 
po to aby ludzie mogli odwiedzić inne miejsco-
wości i tamtejsze placówki muzealne.

W tę noc wizytę w muzeum 
złożyli nie tylko cieszyniacy?

Owszem, byli ludzie z Wrocławia, Krakowa, Biel-
ska, Jastrzębia i okolicznych miejscowość i. Rów-
nież z Zaolzia co nas szczególnie cieszy.. Zorga-
nizowaliśmy sporo atrakcji. Był m.in. pokaz walk 
wojów średniowiecznych, grupy rekonstrukcyj-
ne, strzelanie z armaty. To wszystko razem spra-
wiło, że w miłą, majową noc wielu ludzi po-
stanowiło pospacerować po Cieszynie i zwiedzić 
muzealne przestrzenie.

Celem Nocy Muzeów jest 
przyciągnięcie ludzi do placówek 
kulturalnych w ciągu roku. 
Jak więc wygląda frekwencja 
w ciągu całego roku?

Rolą Nocy jest, aby ludzie, którzy nas odwiedzili, 
zachęcali i przekazywali innym, że jest w Cieszy-
nie ciekawe muzeum., że warto przyjechać do 
Cieszyna. Od kilku lat mamy co roku większą fre-
kwencję – i to nas bardzo cieszy. 

Ludzie często myślą, że jak odwiedzą 
muzeum raz, dwa razy w życiu 
to w zupełności wystarczy, 
bo ekspozycja jest ciągle ta sama. 
A przecież, po pierwsze, w ciągu 
jednego wypadu do muzeum nie 
dostrzeżemy wszystkich eksponatów, 
zawsze coś umknie naszej uwadze,

 po drugie ekspozycje i same 
eksponaty zmieniają się.

Generalnie mamy tzw. stałą ekspozycję i ekspo-
zycje czasowe, trwające miesiąc lub dwa, trzy 
tygodnie. Jednak stała wystawa też się zmienia. 
Czasami pojawiają się nowe eksponaty lub wy-
mieniamy je na inne. Mamy też galerię obrazów 
która ulega zmianie w cyklu trzyletnim. Do maja 
prezentowaliśmy: „Barokowe Theatrum Śląska 
Cieszyńskiego”, zrealizowane za pieniądze unij-
ne. Przy okazji wydano katalog dotyczący tych 
zbiorów. Teraz również za pieniądze unijne udało 
nam się otworzyć w galerii nową wystawę pt. 
„Sztuka gotyku i renesansu”, także z bogato ilu-
strowanym katalogiem. Warto zobaczyć cenne 
dzieła na tle ciekawej kolorystyki wnętrz.

W tym roku też za pieniądze z Ministerstwa Kul-
tury będziemy zmieniać niektóre sale, w szcze-
gólności tą poświęconą Radzie Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego, ponieważ jest to jedno 
z najważniejszych wydarzeń, jakie miało miejsce 
na Śląsku Cieszyńskim.. Ekspozycja będzie uno-
wocześniona, wprowadzimy wielkoformatowy 
monitor, co sprawi, że będzie ciekawsza. Oczy-
wiście jeśli chodzi o technikę jesteśmy trochę 

ograniczeni, bo znajdujemy się przecież w zaby-
tkowym budynku i nie możemy zrobić super 
nowoczesnej ekspozycji, która zresztą nie paso-
wałaby do wnętrz, ale pewne udogodnienia, 
które niesie komputeryzacja będziemy wpro-
wadzać. Tak więc warto wracać do Muzeum bo 
ciągle zachodzą zmiany.

Powracając do nowej wystawy 
„Sztuka gotycka i renesansu”, 
wszystkie eksponaty zamieszczone 
w katalogu znajdują się na wystawie?

W katalogu są wszystkie eksponaty, jakie posia-
damy z tego okresu. Natomiast na wystawie 
znajdują się wybrane plus wypożyczone z Muze-
um w Czeskim Cieszynie, ponieważ jest to mię-
dzynarodowy polsko - czeski projekt. Jednym 
z najcenniejszych eksponatów na tej wystawie 
jest cieszyńska Madonna, która dawniej stała na 
Starym Targu, a dziś zdobi muzeum. 

Reszta stałej wystawy 
„Na skrzyżowaniu dziejów i kultur” 
składa się z kilku działów, 
które obrazują Śląsk Cieszyński 
na przestrzeni wieków.

Ta wystawa ma pokazać Śląsk Cieszyński, jako 
miejsce wzajemnego przenikania się różnych 
kultur. Śląsk Cieszyński przez wiele wieków był 
domem dla Polaków, Niemców i Czechów. Rów-
nież pod względem wyznaniowym, był bardzo 
zróżnicowany, że wymienię katolików, ewan-
gelików czy żydów. Pokazujemy w miarę spokoj-
ne współżycie tych grup na tym terenie. W kon-
tekście historycznym wystawa obejmuje czasy 
od prehistorii do początków XX wieku czyli po-
wstania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskie-
go.

Mógłby Pan opisać te wszystkie 
ekspozycje, tak aby zainteresować 
potencjalnych zwiedzających?

Nie jest to łatwe, bo różnych ludzi interesują ró-
żne rzeczy. Jest dział archeologii, gdzie są uka-
zane najciekawsze wykopaliska. Jest dział po-
święcony Piastom Cieszyńskim, gdzie można zo-
baczyć sekretarzyk ostatniej księżny cieszyńskiej 
Elżbiety Lukrecji. Mamy bardzo ładny gabinet 
chiński, w którym jest usytuowana wystawa po-
święcona naszemu założycielowi Janowi Leopol-
dowi Szersznikowi, którego zasług nie można 
przecenić zarówno jeśli chodzi o muzeum jak 
i miasto Cieszyn. W jednej z największych sal, 
zwanej egipską, usytuowane są rarytasy zwią-
zane z naszymi zbiorami, m.in. strzelby cie-
szynki, włoska i saksońska ceramika i cenne 
szkło. Jest też fragment poświęcony szlachcie 
cieszyńskiej, której znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego i kulturalnego Śląska Cieszyń-
skiego było znaczące. Jest część poświęcona roli 
miast i mieszczaństwa na Śląsku Cieszyńskim. 
Dalej mamy przykłady rzemiosła cieszyńskiego, 
a mianowicie cechy cieszyńskie z pięknymi 
skrzyniami i warsztatem złotniczym. Następna 
sala związana jest właśnie z tym warsztatem, 
prezentując srebrne zdobnictwo stroju cieszyń-
skiego, jabłonkowskiego i góralskiego. 

W dziale etnografii mamy sztukę ludową z całym 
bogactwem zdobnictwa. Jest przykład mala-
rstwa na szkle, tzw. szkoły cieszyńskiej, cieka-
wych haftów, koronek koniakowskich i klocko-
wych. Wreszcie mamy salę poświęconą indu-

strializacji tego terenu na przełomie XIX i XX wie-
ku. Można zobaczyć autentyczną szynę, frag-
ment słupa trakcji tramwajowej, rower na któ-
rym kiedyś jeżdżono w Cieszynie. Mamy atelier 
z autentycznym wyposażeniem z tamtego okre-
su, ale też historię bardzo ważnego wydarzenia 
jakim była Rada Narodowa Śląska Cieszyńskie-
go, kiedy to polscy działacze różnych orientacji 
politycznych, potrafili mówić jednym głosem 
imię polskiej racji stanu.

Dalsza część ekspozycji jest ciekawa szczególnie 
dla osób, które interesują się sztuką współ-
czesną. Posiadamy w depozycie wypożyczone od 
rodziny, zbiory po wybitnym cieszyńskim artyście 
Andrzeju Szewczyku. Bardziej jednak znanym za 
granicą niż w samym Cieszynie. Na koniec całą 
galerię drugiego piętra zajmuje wspomniana 
wystawa „Sztuka gotyku i renesansu”. 

Wystawa kończy się 
na początkach XX wieku?

Najmłodsze eksponaty dotyczą historii począt-
ków XX wieku. Druga wojna światowa jest repre-
zentowana szczątkowo. Na szczęście mamy 
w Cieszynie muzeum IV Pułku Strzelców Podha-
lańskich. 

Wystawy czasowe są równie ciekawe. 
Nie zawsze są one organizowane 
tylko przez muzeum. 
Było ich już mnóstwo 
i o przeróżnej tematyce. 

Jest jeden warunek. Wystawa musi w jakimś 
stopniu wiązać się ze Śląskiem Cieszyńskim. Czy 
to przez osoby pochodzącą z tego terenu, czy 
przez eksponaty, które tutaj funkcjonowały. Zda-
rza się, że wspomniany warunek zostanie speł-
niony przez udział w wystawie własnych ekspo-
natów. Tak było podczas ostatniej wystawy 
czasowej, „ Od lunety Galileusza do teleskopów 
kosmicznych”, wypożyczonej z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale doposażonej przez nasze ek-
sponaty, pochodzące ze zbiorów Jana Leopolda 
Szersznika. Kolejna wystawa, bardzo duża, bę-
dzie poświęcona zabawkom. Eksponaty będą 
pochodziły nie tylko z naszego muzeum, ale 
i okolicznych. 

Muzeum prowadzi także działalność 
edukacyjną, których celem jest 
przyciągnięcie do muzeum dzieci 
i młodzieży.

Organizujemy lekcje muzealne, wśród których 
jest do wyboru kilkadziesiąt tematów. Są 
skiero-wane do przedszkolaków, młodzieży ze 
szkół podstawowych i młodzieży szkół 
średnich. Mło-dzież powinna poznawać 
korzenie związane 
z miejscem swojego zamieszkania, bądź uro-
dzenia. Lekcje cieszą się w znaczną popularno-
ścią. Jednak w dużej mierze zależy to od 
zainte-resowania nauczycieli, dyrektorów szkół.

Organizujemy też od kilku lat „Noc Pełną Nie-
spodzianek”. Grupy dzieci, w tym roku będą to 
zarówno polskie jak i czeskie dzieci, spędzają 
kilka godzin w muzeum na różnych zabawach, co 
ma w przyszłości spowodować, że zainteresują 
się muzeum. Mamy nadzieję, że takie działania 
wykształcą w nich wewnętrzną potrzebę, bywa-
nia w muzeum, już wieku dojrzałym.

Kilka lat temu zrealizowaliśmy polsko-czeski pro-
jekt Zabawa w Muzeum, który polegał na wza-
jemnej wymianie doświadczeń. Przy okazji orga-
nizowane były wystawy, zajęcia, a powstała 
wtedy gra muzealna zyskała wyróżniona w ogól-
nokrajowym muzealnym konkursie Sybilla. W tej 
chwili jest realizowany podobny projekt przy 
współpracy z muzeum w Czeskim Cieszynie pt. 
„Dwa miasta - jedna tradycja”. Polega on m.in. 
na współorganizowaniu różnych ciekawych 
przedsięwzięć, ukazujących wspólną tradycję 
Śląska Cieszyńskiego. 

Muzeum wydaje również 
własne publikacje.

Wydaliśmy już kilka książek. Za książkę „Dre-
wniane kościoły i kaplice w Beskidach” dosta-
liśmy nagrodę Marszałka Województwa Śląskie-
go za Wydarzenie Muzealne 2009 roku. W tym 
roku książka mojego autorstwa „O Góralach, 
Wałachach, Lachach i Jackach na Śląsku Cie-
szyńskim”, która dotyczy wybranych przykładów 
tradycyjnej kultury ludowej Śląska Cieszyńskie-
go również została wyróżniona, tym razem jako 
Wydarzenie Muzealne 2010 roku. Publikacje są 
efektem współpracy z dwoma zaprzyjaźnionymi 
wydawnictwami po czeskiej stronie. My im dos-
tarczamy materiał, oni piszą projekty lub wydają 
książki za swoje pieniądze. Jest to obustronnie 
opłacalne, a przy okazji powstają rzeczy, które są 
pożyteczne. 

Planujecie w niedługim czasie 
wprowadzić możliwość wirtualnego 
zwiedzania muzeum. Będzie to 
stanowiło świetny sposób na 
uzupełnienie wiedzy, bądź wstępne 
zapoznanie się z ekspozycją przed 
zwiedzaniem w realu.

Wirtualne zwiedzanie nie oddaje do końca rze-
czywistości, ale może być zachętą do osobistego 
zwiedzania, bądź właśnie powrotem do tego, co 
się już zobaczyło. Tak też to traktujemy. 

Z jakich źródeł pozyskujecie nowe 
eksponaty? Czy ludzie przynoszą 
przedmioty ze swoich prywatnych 
zbiorów?

Brakuje nam pieniędzy na zakup nowych ekspo-
natów. W ostatnich latach udało nam się pozy-
skać parę tysięcy z Ministerstwa Kultury i zaku-
piliśmy, np. jedną z grafik Andrzeja Szewczyka 
i paru innych artystów.. Problemem jest to, że 
tworzy się pewna luka w zbiorach której uzupeł-
nienie po paru latach będzie dość uciążliwe. 
Staramy się to jak możemy uzupełniać, np. po-
przez dary. Są one różnej wartości. Niekiedy dla 
darczyńców bardzo ważne, dla nas mniej. Cza-
sem więc przyjmujemy je, innym razem nie ale 
zawsze jesteśmy wdzięczni za pamięć o muze-
um.

Jest coś, co chcielibyście mieć 
w swojej kolekcji?

Tak! Chcielibyśmy mieć tramwaj cieszyński, 
który kursował w latach 1911-1921. Mamy zdję-
cia, zachowały się bilety i żetony, są szyny i fra-
gmenty słupów trakcji, ale nie ma pojazdów.

Brakuje tylko tramwaju
  W Cieszynie działa wiele palcówek muzealnych, jednak 

mieszczące się w posiadłości rodziny Larisch-Mönich z przełomu 
XVIII i XIX wieku Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest jednym z naj-
starszych w Europie. Zostało założone w 1802 roku przez Leopolda 
Jana Szersznika, jednego z najwybitniejszych obywateli w dziejach 
miasta, który udostępnił publiczności swoje zbiory biblioteczne 
i muzealne. Wybierając się tam, odbędziemy podróż w czasie, od 
czasów prehistorycznych do początków XX w. W swojej kolekcji 
posiada bowiem ponad 70 tysięcy cennych i rzadkich eksponatów, 
od monet rzymskich do biurka Napoleona II. O Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego i jego działalności rozmawiamy z dyrektorem 
Marianem Dembiniokiem.

Marian Dembiniok prezentuje piękną mapę. fot. WO
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Jastrzębska siła Rybnika

Minęło kilkadziesiąt lat. Krótkie chwile swojej 
chwały przeżył GKS Jastrzębie, gdy pod koniec 
lat osiemdziesiątych zawitał na rok w szeregi ek-
straklasy. O wiele dłużej wśród najlepszych wy-
stępowała Odra Wodzisław, zahaczając nawet 
o europejskie puchary. Dziś jest inaczej. Odra 
walczy rozpaczliwie nie tylko o utrzymanie się 
w pierwszej lidze, ale o swoją egzystencję. Zło-
śliwi mówią, że w Wodzisławiu powoli zaczynają 
przerabiać wariant jastrzębski, czyli upadek z po-
ważnej ligi do rozgrywek powiatowych. Tymcza-
sem w Rybniku, największym mieście naszego 
regionu, mieście o wielkim potencjale, wszystko 
zaczyna się układać. Energetyk ROW idzie w gó-
rę i jest coraz bliżej awansu do drugiej ligi. Nie 
byłby to jednak temat na interesujący artykuł dla 
jastrzębskich kibiców. Ale jest. W szeregach 
ROW-u wprawne oko sympatyka piłki nożnej 
z naszego miasta znajdzie... pięciu byłych piłka-
rzy GKS Jastrzębie. A do tego trenera. To oni sta-
nowią o sile rybnickiego futbolu. Niewykorzy-
stany dla Jastrzębia potencjał? Jak najbardziej. 
Ale takie, niestety, jest sportowe życie.

W niebiesko-biało-czarnych barwach Ener-
getyka ROW Rybnik, który symboliką nazwy 
i układu herbu nawiązuje do chlubnych tradycji 
dawnego zielono-czarnego ROW, grają dziś: 
Piotr Paś, Łukasz Pielorz, Jarosław Wieczorek, 
Kamil Kostecki i Janusz Wrześniak. Ekipę trenuje 
natomiast Jan Furlepa. Cała szóstka to mniejsza 
lub większa część historii jastrzębskiej piłki no-
żnej. W przypadku Kosteckiego i Wrześniaka 
obecne występy w ROW-ie są kontynuacją daw-
nej kariery w barwach mniejszych rybnickich klu-
bów, jak Rymer Niedobczyce czy Pierwszy Chwa-
łowice. Kostecki kilka razy zresztą „kursował” 
między Jastrzębiem a Rybnikiem. Za pierwszym 
razem trafił do Jastrzębia wraz z dobrze zapa-
miętanym przy Harcerskiej Rolandem Buchałą. 
Za drugim razem wzmocnił ekipę już na drugim 
froncie. Wykazał się strzeleniem bramki Widze-
wowi w Łodzi, gdzie piłkarze z Jastrzębia roze-
grali chyba najbardziej pamiętne zawody w XXI 
wieku. Natomiast Wrześniak nigdy wcześniej nie 
grał w ROW. Był przez wiele lat niezwykle silnym 
i solidnym punktem obrony zielono-czarno-
żółtych. W Rybniku występuje od sezonu 
2009/2010.

Inaczej jest w przypadku Pasia i Pielorza, 
którzy wychowali się w Jastrzębiu, walnie przy-
czyniając się do największych sukcesów GKS 
Jastrzębie w ostatnich latach. Piotr Paś i Łukasz 
Pielorz znają się od dawna. Obaj mają za sobą 

występy w Szkółce Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie 
i w GKS Jastrzębie. Paś był przez wiele lat etato-
wym bramkarzem Gieksy. Często niedocenia-
nym, choć bardzo utalentowanym. Przeszedł 
z zespołem drogę z czwartej do pierwszej ligi 
i udanie zastępował w bramce samego Jakuba 
Kafkę. Z kolei Pielorz dwukrotnie odchodził 
z Harcerskiej. Najpierw postanowił spróbować 
greckiego chleba w AE Joanina, po czym wrócił 
do Jastrzębia. W połowie sezonu 2008/2009 
zamienił Jastrzębie na Wodzisław, w którym wy-
stępował do przerwy zimowej obecnych rozgry-
wek, kiedy to skutecznie skusił go ROW. 

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja Jarosława 
Wieczorka, który rozpoczynał przygodę z futbo-
lem od Odry Wodzisław, a później zaliczał jedno-
sezonowe przygody z kolejnymi klubami, w tym 
z GKS Jastrzębie. Trudno jednak nie pamiętać 
jego wspaniałego występu przeciw Koronie Kiel-
ce, gdy Gieksa sensacyjnie wygrała w Święto-
krzyskiem 3:2. Wydaje się jednak, że jego pobyt 
w Rybniku może się przedłużyć. Wieczorek jest 
najlepszym strzelcem zespołu i trudno bez niego 
wyobrazić sobie kadrę Jana Furlepy. Chyba że... 
o synu Ryszarda Wieczorka przypomną sobie 
w wyższych ligach. Zespół trenowany jest przez 
lubianego i cenionego w Jastrzębiu trenera Jana 
Furlepę. Trenowany jest na tyle dobrze, że zaj-
muje pewne, pierwsze miejsce w ligowej tabeli 
z kilkupunktową przewagą nad resztą stawki. 
Ostatnimi czasy ROW nieco „przygasł”, ale wy-
daje się, że dociągnie ten sezon do końca jako 
lider i będzie cieszył się awansem na zaplecze 
pierwszej ligi.

Taki jest piłkarski los wielu zawodników. Wie-
lu z nich oddało serce i zdrowie występując przy 
Harcerskiej. Z tym miejscem związane będą ich, 
być może, największe sukcesy. Teraz jednak 
przyszedł czas na kolejny etap ich sportowych 
życiorysów. Etap rybnicki. Biorąc pod uwagę 
wiele aspektów związanych ze środowiskiem pił-
karskim Rybnika oraz potencjałem tego miasta, 
ROW może z czasem zawitać nawet do pierwszej 
ligi. Wiele wskazuje na to, że stanie się tak w du-
żej mierze dzięki byłym piłkarzom GKS Jastrzę-
bie. Naprawdę, jest czego żałować... I bardzo 
szybko przyszło kibicom przy Harcerskiej wspo-
minać dawne czasy. Dawne. Sprzed zaledwie 
kilkudziesięciu miesięcy.

- Wraca stare - mogą powiedzieć kibice piłki nożnej w Jastrzębiu, Rybniku i Wodzisławiu. 
W dawnych czasach to ROW Rybnik był siłą Subregionu Zachodniego, wówczas kojarzonego 
przede wszystkim z Rybnickim Okręgiem Węglowym. To ROW Rybnik grał z najlepszymi druży-
nami w kraju, a także reprezentował Polskę na arenie europejskich pucharów. W latach siedem-
dziesiątych, bo o nich mowa, Odra Wodzisław i GKS Jastrzębie mogły rywalizować jedynie 
o miano drugiej siły ROW. Częściej z tej walki zwycięsko wychodził Wodzisław.

Kamil Kostecki                     Piotr Paś                            Łukasz Pielorz                     Janusz Wrześniak                              



Dlaczego wybraliśmy akurat nordic walking? 

Ta dyscyplina sportu, wymyślona w Skandynawii, 

jest idealna nie tylko dla tych, którzy aktywnie 

uprawiają sport, ale też dla osób wcześniej rza-

dko korzystających z uroków wysiłku fizycznego. 

Nordic walking jest odpowiedni zarówno dla osób 

szczupłych, jak i tych... mniej szczupłych, którym 

może świetnie pomóc w zrzucaniu zbędnych kilo-

gramów. „Nordycki spacer” nie dyskryminuje ni-

kogo ze względu na wiek. Mogą go uprawiać za-

równo starsi, jak i młodsi. Ponadto ta właśnie dy-

scyplina, jak żadna inna, nadaje się do turystyki 

krajoznawczej. A jednym z celów JasWalkingu 

jest zapoznanie uczestników marszów z ciekawy-

mi obiektami na terenie Jastrzębia Zdroju, o któ-

rych wszyscy wiemy niewiele lub... kompletnie 

nic.

Marsze odbywać się będą w niemal każdą nie-

dzielę od 26 czerwca do 18 września 2011 roku. 

Wyjątkami będą niedziele 17 lipca, 31 lipca oraz 

28 sierpnia. W te weekendy bowiem odbywać się 

będą wyjazdowe zawody kolejno na: Pilsku, Czu-

plu oraz Hali Miziowej w ramach cyklu Euro-

Beskidy Cup. Każda z niedzielnych tras w Jastrzę-

biu i okolicach będzie miała około 5 km. Informa-

cje na temat kolejnych tras JasWalkingu będą 

publikowane na łamach Jastrzębskiego Portalu 

Informacyjnego JasNet oraz w gazecie JasNet.

W określonych miejscach na trasie umieszczo-

ne zostaną punkty kontrolne, oczekujące na 

uczestników marszu. Każdy „nordycki spacero-

wicz” podczas stopu na punkcie kontrolnym ot-

rzyma „punkt”, który będzie stanowił potwier-

dzenie ukończenia danego odcinka. Dodatkowy 

punkt będzie można uzyskać odpowiadając po-

prawnie na pytanie zadane przez kontrolera. 

Pytanie dotyczyć będzie atrakcji turystycznych 

naszego miasta związanych z przebywaną trasą, 

a odpowiedź zostanie wcześniej podana na ła-

mach JasNetu. Pamiętajmy, że marsz ma chara-

kter wyłącznie rekreacyjny. Nie liczy się to, kto 

pierwszy dotrze na metę. Każdy, kto pokona 

pięciokilometrową trasę, będzie zwycięzcą. Na 

mecie wszyscy spacerowicze, którzy ukończą 

marsz, wezmą udział w losowaniu nagród ufun-

dowanych przez sponsorów poszczególnych tras. 

Natomiast we wrześniowym Wielkim Finale Jas-

Walking nagrodzone zostaną najaktywniejsze 

osoby, które zgromadziły najwięcej punktów na 

wszystkich trasach JasWalking.

Trzeba dodać, iż w czasie naszych wędrówek 

można zdobywać Odznakę Krajoznawczą Ziemi 

Jastrzębskiej, której regulamin znajduje się na 

stronie oddziału PTTK  www.pttk.jasnet.pl lub 

w siedzibie Oddziału PTTK przy ul. Harcerskiej 

14b. Biuro czynne jest we wtorki i czwartki w go-

dzinach 15:00 – 17:00. Numer telefonu do 

jastrzębskiego PTTK to 32 47 194 88. Na miejscu 

można zakupić specjalną książeczkę, dzięki 

której uczestnik może zdobyć potwierdzenie 

zwiedzenia obiektów wymaganych na odznakę.

Pierwsza trasa JasWalkingu z dnia 26 czerwca 

nosić będzie nazwę „Przemijający czas”. Rozpo-

cznie i zakończy się przy parkingu obok resta-

uracji McDonald’s. Stanowić będzie dobrą 

rozgrzewkę przed całym cyklem. Natomiast dru-

ga trasa, którą uczestnicy przejdą 3 lipca, będzie 

nosiła nazwę „Północne rubieże naszego miasta”. 

Spacerowicze rozpoczną marsz przy ul. Półno-

cnej obok tablicy informacyjnej o szlakach rowe-

rowych przebiegających przez Jastrzębie. Godzi-

ną rozpoczęcia marszów będzie czas pomiędzy 

17:00 a 17:30

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego 

miasta i okolic do udziału w marszach. Będziemy 

z wami przez całe wakacje i... trochę dłużej. 

Warto aktywnie spędzać kolejne weekendy, za-

miast marnować czas przed telewizorem. Jas-

Walking to świetna okazja wykazania hartu ciała 

i ducha. A poza tym można przypomnieć sobie 

o ciekawej historii naszego miasta. Jastrzębie-

Zdrój to nie tylko kopalnie i bloki, ale niezwykle 

bogate dzieje, których dowody widać na każdym 

kroku. Niestety, nie zawsze o nich pamiętamy. 

JasWalking będzie okazją do przypomnienia so-

bie o nich. Zapraszamy!

Pierwsza trasa JasWalkingu

Pierwsza trasa JasWalkingu z dnia 26 czerwca 

nosić będzie nazwę "Przemijający czas". Rozpo-

cznie i zakończy się przy parkingu obok restauracji 

McDonald's. Uczestnicy przejdą al. Piłsudskiego, 

a następnie ul. 11 listopada. Stamtąd udadzą się 

na ul. Dworcową, gdzie miną zabytkową wieżę ciś-

nień i dotrą do nieczynnego już dworca kolejowe-

go. To tu prze wieloma laty przyjeżdżali kuracjusze 

z całego kraju korzystający z naszego uzdrowiska. 

Dworzec tętnił życiem. Naprzeciw niego mieściła 

się restauracja. Dziś, niestety, jest inaczej. Budy-

nek jest opuszczony i zaczyna powoli straszyć swo-

im wyglądem... Po minięciu dworca uczestnicy Jas-

Walkingu przejdą wzdłuż nieczynnej linii kolejo-

wej. Marsz tymi okolicami to prawdziwa gratka, 

gdyż mało co tak mocno wpływa na wyobraźnię, 

jak krajobraz post-industrialny. Później spacero-

wicze przejdą ulicami: Kondziołowiec, Poznańską 

i Porozumień Jastrzębskich. Tym samym znajdą się 

w punkcie, z którego rozpoczynali marsz. 

Przy okazji warto wspomnieć o historii linii kole-

jowej w Jastrzębiu, która liczy sobie ponad sto lat. 

Otóż budowa odcinka linii do Pawłowic została za-

kończona 15 sierpnia 1910 roku, gdy Jastrzębie le-

żało w granicach Cesarstwa Niemiec. Ciekawostką 

jest, iż ten odcinek kolei był eksploatowany już od 

1 czerwca tego roku. Rok później oddano do uży-

tku linię kolejową z Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju 

przez Bzie Górne i Jastrzębie Górne. Na uroczysto-

ści pojawił się sam cesarz Wilhelm II. W paździer-

niku 1913 roku zakończono budowę linii do Wodzi-

sławia przez Moszczenicę i Łaziska. W czasach II 

Rzeczypospolitej, w latach 1934-1935 wybudo-

wano połączenie kolejowe z Moszczenicy do Ze-

brzydowic. Pamiętajmy, że przed I wojną światową 

Zebrzydowice leżały w granicach Austro-Węgier. 

Nie do przecenienia było wówczas znaczenie linii 

kolejowej. Pozwalała ona na wywóz towarów rol-

niczych z okolicznych majątków ziemskich, a dyna-

miczny rozwój uzdrowiska w Jastrzębiu sprawił, że 

konieczne stało się zapewnienie dogodnego połą-

czenia z dużymi miastami w Polsce. Jeszcze w la-

tach dwudziestych można było dojechać z Jastrzę-

bia do Warszawy w czasie 6 godzin i 46 minut. 

W ciągu doby kursowały dwa takie pociągi. Pora-

nny, o 7:20, oraz wieczorny, o 22:40. Ruch kolejo-

wy rozwinął się po II wojnie światowej, gdy praco-

wnicy, urzędnicy i uczniowie dojeżdżali pociągami 

do pracy i szkoły w Wodzisławiu, Żorach, Rybniku 

czy Cieszynie. W latach sześćdziesiątych wykona-

no elektryfikację całej linii. Późniejsze czasy to, 

niestety, powolny upadek kolei w Jastrzębiu. Roz-

wój przejazdów autobusowych oraz szkody górni-

cze spowodowały, iż podróż pociągiem przestała 

być atrakcyjna. W efekcie w ostatnich latach Jas-

trzębie zostało zupełnie odcięte od krajowej linii 

kolejowej.

Druga trasa JasWalkingu

Druga trasa JasWalkingu, którą uczestnicy prze-

jdą 3 lipca, będzie nosiła nazwę "Północne rubieże 

naszego miasta". Spacerowicze rozpoczną marsz 

przy ul. Północnej obok tablicy informacyjnej 

o szlakach rowerowych przebiegających przez Jas-

trzębie. Wędrówka wieść będzie żółtym szlakiem. 

W jej czasie sportowcy mijać będą szereg cieka-

wych obiektów. Pierwszym z nich jest Kościół św. 

Katarzyny, który nie zmienił swojego wyglądu od 

180 lat. Obok kościoła znajduje się Pomnik Ofiar 

Marszu Śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia. Na 

przykościelnym cmentarzu znajduje się z kolei gro-

bowiec rodziny Witczaków oraz grób powstańców 

śląskich. Podążając za znakami trasy rowerowej 

uczestnicy przekroczą ulicę Pszczyńską i przejdą 

dalej ulicami: Gałczyńskiego, Okopową, Długą 

i Szybową. Przy dobrej widoczności z wysokości ul. 

Szybowej roztacza się piękny krajobraz naszego 

miasta. Można też dostrzec szczyty Beskidów. Przy 

ul. Szybowej stoi również urocza kapliczka. Po 

przekroczeniu ul. Połomskiej "jaswalkingowcy" 

dotrą na ul. ks. bp. H. Bednorza, gdzie znajduje się 

zabytkowy drewniany Kościół św. Barbary i św. Jó-

zefa. Znaki trasy rowerowej doprowadzą następnie 

do ul. Górniczej, którą uczestnicy skierują się na ul. 

Ligonia. Podążając nią sportowcy dotrą do ul. Rey-

monta, a następnie do ul. Zapolskiej i wreszcie ul. 

Pszczyńskiej. Skręcając w lewo uczestnicy JasWal-

kingu dotrą do spotkania znaków trasy rowerowej, 

gdzie ponownie skręcą w lewo i przemaszerują do 

miejsca rozpoczęcia wędrówki.



OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym położony na płaskiej dużej 
działce w kształcie kwadratu 
o powierzchni 2001m2
Lokalizacja: Zebrzydowice ul. Sadowa
Media: prąd i woda na działce, 
kanalizacja w planie 
zagospodarowania 2013r, 
gaz w granicy działki,
dojazd droga asfaltową, 
sąsiedztwo nowo wybudowanych 
domków jednorodzinnych
DOM: cena 169 000zł.
DZIAŁKA: cena 99 000zł. (2001m2)
kontakt: 506 059 200

Studio fryzjerskie Instytut Vitalit 
zatrudni młodego kreatywnego 
stylistę fryzjera. 
Zapewniamy wszystkie szkolenia
u najlepszych stylistów z firmy "Matrix". 
Oczekujemy kreatywności, pasji, 
zaangażowania i dyspozycyjności.
Możliwość zdobycia doświadczenia 
zawodowego dla osób 
rozpoczynających pracę w zawodzie. 
Atrakcyjne wynagrodzenie.
kontakt: 510 460 490 

Poszukuję osoby na stanowisko 
manager-kierownik serwisu 
wulkanizacyjnego. 
Wymagane prawo jazdy kat. B, 
min. wykształcenie średnie, 
operatywność. 
kontakt: 604 656 202

Zatrudnię do pracy w kuchni. 
Mogą być osoby na emeryturze. 
kontakt: 500 156 101

Zatrudnimy osoby ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności I, II grupa 
w Jastrzębiu-Zdroju stanowisko: 
kasjer w sklepie spożywczym 
kontakt: 693 858 436

Zatrudnię pracownika 
ze znajomością układania glazury 
(mile widziany emeryt lub rencista) 
kontakt: 668 223 495

Firma z wieloletnim doświadczeniem 
zatrudni brukarzy od zaraz 
kontakt: 609 562 487

Zajmę się dzieckiem (w wieku od 2 lat). 
Jestem studentką wydziału 
artystycznego.W ramach opieki nad 
dzieckiem mogę dodatkowo udzielać 
lekcji malarstwa i rysunku. 
kontakt: 509 547 423

Piekarnia "Agata" zatrudni 
piekarza ciastowego. 
Wymagania: chęć do pracy, 
doświadczenie. 
kontakt: 32 47 18 853

Zatrudnię na stanowisko 
przedstawiciela handlowego. 
Wymagane prawo jazdy kat B 
i znajomość branży lakiernictwa 
samochodowego.
kontakt: adam2344@wp.pl

Zatrudnimy przedstawicieli 
do obsługi prawno-finansowej 
firm z Jastrzębia i okolicznych miast. 
Zapewniamy szkolenie. 
Praca stała lub dodatkowa.
kontakt: 664 968 194

Przyjmę pracownika 
z doświadczeniem w ociepleniach
i tynkowaniu budynków. 
kontakt: 501 564 256 po godz. 19.

Poszukujemy operatora koparko 
ładowarki z uprawnieniami. 
kontakt: 32/47 07 503

Sprzedam M-4 własnościowe 
przy ul. Jasnej III piętro. 
Bez pośredników. 
kontakt: 609 115 346

Sprzedam mieszkanie przy 
ul. Warmińskiej o pow. 57 m2 
na 1 piętrze, po kapitalnym remoncie. 
Kuchnia w zabudowie, w łazience 
glazura z narożną wanną. 150 tys. 
kontakt: 607 926 922

Sprzedam mieszkanie M-6,
o pow. 70,51 m2 na ul.Wielkopolskiej 
na 2 piętrze, układ 3x1. 
Cena 155tys do negocjacji. 
kontakt: 32 47 02 278

Sprzedam mieszkanie M-3 
na ul. Karola Miarki w Jastrzębiu-
Zdroju. Po remoncie.
kontakt: 694 846 373 dzwonić po 14.30

Sprzedam M-6, 2 na 2, ul. Zielona, 
siódme piętro, częściowo umeblowane. 
Dobra lokalizacja. Cena 144 tys. zł 
kontakt: 502 667 365

Okazja !! M-3 na osiedlu Bogoczowiec, 
duża, umeblowana kuchnia z oknem, 
nowa łazienka w pokojach panele 
i gładź na ścianach. 
Bardzo urokliwe mieszkanie!! 
kontakt: 606 138 940

Sprzedam bez pośredników 
mieszkanie m-2, 36 m2, 1 piętro, 
balkon, kuchnia z dużym oknem, 
panele, płytki w łazience 
na os. Przyjaźń. 
Cena 90 tys. do negocjacji. 
kontakt: 692 921 367

Sprzedam M-4, ul. Jasna, 55,7m2. 
2 piętro typ NRD, 3 pokoje, balkon, 
piwnica. Cena 145 tys. do negocjacji. 
kontakt: 666 842 345

Sprzedam lub zamienię na mniejsze 
M-6, 2x2 ul. Turystyczna. 
Po remoncie, łazienka glazura, 
kuchnia glazura-zabudowie, 
nowy junkers, gładzie, nowe okna 
i drzwi. Cena 148tys.
kontakt: 664 658 177

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres e-mail: 
krzyzowka@jasnet.pl, 
lub na kartkach pocztowych z naklejonym kuponem do 7. lipca.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II  1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Czesława Komada-Dyba Iwetta Łubowska, Zofia Ziemiańska. 
Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody prosimy 
o kontakt w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 10 ufundowali:

Perfumeria Marionnaud, Vitalit Instytut, JSS
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Nagrody za prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
ufundowali:

www.vitalitinstytut.pl



Nieruchomości Domek
Licencja nr 12737

Katarzyna Grygier  668 692 906 
Angelika Kijas 508 162 360 

www.nieruchomoscidomek.pl

U Nas możesz liczyć 

na miłą i profesjonalna 

obsługę.

www.nieruchomoscidomek.pl

Jastrzębie-Zdrój, os. Zofiówka
Powierzchnia: 60,00 m2
Okazja. Tylko 2130 zł za m2!

M4
129 000

Jastrzębie-Zdrój, os. Zdrój
Powierzchnia: 33,00 m2
Wolne od zaraz!

M2
82 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 34,5 m2
Pokój przedzielony ścianką.

M2
86 500

Jastrzębie- Zdrój, ul. Warmińska
Powierzchnia: 57,00 m2
Po remoncie. Niskie piętro
 

M5
150 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Powierzchnia: 34,00 m2
Niski blok. Wolne od zaraz.

M3
95 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 48,00 m2
Mieszkanie wolne od zaraz. 

M3
118 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 55,70 m2
Cena do negocjacji. 

M4
134 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Powierzchnia: 55,70 m2
Mieszkanie po remoncie.

M4
147 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska
Powierzchnia: 47,00 m2
Układ 1x1. Niski blok!

M3
125 000

Jastrzębie- “Zdrój”, ul. Ogrodowa
Powierzchnia: 80,00 m2
Mieszkanie bezczynszowe!

 

M4 
280 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Powierzchnia: 56,00 m2
SUPER OFERTA!

M4
115 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 56,00 m2
SUPER OFERTA!

M4
118 000

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

M2
93 000

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

M4
155 000

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 176,00 m2
Kontakt: 785 339 344

dom
354 000

Zebrzydowice
Powierzchnia: 220,00 m2
Kontakt: 785 339 404

dom
570 000

Marklowice 
Powierzchnia: 200 m2
Kontakt: 785 339 404

dom
499 000

Jastrzębie-Zdrój , Jastrzębie Górne 
Powierzchnia: 700,00 m2
Kontakt: 785 339 404

działka
52 000

Godów, Gołkowice 
Powierzchnia: 2 643 m2
Kontakt: 785 339 404

działka
83 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 55,70 m2
Kontakt: 785 339 404

do wynaj.
1500zł/m-c 

+ media 

www.czterykaty-nieruchomosci.pl

www.czterykaty-nieruchomosci.pl

 tel. 32 43 44 192, kom.: 785-339-344, 785-339-404

Cztery Kąty Nieruchomości

 ul. Mazowiecka 2
 44-335 Jastrzębie Zdrój

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

M2
82 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów
Powierzchnia: 44,95 m2
Kontakt: 514 085 004

M4
107 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 49,00 m2
Kontakt: 693 568 768

M3
122 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka
Powierzchnia: 55,70 m2
Kontakt: 693 568 768

M4
139 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 70,50 m2
Kontakt: 693 568 768

M6
175 000

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

M2
79 900

Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny
Powierzchnia: 38,13 m2
Kontakt: 785 344 355

M2
92 000

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

M5
120 000

Zebrzydowice, Marklowice
Powierzchnia: 110,00 m2
Kontakt: 785 344 355

dom
440 000

Studzionka
Powierzchnia: 140,00 m2
Kontakt: 609 540 170 

dom
350 000

Pawłowice
Powierzchnia: 49,00 m2
Kontakt: 609 540 170

M3
115 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 70,02 m2
Kontakt: 785 344 355

M6
146 000

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
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Wyniki II Biegu na Stożek 
Andrzej Długosz II Bieg na Stożek
w ramach cyklu EuroBeskidy Cup. To pierwsze zawody tej serii. Drugie miejsce przypadło Maciejowi 
Bierczakowi, a trzecie Rafałowi Matuszczakowi. Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Biegów 
Górskich. Najlepiej z jastrzębian spisał się Dominik Ząbczyński, który zajął 18. lokatę. Niewiele gorzej 
spisali się Arkadiusz Naruszewicz i Michał Śmietana. Z kolei Magdalena Krzyżak wygrała kategorię 
juniorek. Dystans, który przebiegli zawodnicy to 6 km. Trasa miała przewyższenie 480 m.

1. Andrzej Długosz  (Montrail)  M30/1 00:26:01,7
2. Maciej Bierczak  (Montrail / Porąbka)  M20/1 00:27:14,5
3. Rafał Matuszczak  (Ossowa Sień)  MJ/1 00:27:59,1

18. Dominik Ząbczyński  (Montrail / Jastrzębie-Zdrój)  M40/6 00:31:52,3
25. Arkadiusz Naruszewicz  (Jastrzębie-Zdrój)  M30/7 00:33:11,8
29. Michał Śmietana  (KRS Morsy.pl TKKF)  MJ/6 00:33:43,3
87. Magdalena Krzyżak  (KRS Morsy.pl TKKF)  KJ/1 00:41:02,2
93. Bartłomiej Sokołowski  (Jastrzębie-Zdrój)  M20/17 00:41:44,1
113. Radosław Jastrzembski  (KRS Morsy.pl TKKF)  MJ/10 00:44:33,8
147. Mariusz Mańka  (Jastrzębie-Zdrój)  M30/28 00:49:11,5
152. Jacek Markowski  (Jastrzębie-Zdrój)  M30/29 00:50:20,0
171. Danuta Kimla  (Jastrzębie-Zdrój)  K35/13 01:11:55,5
172. Grzegorz Samulski  (Jastrzębie-Zdrój)  M30/30 01:11:55,9

Wędrowali z nami na Stożek 
Marcin Wróbel z Pawłowic zwyciężył w II Biegu na Stożek w kategorii nordic walking, rozgrywanego 
w ramach zawodów JasWalkingu. Drugie miejsce przypadło Romualdowi Mikołajczykowi z Katowic. 
Najlepszy z naszych reprezentantów, Damian Zając, był trzeci. Najlepiej z pań spacerowała Kiliana 
Kardas z Katowic, a najszybciej z jastrzębianek trasę przebyła Grażyna Pipiro. "Nordyccy spacerowi-
cze" przeszli tę samą trasę, którą pokonali biegacze. Z Wisły-Łabajowa na szczyt Stożka wiódł dystans 
o długości 6 km i przewyższeniu +480 m.

1. Marcin Wróbel  (Pawłowice)  M/1 44:48
2. Romuald Mikołajczyk  (Katowice)  M/2 49:48
3. Damian Zając  (Jastrzębie-Zdrój)  M/3 54:13

4. Jacek Weżgowiec  (Jastrzębie-Zdrój / Forma Wodzisław)  M/4 55:19
6. Zygmunt Kurpet  (Jastrzębie-Zdrój)  M/5 1:01:32
7. Grażyna Pipiro  (Jastrzębie-Zdrój)  K/2 1:01:52
9. Maria Sroczyńska  (Jastrzębie-Zdrój)  K/4 1:16:31
10. Nikola Berezińska  (Jastrzębie-Zdrój)  K/5 1:23:56
11. Katarzyna Barczyńska  (Jastrzębie-Zdrój)  K/6 1:23:57
12. Grzegorz Pipiro  (Jastrzębie-Zdrój)  M/6 1:23:57

Jastrzębski w Klubowych MŚ    
Sukces, jaki osiągnęli  w minionym sezonie, zajmując czwarte miejsce w roz-
grywkach Ligi Mistrzów, został doceniony przez Międzynarodową Federację Siatkówki. Jastrzębski 
Węgiel otrzymał zaproszenie do udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Są to bardzo prestiżowe 
rozgrywki, w których rywalizują ze sobą najlepsze klubu z każdego kontynentu. 

Z kim zmierzy się Jastrzębski Węgiel w ramach tych rozgrywek? Rywalami drużyny z Jastrzębia-Zdroju 
będzie siedem czołowych drużyn świata. Obecnie wiadomo, że w Klubowych Mistrzostwach Świata 
zagrają: obrońca tytułu Trentino Betclick, wicemistrz Ligi Mistrzów - Zenit Kazań, triumfator klubo-
wych mistrzostw Afryki Al Ahly z Egiptu, Trinity Western Spartans Vancouver nominowany ze strefy 
Norceca, gospodarz Al Arabi Doha. Brakujące miejsca przeznaczone są dla mistrza Azji oraz najlepszej 
drużyny z Ameryki Południowej. Dla Jastrzębskiego Węgla będzie to kolejna historyczna chwila 
w dziejach istnienia klubu. 

W IV lidze jako 
GKS 1962 Jastrzębie 

We wtorek, 21 czerwca zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyjął uchwałę, która akceptuje 
likwidację sekcji piłkarskiej Klubu Sportowego Gosław Jedłownik i przeniesienie jej do Klubu 
Sportowego GKS 1962 Jastrzębie Spółka Akcyjna. Gosław został tym samym skreślony z listy 
członków związku, a w jego miejsce przyjęty został GKS 1962 Jastrzębie S.A. Dlatego też w nowym 
sezonie 2011/2012 w rozgrywkach IV ligi wystartuje drużyna jastrzębskiego klubu.

Warto przypomnieć, że w świetle prawa cywilnego przekazanie sekcji piłkarskiej z Gosława do GKS 
1962 Jastrzębie S.A. dokonane zostało 21 lutego br. Jednak w związku z obowiązującymi przepisami 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, aby skutecznie zakończyć proces przekazania sekcji, konieczna była 
zgoda odpowiednich władz piłkarskich.

 reprezentujący barwy ekipy Montrail wygrał , rozgrywany 

jastrzębscy siatkarze

Biegi

Świetny występ na Mistrzostwach Świata w Dłu-
godystansowych Biegach Górskich w słoweń-
skim Petrovo Brdo zanotował na swoim koncie 
eksportowy jastrzębski maratończyk, Damian 
Zawierucha. Nasz zawodnik zajął 33. lokatę 
wśród 309 startujących biegaczy. Reprezentant 
Polski pokonał dystans 38 km na trasie o prze-
wyższeniu 5300 m w czasie 4:02:20. Złoto zdobył 
Słoweniec Mitja Kosovelj, który wyprzedził 
dwóch Szkotów: Thomasa Owensa i Robiego 
Simpsona. W klasyfikacji drużynowej Polska za-
jęła piątą lokatę.

Trzech naszych reprezentantów wzięło udział 
w VII Jurajskim Półmaratonie o Puchar Starosty 
Krakowskiego i Wójta Gminy Zabierzów, który 
odbył się w Rudawie. Najlepiej spisał się Woj-
ciech Lizak, który zajął 114. miejsce w generalce 
i 49. w kategorii M30. Dobrze pobiegł również 
Mirosław Jackiewicz, także zajmując lokatę 
w drugiej setce zawodów. Ponadto w imprezie 
wziął udział doświadczony Jacek Chmiel, który 
był 1066. w generalce oraz 146. w kategorii M50. 
Wygrał Henryk Szost.

Boks

Adam Pawłowski triumfował w prestiżowym mię-
dzynarodowym turnieju "Czarne Diamenty", któ-
ry odbył się w miniony weekend w Myszkowie. 
Zawodnik walczący w barwach Bokserskiego KS 
Jastrzębie triumfował w kategorii wagowej do 69 
kg. Podopieczny trenera Jarosława Pietrzyka wy-
grał w finale z Damianem Kaszubą z Ringu Sa-
nok. Wcześniej Pawłowski pokonał jego klu-
bowego kolegę, Stanisława Gibajło, oraz repre-
zentanta Ukrainy Nikitę Rodionowa.

Trzech reprezentantów Jastrzębia-Zdroju wzięło 
udział w kolejnym etapie kolarskiego Powerade 
Suzuki MTB Marathon, który odbył się w Kar-
paczu. Nasi zawodnicy tradycyjnie wystartowali 
w mega-maratonie, którego dystans tym razem 
wynosił 54,5 km. Najlepiej spisał się Ireneusz 
Miśkowiec z grupy Knorr Gorący Kubek, który 
z czasem 3:21:43 zajął 55. miejsce w generalce 
i 16. w kategorii M3. Na setnej lokacie uplasował 
się z kolei Arkadiusz Naruszewicz z czasem 
3:41:53. Zawodnik Gomola Trans Airco był rów-
nież 31. w kategorii M3. W tej samej kategorii 
110. lokatę zajął Tomasz Faszczowy z Hortex Te-
am, który przejechał dystans w czasie 4:50:42. 
Faszczowy w klasyfikacji generalnej zajął 287. 
miejsce.

Teodor Sikora zdobył trzy medale Mistrzostw
Polski Weteranów, które odbyły się w Zielonej 
Górze. Doświadczony zawodnik Klubu Biegacza 
MOSiR Jastrzębie zdobył złoto na dystansach 800 
m i 1500 m oraz brąz na 400 m. Urodzony w 1941 
roku jastrzębianin wystartował w kategorii M70. 
Na dystansie 400 m osiągnął czas 1:27:46, nato-
miast na trasach 800 m i 1500 m odpowiednio 
3:24:08 oraz 6:56:81.

Kolarstwo

Szachy

Zuzanna Adamczyk i Dawid Drobny triumfowali 
w Mistrzostwach Jastrzębia-Zdroju Przedszkola-
ków w Szachach, które odbyły się w SP nr 19. 
Zwycięzcy to jedni z najlepszych jastrzębskich 
szachistów, zatem ich zwycięstwo nie jest nie-
spodzianką. 

Piłka nożna

Wysokim zwycięstwem Granicy Ruptawa zakoń-
czyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie ryb-
nickiej klasy A z Olzą Godów. Podopieczni trenera 
Grzegorza Łukasika wygrali pewnie 3:0 i tym sa-
mym zapewnili sobie wicemistrzostwo ligi. Już 
wcześniej Granica zdobyła awans do klasy okrę-
gowej. Bramki dla Ruptawy strzelili Arkadiusz 
Żurkowski, Adam Śmigielski i Kamil Granica. Po 
spotkaniu w siedzibie Granicy Ruptawa odbyła 
się miła uroczystość, w czasie której prezes klubu 
Jan Gabryś podziękował piłkarzom za udany se-
zon oraz awans, a trener Grzegorz Łukasik na-
grodził ich pamiątkowymi statuetkami. Tytuł naj-
lepszego piłkarza sezonu otrzymał Arkadiusz 
Syrek. Najlepszym strzelcem został z kolei Adam 
Śmigielski. Podziękowania od piłkarzy otrzymali 
z kolei zasłużeni działacze Granicy, bez których 
ten awans nie byłby możliwy. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością radni Damian Gału-
szka i Andrzej Matusiak.

Olza Godów - Granica Ruptawa 0:3
Granica: Promny (Fryc) - Kowal, Syrek, 
P. Sadowski, M. Gliński, Żurkowski, Zaręba 
(Granica), D. Gliński, J. Amarowicz, Śmigielski. 
Trener - G. Łukasik.

Pływanie

Kolejne sukcesy zapisali na swoim koncie młodzi 
pływacy H2O Jastrzębie. Tym razem młodzi ja-
strzębianie świetnie spisali się podczas Mis-
trzostw Śląska Dwunasto- i Trzynastolatków, któ-
re odbyły się odpowiednio w Rybniku i Radlinie. 
Na zawodach w Rybniku świetnie spisała się Lilia-
na Pająk, która zdobyła sześć złotych krążków, 
w tym dwa w sztafecie wraz z Katarzyną Wysmo-
lińską, Barbarą Czają i Weroniką Kamieniarz. Za-
wodniczki H2O Jastrzębie zdobyły na tej imprezie 
w sumie siedem złotych, sześć srebrnych i trzy 
brązowe medale. Z kolei na imprezie w Radlinie 
wystartowali pływacy zdobywając pięć złotych, 
cztery srebrne i dwa brązowe medale. Dwukrot-
nie na najwyższym stopniu podium stanęli Arka-
diusz Topolski i Konrad Seremet, a raz Kamil Bury.

Racketlon

Konrad Pawlak zdobył w Poznaniu brązowy 
medal VIII Indywidualnych Mistrzostw Polski 
w Racketlonie w kategorii open. Tym samym 
jastrzębianin powtórzył swój wynik sprzed roku. 
W półfinale imprezy Pawlak przegrał z Robertem 
Szczepaniakiem z Warszawy i podzielił się brązo-
wym medalem z Grzegorzem Sową

Ćmich,

Tenis

Zwycięstwem Waldemara Butanowicza zakoń-
czyły się tegoroczne tenisowe Otwarte Mistrzo-
stwa Jastrzębia, rozgrywane na kortach Ośrodka 
Wypoczynku Niedzielnego oraz na os. Przyjaźń. 
W finale imprezy faworyt pokonał sensację tych 
zawodów, Roberta Barszczewskiego, który w II 
rundzie niespodziewanie wyeliminował drugiego 
z faworytów, Antoniego Krótkiego z Rybnika. 
Z kolei turniej pocieszenia padł łupem doświad-
czonego Bronisława Kiełbasy. W zawodach za-
brakło obrońcy tytułu, Konrada Pawlaka, który 
w tym samym czasie uczestniczył w Mistrzos-
twach Polski w Racketlonie w Poznaniu. Otwarte 
Mistrzostwa Jastrzębia cieszyły się sporym zain-
teresowaniem zawodników, a poziom turnieju 
był bardziej niż zadowalający. 




