
strona 10-11





3www.gazeta.jasnet.pl    wiadomości

W czwartek, 30 czerwca absolwenci szkół 
ponadgimnazjalnych odebrali wyniki z egzaminu 
maturalnego. Zmorą tegorocznych maturzystów 
okazała się matematyka. Ta część egzaminu 
znacznie wpłynęła na ogólny wynik matur nie 
tylko w naszym mieście, ale całym kraju. Nieste-
ty tegoroczni jastrzębscy maturzyści utrzymali 
niekorzystny trend.

Zdawalność w Jastrzębiu: 71,06% 
Średnia wojewódzka: 75,74%. 

Według informacji z Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Jaworznie nasze miasto zajmuje 
30 pozycję na 36 powiatów województwa ślą-
skiego. Tym samym Jastrzębie odnotowało spa-

dek o siedem miejsc, w porównaniu do ubie-
głego roku, kiedy plasowało się na 23 miejscu. 
W tym roku do egzaminu dojrzałości w Jastrzę-
biu-Zdroju przystąpiło około 1000 maturzystów, 
z czego nieco ponad 71% osób otrzymało świa-
dectwo dojrzałości. Najlepszym wynikiem w na-
szym województwie może pochwalić się powiat 
lubliniecki, gdzie zdawalność procentowa wynio-
sła 81,01. Z kolei najsłabiej na Śląsku wypadł 
powiat częstochowski, uzyskując wynik 61,67%. 
A jak wypadły miasta sąsiadujące z Jastrzębiem?

Rybnik: 76,92% 
Żory : 71,95%
Wodzisław: 79,85%.

Matury znów nie za dobrze Tak wypadły 
jastrzębskie szkoły

Pierwsze echo po ogłoszeniu ogólnych wyni-
ków matur już minęło. Absolwenci jastrzębskich 
szkół ponadgimnazjalnych - oczywiście ci, którzy 
do egzaminu dojrzałości podeszli poważnie, 
przygotowując się odpowiednio i go zaliczając - 
mogą spokojnie zająć się składaniem doku-
mentów na wybraną uczelnię wyższą. A jak 
wypadły tegoroczne matury w jastrzębskich pla-
cówkach? 

Na razie jeszcze nie wszystkie szkoły ponad-
gimnazjalne podały informację o wynikach tego-
rocznego egzaminu maturalnego. Publikujemy 
te, które udało się na tą chwile uzyskać. 

W "Jedynce" na 145 zdających trzech nie 
otrzyma w tym roku świadectwa dojrzałości.  
Odmówiono podania ilości osób, które w sierpniu 
przystąpią do poprawek. W "Dwójce" maturę 
zdawało 116 licealistów, z czego jeden nie bę-
dzie miał możliwości skorzystania z sierpniowych 
poprawek (20 osób otrzymało możliwość skorzy-
stania z poprawek), natomiast w technikum do 
egzaminu podeszło 178 osób, z czego 18 nie 
uzyska w tym roku świadectwa dojrzałości, a 51 
ma możliwość podejścia do sierpniowych popra-
wek. W  ZS nr 3 zdawało 47 uczniów, a jedna 
osoba nie będzie miała prawa skorzystania z po-
prawki (4 osoby mogą przystąpić do poprawki). 
W Zespole Szkół nr 5 do egzaminu w liceum przy-
stąpiło 48 uczniów i każdy jeszcze w tym roku 
będzie miał szansę otrzymać świadectwo dojrza-
łości (6 osób może przystąpić do poprawki), 
natomiast na 47 uczniów technikum, którzy zde-
cydowali się na wzięcie udziału w maturze, jeden 
nie będzie mógł skorzystać z sierpniowych po-
prawek, a siedmiu otrzyma taką możliwość. Na 

wynik matur nie narzekają w ZS nr 6, gdzie w li-
ceum do egzaminu dojrzałości przystąpiło 78 
uczniów i nie ma osoby, która nie będzie mogła 
poprawić egzaminu w sierpniu - sześciu uczniów 
otrzyma taką szansę, podobna sytuacja jest 
w technikum, gdzie do matury przystąpiło 106 
uczniów, a siedmiu może skorzystać z sierpnio-
wych poprawek. Na 22 osoby, które w tym roku 
przystąpiły do egzaminu maturalnego w Tech-
nikum Budowlanym w Zespole Szkół Zawodo-
wych, siedem osób nie będzie miało możliwości 
jej  poprawienia (jedna osoba może przystąpić 
do poprawki). Z kolei w technikum Zespołu Szkół 
Handlowych do matury przystąpiło w tym roku 
17 uczniów, z czego trzech nie otrzyma świade-
ctwa dojrzałości, a pięciu może przystąpić do po-
prawki, w Liceum Profilowanym egzamin dojrza-
łości zdawało 21 osób, a sześć z nich nie będzie 
mogło wziąć udziału w sierpniowych popraw-
kach (siedem ma taką możliwość). W Zespole 
Szkół Sióstr Salezjanek do tegorocznej matury 
podeszło ośmiu uczniów, ale ze względu na małą  
ilość osób, nie podano ilu z nich nie otrzyma 
świadectwa dojrzałości.
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 To najwyższy czas rozliczyć też nauczycieli za 

takie wyniki. Nie można mówić jedynie, że to wina 

uczniów. Przerażającym jest ile nauczyciele (ma-

jąc tak wiele wolnych dni) przebywają dodatkowo 

na chorobowym.
autor: jastrzębianin

  a czy to nauczyciele mają zdawać egzamin 

maturalny czy uczniowie? Nie rozumiem tej chęci 

"rozliczania". Ogólnie wiadomo, że dzisiejsza mło-

dzież ma naukę gdzieś i zachowują się tak, jakby 

to tylko oni podchodzili do egzaminu dojrzałości - 

nikt przed nimi nie! A na marginesie - nie wszyscy 

nadają się na uczniów szkół średnich...
autor: do jastrzębianina

Więcej religii w szkołach, mniej matematyki. 

Tylko potem się nie dziwić, że społeczeństwo nie 

potrafi liczyć własnych pieniędzy i daje się okradać 

darmozjadom.
autor: Avertyn

Ü

moje dzieci zdały maturę bez korków, prze-

stańcie pieprzyć tylko zainteresujcie się co robią 

wasze pociechy zamiast się uczyć, płacicie za korki 

i myślicie, że za pieniądze wiedza sama wejdzie
autor: JA

Od nauczyciela najmniej zależy, jeśli dziecko 

chce się uczyć to się nauczy. Powinni znacznie 

zwiększyć poziom matury i wymagania w szkole - 

może niektórzy by się zrefrektowali i coś pouczyli.
autor: eee

A może by tak więcej nauki, a mniej dni wol-

nych, rekolekcji, lekcja matmy zamiast religii. Za 

moich czasów nie bylo tyle dni wolnych od nauki,

a to co sie teraz wyrabia to szok. Kiedy ma być 

przerobiony materiał, skoro tyle wolnego ?
autor: Sylwia

i bardzo dobrze (może wreszcie osoby które 

zdały będą na jakimś poziomie) - powinny także 

być odpowiednie egzaminy na wszystkie studia - 

tu kolejny przesiew i może wreszcie mielibyśmy 

prawdziwe elity intelektualne a nie jak teraz - ludzi 

z dyplomami.
autor: stary dziad

A szkoły policealne się cieszą :) 
autor: jano
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 Należy moim zadaniem podnieść pułap pun-

ktowy do szkół średnich i nie przyjmować " jak le-

ci" bo wtedy tak właśnie będzie. Słabsi uczniowie 

niech uczą się w zawodówkach bo to będzie dla 

nich z korzyścią i nie będzie dla nich stresujące. Do 

szkół średnich przyjmować młodzież tę najzdol-

niejszą i oblewać gdy nie chcą się uczyć. Poziom 

natychmiast się podniesie. Sukcesów uczniom ży-

czę i rozsądku rodzicom.
autor: Jastrzębianka x

  Należy zlikwidować SKU i nie przyjmować do 

szkół średnich uczniów słabych. Ci niech uczą się 

zawodu w zawodówkach. Średnie szkoły tylko dla 

najzdolniejszych aby wróciły czasy, że być ucz-

niem średniaka to zaszczyt. Teraz dyrektorzy przy-

jmują do szkół "jak leci" żeby mieć kasę na utrzy-

manie szkoły, a poziom nauczania to rzecz drugo-

rzędna. Zawsze ryba psuje się od głowy.
autor: winny prezydent

obecny naczelnik wydziału edukacji chyba 

wszystkiego sie boi nie ma swojego zdania i hamu-

je rozówj niektórych szkół, zostajemy w tyle bar-

dzo wyraźnie a uczniowie uciekają z jastrzębia.
autor: tomek

Ü

Niektórzy rodzice, to faktycznie mają rozu-

mowanie na poziomie przedszkola. Obwiniają 

innych, ze ich dzieci się nie uczą tylko siedzą przed 

komputerami na grach i chodzą na zabawy a o na-

uce, to nawet nie ma mowy. Uważam, że niektó-

rym rodzicom, to by się przydała szkoła, jak wy-

chowywać dzieci oraz jak dopilnowywać, aby się 

uczyły. Szkoda, że akurat inni zdają z danej klasy, 

tylko ci co lebrują to mają problem, jak zwykle.
autor: maciek

Nie oszukujmy się. Ludzie bez matury też są 

potrzebni. Nie wszyscy mogą mieć wyższe wy-

kształcenie bo kto będzie wtedy łopatą i miotłą 

operował? No kto ?
autor: Docent

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl
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Jak środowisko harcerskie zareagowało 
na zatrzymanie Marcina N.?

Dla nas wszystkich było to ogromne zaskoczenie. 
Myślę, że szczególnie dla mnie: Marcin i ja działa-
my razem już ponad 20 lat w harcerstwie. Wycho-
wywaliśmy się w ZHP i budujemy ten hufiec z in-
nymi już bardzo długo. Nigdy w życiu żaden z je-
go kolegów z ZHP nie spodziewałby się tego. Nie 
było żadnych przesłanek, które mogłyby wskazy-
wać na to, że kiedyś może mieć miejsce taka sy-
tuacja, jak teraz. To dla nas szok. 

Tuż po dotarciu do nas wiadomości, zdecydowal-
iśmy  na posiedzeniu Komendy Hufca o zwolnie-
niu na czas trwania dochodzenia Marcina N. 
z wszystkich pełnionych przez niego funkcji. Po-
stanowiliśmy również, że nie będziemy o tym os-
karżeniu nikogo powiadamiać. Wszystkim oso-
bom ze środowiska harcerskiego powiedzieliśmy 
po prostu, że wyjechał w sprawach prywatnych. 
Uważaliśmy, że dopiero po wydaniu wyroku, za-
sadnym będzie oficjalne poinformowanie harce-
rzy i środowiska lokalnego o tym, co się stało.

 Jakie pełnił funkcje w ZHP?

Marcin jest już ponad 20 lat w harcerstwie, więc 
przeszedł niemalże wszystkie szczeble kariery. 
Około 9 lat temu był jeszcze drużynowym, jednak 
awansował i pełnił funkcję nadzorującą. Jego 
praca opierała się głównie na współpracy z kadrą. 
Nie spotykał się na zbiórkach z dziećmi. Był zas-
tępcą komendanta hufca, moją prawą ręką. Poza 
tym, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
Stopni Instruktorskich, czyli odpowiadał za przy-
znawanie stopni instruktorskich. Był także Ko-
mendantem Szczepu. Bezpośrednio pracował 
z drużynowymi – ludźmi w wieku 16 lub więcej 
lat. Miał również bardzo dobrą opinię w Chorągwi 
Śląskiej, jednostce nadzorującej wszystkie hufce 
w województwie. Na ostatnim zjeździe Chorągwi 
został wybrany przez delegatów z całego woje-
wództwa na członka Rady Chorągwi. Jak widać, 
cieszył się dużym zaufaniem w środowisku har-
cerskim, co sprawia, że jego oskarżenie jest dla 
nas tym bardziej szokujące.

Sprawę oskarżenia skierowaliście 
do Chorągwianego Sądu Harcerskiego?

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że skie-

rowanie sprawy do tego sądu było naszym obo-
wiązkiem: mówi nam o tym & 27 pkt 4 statutu 
ZHP. Jednak sąd harcerski nie wyda swojego wła-
snego wyroku, dopóki prokuratura nie rozstrzy-
gnie kwestii niewinności lub winy Marcina. Sąd 
ten wyciąga wobec oskarżonego konsekwencje 
tylko na płaszczyźnie jego działalności w ZHP. 
Zdecyduje on, czy danego instruktora należy 
wykluczyć z szeregów harcerstwa.

Czy ta sprawa wpłynie 
na wizerunek harcerstwa?

Trudno mi jest na to pytanie jednoznacznie odpo-
wiedzieć. Mam nadzieje, że nie. Ale niestety jest 
zbyt wielu ludzi, którzy wręcz żywią się tego typu 
sprawami, różnymi aferami. Oczywiście nie da się 
ukryć, że to rzeczywiście jest afera, ale myślę, że 
jakiekolwiek sądy będzie można wydawać dopie-
ro po końcowym postanowieniu prokuratury są-
du. Znam takie powiedzenie, które mam nadzieje 
w tej sytuacji się sprawdzi. Co nas nie zabije, to 
nas wzmocni.

Czy pojawiają się już głosy 
zaniepokojonych rodziców?

Do mnie osobiście żadne skargi nie dotarły, jed-
nak wiem, że rodzice dzwonili do Chorągwi Śląs-
kiej. Osoby te twierdziły, że boją się wysłać swoje 
dzieci na obóz, który organizujemy.

Czy ich obawy 
są uzasadnione?

Osobiście jestem organizatorem bardzo wielu 
obozów – już dawno przestałem je liczyć – i nig-
dy, na żadnym z nich nikt nie został skrzywdzony: 
ani psychicznie, ani fizycznie. Owszem rodzice 
czasem dzwonili z pretensjami, np. że dziecku 
jest zimno. To są kwestie banalne, w pewien spo-
sób wpisane we wszystkie obozy i kolonie. Nikt 
jednak nie zarzucił mi, ani żadnej osobie z kadry, 
braku fachowości i odpowiedzialności.

Czy ktoś nadzoruje 
Wasz obozy?

Mamy z tym trochę więcej pracy, są dwie je-
dnostki nadrzędne. Najpierw w Chorągwi Śląskiej 
trzeba zatwierdzić wyjazd pod względem pro-
gramowym, finansowym, sprawdza się kadrę, 

opiekę medyczną, itd. Kiedy Chorągiew zaakce-
ptuje obóz, kolejny wniosek wysyła się do Kura-
torium Oświaty. Po akcji ponownie rozliczamy się 
z obozu w Chorągwi Śląskiej. W ośrodkach, 
w których odbywają się obozy, bardzo często ma-
ją miejsce kontrole. Zawsze chętnym możemy 
pokazać protokoły pokontrolne. Nigdy nie było 
w nich rażących uchybień. Powiem więcej, nasze 
obozy wizytowały do tej pory również kontrole ze 
szczebla centralnego i wojewódzkiego np. sane-
pid, nasze placówki odwiedzali marszałkowie sej-
mu, ministrowie… 

A opieka na obozach?

W ZHP obowiązują normalne przepisy organizacji 
wypoczynku takie, jak np. na koloniach. Nie jes-
teśmy jakimś odrębnym państewkiem, które ro-
bi, co chce. Podlegamy również sanepidowi czy 
Kuratorium Oświaty. Jest rozporządzenie Ministra 
Edukacji, mówiące o tym, że na obozach organi-
zowanych przez ZHP, w których biorą udział tylko 
członkowie ZHP, opiekunami mogą być osoby bez 
kursu wychowawców, jedynie ze stopniem in-
struktorskim. Ja jednak na to się nie zgadzam 
i w jastrzębskim hufcu taki kurs jest niezbędnym 
standardem. 

Pojawiają się jednak 
opinie, że na obozach 
dochodzi do niepożądanych 
ekscesów, np. picia alkoholu 
przez młodzież?

Wszystkich, którzy opowiadają takie głupoty, ser-
decznie zapraszam na nasze obozy. Przyzwalanie 
na picie alkoholu na obozach już dawno przestały 
mieć miejsce. Nie jesteśmy jednak w stanie przy-
pilnować wszystkich i wszystkiego. Tym bardziej, 
że często organizujemy wakacje dla dzieci nie-
zrzeszonych w ZHP, dzieci z rodzin patologi-
cznych i w tym przypadku mam dużo pracy wyc-
howawczej. Musimy również zrozumieć, że do 
ZHP przyjmujemy wszystkich chętnych. To nie 
jest prawda, że harcerzem może zostać tylko pią-
tkowy uczeń z nienagannym zachowaniem. ZHP 
jest stowarzyszeniem, które pomaga wychowy-
wać dzieci i młodzież.

"To był szok”
Według uzyskanych przez Naszą redakcję infor-

macji od kilku tygodni trwa postępowanie pro-

kuratorskie przeciwko Zastępcy Komendanta 

Hufca ZHP w Jastrzębiu-Zdroju Marcinowi N., 

a on sam znajduje się w areszcie śledczym od 

dnia 19 kwietnia. Dochodzenie prowadzi Proku-

ratura Rejonowa Szczecin-Zachód. 

Według informacji udzielonych przez rzecznika 

prasowego Prokuratury Okręgowej w Szcze-

cinie prok. Małgorzaty Wojciechowicz zatrzy-

manemu zostały postawione zarzuty, wynika-

jące z artykułu 202 Kodeksu Karnego § 3. - Jest 

on podejrzany o wprowadzania w celu dalszego 

rozpowszechniania treści pornograficznych 

z udziałem osób nieletnich do 15 lat. Grozi za to 

kara do 8 lat pozbawienia wolności. Więcej 

szczegółów w tej sprawie będzie można uja-

wnić dopiero po zakończeniu śledztwa - wyja-

śnia pani rzecznik.  

Cała sprawa jest szokiem dla środowiska har-

cerskiego nie tylko w Jastrzębiu-Zdroju, ale 

i Śląskiej Chorągwi ZHP. Komendant jastrzęb-

skiego hufca Piotr Piotrowicz zwrócił się ze spe-

cjalnym oświadczeniem do opinii publicznej: 

„W związku z pojawiającymi się licznymi py-

taniami i spekulacjami dotyczącymi druha 

Marcina N., instruktora Hufca Jastrzębie-Zdrój 

oświadczam, że w jego sprawie toczy się postę-

powanie wyjaśniające i nic dotąd nie jest prze-

sądzone. Cała sprawa jest dla naszego środ-

owiska całkowitym zaskoczeniem i wydaje się 

wręcz niewiarygodna.

Druh Marcin N. jest wieloletnim instruktorem 

Hufca ZHP Jastrzębie-Zdrój. Do tej pory cieszył 

się nienaganną opinią w środowisku działania 

i nigdy nie było zastrzeżeń do jego pracy instru-

ktorskiej. Nigdy nie było żadnych przesłanek, 

by podawać w wątpliwość jego postawę moral-

no-etyczną. Od kilku lat pełnił funkcje, pole-

gające przede wszystkim na pracy z pełno-

letnimi instruktorami i bezpośrednio nie praco-

wał z harcerzami.

Informacja o jego zatrzymaniu była dla nas 

wszystkich wielkim zaskoczeniem. Zaraz po 

otrzymaniu tej szokującej wiadomości poinfor-

mowałem o tym fakcie Komendanta Śląskiej 

Chorągwi ZHP a na posiedzeniu Komendy Hufca 

wraz z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zo-

stała podjęta decyzję o natychmiastowym za-

wieszeniu druha Marcina N. w pełnionych fun-

kcjach i w członkostwie ZHP. Równocześnie 

zgodnie z §27 pkt. 4 Statutu ZHP skierowałem 

sprawę do Chorągwianego Sądu Harcerskiego.

Jednocześnie oświadczam, że do dnia dzisiej-

szego nie zostałem oficjalnie poinformowany, 

jakie zarzuty zostały postawione druhowi Mar-

cinowi N., ponieważ tocząca się sprawa dotyczy 

jego życia prywatnego, a nie działania w środo-

wisku harcerskim. 

Wszyscy czekamy z niecierpliwością na zakoń-

czenie prowadzonego postępowania i odnie-

siemy się z należytą powagą do ustaleń wymia-

ru sprawiedliwości. Do tego czasu jednak trzy-

mamy się zasady domniemanej niewinności 

i apelujemy do wszystkich o powstrzymanie się 

od wydawania przedwczesnych wyroków i nie-

uleganie niesprawdzonym plotkom i pomówie-

niom”.

Zarzuty 
prokuratorskie 
dla harcerza

W ostatnim czasie jastrzębskim środowiskiem harcerskim wstrząsnęła informacja o zatrzy-
maniu jednego z zasłużonych instruktorów, wobec którego prowadzone jest śledztwo proku-
ratorskie. On sam znajduje się od kilku tygodni w areszcie śledczym. Dla wszystkich osób, które 
były z nim związane, jest to ogromny szok. Położyło to duży cień na tym środowisku, pojawiły 
się krytyczne uwagi. Sprawa, niezależnie od wyniku, może mieć znaczące skutki nie tylko dla 
samego zatrzymanego, ale i całej zasłużonej organizacji. O tym wszystkim opowiedział komen-
dant jastrzębskiego Związku Harcerstwa Polskiego Piotr Piotrowicz.
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 Nie ma co wyrokować ani spekulować, bo 
można kogoś skrzywdzić. Więc, trzeba poczekać 
na wyrok i wyjaśnienia.
autor: Klaus

  Byłem na obozie kilka razy i było super! Nie 
ma na nich czasu na nudę, bezczynność i głupoty.
autor: Paweł

jakim szokiem, przecież brał sobie nastole-
tnie modelki celem ich fotografowania więc tak 
trudno było się domyślić?
autor: józwa

myślę, że na tym etapie najlepiej powstrzy-
mać się od wszelkich spekulacji. Pod uwagę bra-
ne są tylko dwa warianty, winny lub nie, więc po-
czekamy zobaczymy. Łatwo jest osądzać, ale na to 
będzie czas kiedy zarzuty zostaną potwierdzone.
autor: felix

no ja jestem zszokowana, znam tego Pana 
osobiście, w życiu bym nie pomyślała... no ale 
sprawa nie jest jeszcze przesądzona...Jeśli winny 
to powinien zostać odpowiednio ukarany, jeśli nie 
to szkoda człowieka bo piętno już zostanie..
autor: aga

Ja byłam razem z druhem Marcinem na 2 ty-
godniowym obozie harcerskim i wiem jaki jest. 
Wątpię że druh byłby zdolny do czegoś takiego. 
Mam nadzieję, że to tylko pomyłka i druh Marcin 
jest niewinny.
autor: karola

Każdy kto zna Marcina dłużej - a ja go znam 
ponad 15 lat - dobrze wie jaki był i jest. Szkoda, że 
tyle czasu każdy przymykał na to oko nie suge-
rując mu zmiany postępowania. Dziś każdy mówi 
"Nie Wierzę". Panie i Panowie smutna prawda ale 
większość z nas od lat to podejrzewała. Niektórzy 
dawno wróżyli mu taki koniec. Przykro tylko czy-
tać, że to Harcerz. Przez to cierpi na tym związek 
i harcerze. To był MARCIN N.
autor: Instruktor

Jak dla mnie Marcin jest niewinny. I właśnie 
Instruktorze nie wierzę! Ponieważ na żadnym wy-
jeździe/obozie/imprezie, a jeżdżę na nie od 10 lat, 
nic złego ze strony Marcina harcerzy nie spotkało. 
Hasła typu wszyscy przymykali oko do mnie nie 
trafiają. Bo nie było na co przymykać oczu.
autor: Instruktorka
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ÜMarcin N. należy też zaznaczyć że, dużo zrobił 
dobrego dla ZHP i mam nadzieję, że ta praca 
będzie dalej kontynuowana przez jego następców. 
Poczekajmy na wyrok sądu. Życzę jego matce 
dużo siły.
autor: Alicja

Wnioskując z tego co tu wypisujecie mam 
rozumieć że każdy fotograf który robi zdjęcie 
dzieciom, dziewczyną itd. jest PEDOFILEM .? -.- 
yhm. Jastrzębie schodzi na psy...
autor: Czarna

To główna idea ZHP?

Tak właśnie jest. ZHP jest alternatywą dla wszy-
stkich tych młodych ludzi, którzy nie mają co zro-
bić ze swoim życiem: siedzą pod klatką i robią dzi-
wne rzeczy. ZHP jest umocowane, gdzieś pomię-
dzy rodziną, a szkołą. Pracujemy z młodzieżą 
i nad młodzieżą. Jednak jest to długotrwały pro-
ces wychowawczy, trwający dwa-trzy lata, a cza-
sem i więcej. To nie jest tak, że przychodzi do nas 
szesnastolatek, który całe życie pił i palił, i po jed-
nej zbiórce się zmieni. Staramy się zachęcić go do 
zmiany swojego stylu życia, pokazać mu inną 
drogę. ZHP pomaga w kształtowaniu dzieci i mło-
dzieży, pod tym kątem organizowane są zbiórki, 
obozy harcerskie, biwaki, rajdy. W ZHP nie tylko 
się bawimy, ale także uczymy. Dzieci często wra-
cają z takich naszych zajęć zmęczone, ale zre-
laksowane. Staramy się bowiem organizować im 
czas w ten sposób, by łączyć przyjemne z pożyte-
cznym.

Czy przy tej działalności 
uzyskujecie odpowiednie wsparcie, 
np. ze strony władz miasta?

To bardzo trudne pytanie. Z jednej strony, nie 
mogę powiedzieć, że Urząd Miasta nam nie po-
maga. Z drugiej zaś, muszę przyznać, że czasem 
naprawdę muszę się dużo nabiegać, zanim uzy-
skam jakąkolwiek pomoc. 

A jastrzębskie szkoły?

Wszystko zależy od dyrektora, dyrektorki. Są ta-
cy, którzy jakby mogli, to uchylą nam nieba, a są 
tacy, którzy traktują naszą organizację, jak zło 
konieczne. Szkoda tylko, że takich właśnie, bar-
dzo nam przychylnych, usuwa się ze stanowiska 
z dnia na dzień. Korzystając z okazji udzielanego 
wywiadu chciałem podziękować pani dyrektor 
Lidii Wachowiec za wielką pomoc, jaką udzielała 
jastrzębskiemu harcerstwu w trakcie swojej pra-
cy na stanowisku dyrektorki. To kolejna sprawa, 
która jest dla mnie wielkim zaskoczeniem. Mamy 
dużo harcerzy z Zespołu Szkół nr 1 i właściwie ża-
den, z którym rozmawiałem, nie potwierdził za-
rzutów, jakie spadły na panią dyrektor. 

Należy mieć nadzieję, że ostatnie 
wydarzenie nie pogorszy sytuacji 
jastrzębskiego ZHP?

Powtarzam, to jest dla nas ogromny szok i mam 
nadzieję, że ten koszmar skończy się, jak naj-
szybciej. Wierzymy też, że ludzie potrafią odróż-
nić ideę i cele organizacji, a także dobrą pracę 
wielu jej członków, od przypadku jednego czło-
wieka. Naprawdę nie chcemy wyrokować, ale 
w każdej grupie można znaleźć czarną owcę. 
Przecież zdarza się słyszeć o bardzo szanowa-
nych instytucjach, w których znajdują się nieod-
powiednie, przynoszące im szkodę osoby.

Kłopoty z wiaduktem

Mieszkańcy części Sołectwa Ruptawa od 30 
czerwca będą musieli zmierzyć się z dużym pro-
blem. Tego bowiem dnia zamknięty zostanie wia-
dukt, który stanowi drogę dojazdową do ich do-
mów. Obiekt, należący do Polskich Kolei Pań-
stwowych (PKP) zostanie wyłączony z eksploata-
cji ze względu na zły stan techniczny. 

W momencie, kiedy wiadukt zostanie zam-
knięty, ruptawianie będą mogli przedostać się do 
swoich domów jedynie polną drogą, którą nie-
stety nie każdy pojazd zdoła przejechać. Wspo-
mniany wiadukt znajduje się przy ul. Majowej. 
Ten temat poruszony został podczas czerwco-
wego posiedzenia Rady Miasta. Włodarze Jas-
trzębia tłumaczyli dlaczego w chwili obecnej nie 
mogą zbyt wiele zrobić w tej kwestii. Jak stwier-
dził zastępca prezydenta miasta, Krzysztof Bara-
dziej, około 40% terenu, przez który przebiega 
polna droga, stanowiąca dojazd do domostw, na-
leży do osób prywatnych. Obecnie prowadzone 
są negocjacje, mające na celu wykup tych ziem. 
Niestety nie wiadomo, kiedy uda się je zakoń-
czyć.

Wiadukt stwarza zagrożenie dla tych, którzy 
chcieliby z niego skorzystać, dlatego też musi zo-
stać wyłączony z użytku. PKP nie stać na jego 
wyremontowanie. Radni, chcący pomóc rupta-
wianom, złożyli interpelacje, w której zapropono-
wali pewne rozwiązanie. Ulica Majowa miałaby 
zostać wyłożona kamieniami i tłuczniem, aby uła-
twić przejazd pojazdów. 

Sołtys Ruptawy Irena Zachraj zwróciła się 
z wnioskiem do władz miasta o utwardzenie drogi 
– ul. Majowej, tak, aby ułatwić dojazd do osób 
tam zamieszkujących do posesji. „Mieszkańcy 
obawiają się, że po zamknięciu mostu i braku 
utwardzonej drogi nikt do nich nie dojedzie, na 
przykład pogotowie ratunkowe, straż pożarna 
czy samochody z opałem na zimę. Dlatego konie-
czne jest odpowiednie przygotowanie ulicy Majo-
wej tak, aby spełniła swoje zadanie” - argumen-
tuje sołtys.
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 I znowu dużżżże gadanie, efektów pracy 

brak, a mieszkańcy składają się na helikopter
autor: maria

  I to jest dobry pomysł - bo niedługo przez 

całe Jastrzębie to tylko helikopterem będzie 

można przelecieć.
autor: do marii

"Wsiąść do pociągu byle jakiego..". Byle jaka 

władza, byle jaki mostek, byle jaka droga... 

a ludzie cierpią.
autor: jo

Ü

Takich mostków, w takim stanie technicz-

nym, u nas w Jastrzembiu - ci dostatek.
autor: Wojtek

Najlepiej pozamykać wiadukty i problem 

z głowy tak samo na Moszczenicy na ul. Kasztano-

wej zamknięto i problem z głowy. Tak nasze służby 

dbają o dobro mieszkańców :(((( ŻALLLLLLL
autor: maria

Skoro wiadukt stanowi zagrożenie powinien 

zostać zdemontowany, a kosztami odciążone PKP, 

żyjemy podobno w państwie prawa, no panowie 

urzędnicy do pracy.
autor: Adam

głupota urzędników nie zna granic... kolej-

ności działań nikt nigdy ich nie uczył.....tymi bez-

myślnymi urzędnikami zarządza prezydent, 

któremu już się też nic nie chce... poza wyjazdami 

do zaprzyjaźnionych miast.
autor: jaś

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl



skutek dewastacji w zimie, kiedy po chodniku 
jeździł ciężki sprzęt i dziś są tego efekty” – mó-
wił. Na osiedlu Przyjaźń odbył się niedawno 
przegląd, podczas którego wykazano „tragiczny” 
stan jego infrastruktury. Izabela Dąbrowska, 
przewodnicząca zarządu, domaga się remontu 
schodów, znajdujących się w okolicach jednego 
ze sklepów. „Chcemy, aby reagować natych-
miast na sprawy bieżące, schody, dziury w jez-
dni, to co można zrobić od razu, a ułatwimy życie 
mieszkańcom” – mówiła. Tutaj problematyczna 
staje się własność terenu. Naczelnik Pilarska 
wskazuje na swoją odpowiedzialność tylko na 
tych, które znajdują się pod jurysdykcją miasta. 
Mieszkańcy „Przyjaźni” oczekują także założenia 
na ich osiedlu monitoringu. „To znacznie przyczy-
niłoby się do ograniczenia dewastacji naszych 
bloków i ich otoczenia” – uzasadniała Izabela 
Dąbrowska. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Chrobrego 
Tadeusz Markiewicz podkreślał konieczność re-
montu chodnika na ul. Kusocińskiego oraz 
poszerzenia miejsc parkingowych przy Rodzin-
nych Ogrodach Działkowych. 

Sołtys Moszczenicy Józef Mucha wskazywał 
natomiast na ulicę Ranoszka, jako wymagającą 
remontu i budowę przy niej chodnika. Przed-
stawiciel osiedla Pionierów mówił o fatalnym 
chodniku przy ulicy Pomorskiej oraz złym stanie 
sali gimnastycznej, znajdującego się na osiedlu 
gimnazjum. 

Przedstawiciele zarządów osiedli i sołectw 
wymieniali tylko najbardziej pilne potrzeby re-
montowe na ich osiedlach. Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Maria 
Pilarska mówiła, że na ich wykonanie potrzeba 
środków obejmujących dwa lub trzy całoroczne 
budżety miasta. Poza tym wskazywała na nie-
uregulowane sprawy własności terenu, jak cho-
ciażby w przypadku Jaru Południowego, co unie-
możliwia przeprowadzenie tam inwestycji. Część 
zadań wymaga porozumienia się z kopalniami, 
gdyż odpowiadają one za szkody górnicze spo-
wodowane na terenach miasta i są zobowiązane 
do pokrywania kosztów z tym związanych. Dzia-
łaczom osiedlowym przeszkadza zbyt rozbudo-
wana dokumentacja rozliczania imprez. Ale 
przedstawiciele magistratu przekonują, że nie da 
się od tego uciec, ponieważ wynika to z prze-
pisów prawa. Nie mówią jednak dlaczego to 
działacze muszą zajmować się tą dokumentacją. 

Każde osiedle ma swoje potrzeby inwesty-
cyjne i najlepiej było by je zaspokoić w pierwszej 
kolejności. Trudno jednak działaczom osiedlo-
wym pogodzić się z tym, że tak niewiele z nich 
znajduje swoje miejsce w budżecie. Rolą władz 
miasta jest takie dokonanie rozpoznania, aby 
rzeczywiście te najpilniejsze i najpotrzebniejsze 
wykonywać w pierwszej kolejności. Polityka czy 
klucz partyjny powinny nie mieć tutaj żadnego 
znaczenia, bo przecież dobro całego miasta 
i wszystkich jego części składowych jest ponad 
wszelkimi podziałami. Może oczekiwania zarzą-
dów i mieszkańców osiedli to tylko mrzonki, 
wręcz marzenia, które nieprędko, a może w ogó-
le nie będą spełnione. Jednak obowiązkiem 
władz, wybranych przecież z naszej woli, jest 
wsłuchiwanie się w głos ludu.
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Piotr Paszenda, sołtys Skrzeczkowic, mówił 
o swoich, jak dotąd bezskutecznych 10-letnich, 
staraniach o remont ulicy Powstańców Śląskich 
(okolice stawu „Ławczok”). Jego zdaniem nieza-
dowalający stan tej drogi jest powodem wielu 
tragicznych wypadków. Zgłosił konieczność ut-
worzenia dodatkowego przystanku autobuso-
wego w rejonie ulicy Osińskiej. Mieszkańcy nie 
mogą się również doczekać się nowego chodnika 
na ulicy Świerklańskiej, a chodzi tylko o 100 met-
rów. „ Ludzie się tam wywracają i nic. W Urzędzie 
mówią mi, że nie ma pieniędzy” - twierdzi. „Oby 
nie okazało się, że pan sołtys prowadzi rozmowy 
z sąsiadami i sołectwo już jest w Żorach” – os-
trzegał radny Janusz Ogiegło (PO) przed możli-
wością przyłączenia się sołectwa do miasta Żory. 

Z kolei Kazimierz Janoska, z osiedla Gwar-
ków, podkreślił po raz nie wiadomo który potrze-
bę modernizacji Jaru Południowego: „Tą sprawę 
trzeba w końcu wyjaśnić. To jest duży problem 
dla miasta, żeby w jego centrum ciągle znajdo-
wał się taki obiekt. Wokół niego mieszkają prze-
cież tysiące ludzi”. Zwrócił uwagę również na ko-
nieczność remontu schodów, prowadzących do 
jaru, a nie tylko wyłączanie ich z ruchu. Oprócz 
tego zwracał uwagę na fatalny stan chodnika 
i ulic w okolicach skrzyżowaniu ul. Małopolskiej, 
Mazowieckiej i Podhalańskiej. Postulował także 
uzupełnienie oświetlenia przy ul. Wielkopolskiej. 
A ze spraw bezpieczeństwa zwiększenie patroli 
policji i straży miejskiej na osiedlu. 

Stefan Wożniak, przewodniczący Zarządu 
Osiedla 1000-lecia, zwracał uwagę na to, że wie-
le wniosków, które składa są powtarzane od wie-
lu lat. „My tylko zmieniamy datę na nich. A tak to 
nic się nie dzieje” – mówił – „Co roku, przez sześć 
lat prosimy o remont ulicy Reja. Owszem odno-
wiono 800 metrów, ale pozostało tylko 200 i nie 
można tego dokończyć. Poza tym dwa bloki, któ-
re na naszym osiedlu należą do Urzędu Miasta, 
są w tragicznym stanie. Miejski Zarząd Nierucho-
mości odpowiada nam zawsze negatywnie, 
w sprawie ich remontu. Nie da się nawet wyko-
nać napisu – osiedle 1000-lecia. O monitoringu 
nawet nie ma, co mówić”. 

Sławomir Filipowicz, przedstawiciel osiedla 
„Złote Łany”, podzielił się refleksją, że w „Urzę-

dzie Miasta raczej nie zwracają uwagi na wnio-
ski, które piszemy”. Podniósł kwestię tego, że ni-
gdy nie otrzymał odpowiedzi na wnioski do bud-
żetu miasta i nie wie nawet, co się z nimi dzieje. 
Domagał się, aby władze, chociaż w przybliże-
niu, informowały, kiedy można liczyć na ich reali-
zację. Za jeden z głównych problemów uznał 
drogę dojazdową do osiedla. Mieszkańcy opo-
wiadają się za odrębną trasą dla pieszych i poja-
zdów, co – ich zdaniem – poprawiłoby bezpie-
czeństwo. Zgłosił potrzebę odnowienia boiska 
sportowego. 

Obecny na spotkaniu zastępca prezydenta 
Krzysztof Baradziej wskazał, że trudno jest urzę-
dnikom udzielić odpowiedzi na każdy wniosek, 

ponieważ jest ich bardzo dużo. Poza tym nie wia-
domo, jak będzie wyglądał budżet miasta za, na 
przykład 2-3 lata. To – zdaniem prezydenta - 
uniemożliwia złożenie wiążących deklaracji, co 
do ich realizacji w przyszłości. 

Bogusława Marchewka, z osiedla Zofiówka, 
uznała, że mieszkańcom najbardziej doskwiera 
brak boiska. „Potraktowano nas bardzo źle. 
Z jednej strony mamy kopalnię, drugiej – ulicę, 
trzeciej – parking kopalniany, a czwartej – obwo-
dnicę. Dzieci nie mają gdzie grać w piłkę, siat-
kówkę, koszykówkę. To boisko mamy obiecane 
od trzech kadencji. Boisko na osiedlu – stało się 
hasłem wyborczym. Okazało się, że są to obie-
canki, a później nie dochodzi do realizacji” – mó-
wiła. Pewną pociechą dla niej były słowa naczel-
nika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwe-
stycji, że są zabezpieczone tereny, na którym 
może powstać boisko. Jednak kiedy to nastąpi 
nie wiadomo. Oprócz tego wskazała na potrzebę 
remontu chodnika przy ul. Wodeckiego. Zwróciła 
się o wprowadzenie jednokierunkowego ruchu 
na ulicy Twardowskiego oraz oświetlenie ulicy 
Stodoły. 

W „Szerokiej” mieszkańcy oczekują na wiatę 
przystanku, znajdującego się nieopodal wia-
duktu. Od 2007 roku Rada Sołecka wnioskuje, 
jak na razie bezskutecznie, o oświetlenie ulicy 
Kombatantów, a także budowę parkingu przy 
osiedlu 1000-lecia. Barbara Niemczyk poruszyła 
kwestię zbyt dużej – jej zdaniem – ilości doku-
mentacji, która wymagana jest przy rozliczeniu 
imprez organizowanych dla mieszkańców. Pre-
zydent Baradziej zasłonił się procedurami for-
malno-prawnymi, które narzucają tego typu wy-
mogi. 

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne boryka się, 
zdaniem Romana Mazura, ze zniszczonymi kra-
wężnikami przy ul. Pszczyńskiej. „To wszystko 

Niespełnione marzenia
Osiedla i sołectwa to podstawowe jednostki, w których skupia się życie mieszkańców. To tam ludzie 
borykają się z problemami i starają się je przezwyciężać. Przewodniczący zarządów osiedli oraz sołectw 
mają dużą wiedzę na temat konkretnych bolączek i potrzeb, jakie występują na ich terenie. Niektóre 
z nich to starania wieloletnie, które mimo wielokrotnych prób nie doczekały się swoich realizacji, ani 
nawet żadnej reakcji. Mówili o nich podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunal-
nej na jej majowym posiedzeniu.
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rzucony – bezradnie rozkładają ręce. Ale czy na-
prawdę radni uczynili wszystko, aby przeforso-
wać swoje propozycje? Jak na razie wiele wska-
zuje na to, że pozostawiają swobodę wszech-
władnemu prezydentowi, który decyduje o tym, 
co i kiedy remontować lub jaką inwestycję wy-
konać. Wydaje się, że radni nie mają znaczącego 
głosu podczas budowy planu finansowego mia-
sta i wyboru inwestycji do realizacji. Otrzymują 

tylko efekt finalny i mogą go tylko formalnie 
w całości przyjąć bądź odrzucić. Do rzad-

kości należy przypadek, kiedy to pod-
czas ubiegłej kadencji radni PiS i PO, 

będący wtedy w koalicji byli w stanie 
narzucić wprowadzone przez siebie 
poprawki. Potem się okazało, że za-
równo jednym, jak i drugim wygod-
niej być w koalicji z prezydentem.

      Decydując o wyborze konkretnej 
inwestycji lub zadania można nimi umie-

jętnie „grać”, zapewniając sobie w miarę 
spokojne i stabilne egzystowanie prezyden-

ckie. Z tego punktu widzenia lepiej mieć 
petentów w postaci radnych, czy przewodniczą-
cych osiedli i sołectw żebrzących u klamki, niż sil-
ną Radę Miasta, radnych rzeczywiście walczą-
cych o interesy mieszkańców i narzucających 
swoją wolę. W odwrotnej sytuacji, to nie rozmo-
wy gabinetowe decydowałyby co, gdzie i kiedy 
ma być zrobione, a ustalenia podejmowane przy 
podniesionej kurtynie. A chodzi przecież o jak 
największą przejrzystość sprawowania władzy w 
imię rzeczywistego interesu społecznego. Ale do 
tego trzeba zdecydowanej, przemyślanej, a co 
najważniejsze - zaangażowanej postawy więk-
szości radnych. Jednak wiele łatwiej jest szukać 
usprawiedliwień, że czegoś nie da się zrobić, szu-
kając kozła ofiarnego, niż próbować wytężoną 
pracą zrealizować swoje zamierzenia i zobowią-
zania wobec mieszkańców.

To do Urzędu Miasta trafiają wnioski płynące 
z różnych środowisk, które dopominają się o wy-
konanie potrzebnych inwestycji. Takie pro-
pozycje mogą składać zarządy osiedli i sołectw, 
radni Rady Miasta, kierownicy placówek orga-
nizacyjnych Urzędu Miasta i inne organizacje. 
Największa część z nich dotyczy infrastruktury 
miejskiej, dlatego zajmują się nimi urzędnicy 
z Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwe-
stycji, którymi kieruje naczelnik Maria Pilarska. 
Dokonują analizy wniosków pod względem celo-
wości i możliwości finansowych ich wykona-
nia.

Osobą, która decyduje, co będzie 
wpisane do projektu budżetu miasta 
jest prezydent i to do niego należy 
wybór, które z oczekiwań mieszkań-
ców mają szansę na realizację, a któ-
re trzeba odłożyć na dalszą przyszłość 
lub odrzucić. Aby mieć moc wykon-
wczą taki projekt musi być zatwierdzony 
przez Radę Miasta, więc to Rada Miasta 
decyduje o jego ostatecznym kształcie – 
przynajmniej w teorii. Dlaczego w teorii? 
Bo projekt budżetu to pokaźna księga, za-
wierająca setki pozycji, w których trzeba się 
orientować, a już przynajmniej przeczytać z roz-
wagą. A z tym bywa u miejskich rajców różnie. 
Więc najwygodniej przegłosować propozycje 
prezydenta, a potem narzekać, że po raz kolejny 
nie zrealizował on oczekiwań zainteresowanych, 
mimo ich usilnych (ale czy naprawdę?) starań. 

Radni również mogą, a nawet powinni, zgła-
szać swoje propozycje, są bowiem przedstawi-
cielami społeczeństwa we władzy samorządo-
wej. Najczęściej idą prostszą ścieżką i wolą ra-
czej ustawić się w roli petenta do władzy wyko-
nawczej - prezydenta, niż zadać sobie więcej 
trudu i występować, jako równorzędny partner. 
Większość z nich ogranicza się tylko do próśb, 
dobrze jak do złożenia wniosków o realizację ta-
kiego lub innego zadania. A teoretycznie można 
inaczej. Bo przecież radni mają prawo do wno-
szenia poprawek do budżetu, który zresztą sami 
potem uchwalają. To jednak wymaga nieco za-
chodu, bo i trzeba w tym „pogrzebać”, i zdobyć 
odpowiednie poparcie. Więc lepiej już prostsza 
ścieżka i przesunięcie odpowiedzialności czy wi-
ny na prezydenta.

O potrzebie na przykład budowy nowego 
chodnika w takiej, czy innej dzielnicy miasta po-
winni decydować przedstawiciele mieszkańców. 
Z pewnością ich wola byłaby bardziej reprezen-
tacyjna, niż jednoosobowa, podjęta nawet przez 
najlepszego, prezydenta. Bo tam, gdzie decyzja 
jednoosobowa to i możliwości do wykorzystania 
tego dla swoich potrzeb całkiem niemałe. Można 
na przykład naciski ludności na swoich przed-
stawicieli, o realizację takich czy innych potrzeb, 
wykorzystywać do bezpardonowej „gry” - żeby 
nie powiedzieć walki - politycznej. Zawsze mo-
żna w pierwszej kolejności wykonać nowy cho-
dnik czy schody w zamian za poparcie i lojalność 
konkretnego radnego. W ten sposób wytrąca się 
potencjalnym krytykom i recenzentom poczynań 
prezydenta oręż z ręki. Bo, jak tu wytykać słabe 
punkty lub potknięcia komuś, kto ma moc 
sprawczą wykonania, albo i nie, potrzebnych in-
westycji na osiedlu, gdzie już od wielu lat „awan-
turują się” ludzie? W jaki sposób ostro domagać 

się swojego, wiedząc, że można na tym wiele 
stracić. Jeśli mieszkańcy nie zobaczą efektów 
pracy radnego, to spotka się z ich zdecydowaną 
dezaprobatą, a nawet z utratą mandatu w nas-
tępnych wyborach. Stąd, przy takim poparciu 
prezydentowi raczej udaje się uzyskać zatwier-
dzenie swoich zamierzeń.

Radny Janusz Tarasiewicz (PiS) potwierdza, 
że budżet jest autorską propozycją prezydenta. 
Jednak radni mogliby mieć na niego większy 
wpływ poprzez merytoryczne podejście do zaga-
dnień. „Dla mnie problem chodnika czy konie-
czność remontu schodów nigdy nie była sprawą 
polityczną. Z racji stałego kontaktu ze społecz-
nością lokalną, to właśnie radni mogą, a nawet 
powinni wskazywać, które zadania należy wyko-
nać w pierwszej kolejności i w moim przekonaniu 
to do nich, a nie prezydenta, jako władzy wyko-
nawczej, powinno należeć ostatnie słowo. Przy 
czym należy mieć na uwadze, że radni repre-
zentują całe miasto, a nie tylko swoją dzielnicę, 
czy okręg wyborczy i powinni rzetelnie ocenić za-
sadność danego remontu, czy inwestycji. Nie-
stety, rzadko się zdarza, że głos mieszkańców 
przedstawiany przez radnych władzy wykonaw-
czej jest brany pod uwagę. Oczywiście pamiętać 
należy, że na realizację wszystkich potrzeb mia-
sto nie posiada wystarczających środków finan-
sowych w roku budżetowym, co wcale nie ozna-
cza, iż nie można wspomnianych potrzeb uw-
zględniać w latach następnych. Układy polity-
czne nie powinny mieć w tym wypadku żadnego 
zastosowania”. Ale są też i radni, którzy przy-
znają się do swojej bezsilności. Radna Alina 
Chojecka (PO) mówi, że nie ma bezpośredniego 
wpływu na kształt budżetu: „Składamy propozy-
cje do pana prezydenta i to on, jako autor bu-
dżetu, decyduje, które z nich zrealizować. Sama 
niejednokrotnie pisałam interpelacje, zwracając 
się o remont ulic np. Moniuszki i otrzymuję tą 

samą odpowiedź – brak środków budżetowych”. 
Radny Jerzy Lis z SLD tak bezlitośnie odsłania 
realia uchwalania jastrzębskiego budżetu mia-
sta: „Niestety jedyną siłą sprawczą, aby cokol-
wiek wprowadzić do budżetu jest prezydent. 
Radni skupiają się na proszeniu go o zapisanie 
w tym dokumencie takiego lub innego zadania. 
Dlaczego tak jest? Brakuje w Radzie inicjatorów, 
którzy by lobbowali za konkretnymi projektami, 
zdobywali dla nich poparcie. A nawet jeśli jakieś 
próby tego rodzaju są podejmowane, to brakuje 
im konsekwencji i siły przebicia”. 

A więc widać, że radni idą na łatwiznę. 
W większości ograniczają się do złożenia wnio-
sku do prezydenta, a potem – gdy zostanie od-

Kto dostanie?
„Jakie potrzeby będą zrealizowane?” - to pytanie, które stale wraca przy końcu każdego roku. Ciągle narzekamy, że otoczenie 
nie jest takie, jak sobie wyobrażamy, a możliwości życia w mieście są dalekie od naszych wyobrażeń. Nie podobają się nam 
zniszczone chodniki, zamknięte schody, brak miejsc parkingowych na osiedlach. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga 
zazwyczaj dużych nakładów finansowych i w większości przypadków ze środków publicznych. Część z tych potrzeb ujmowana 
jest w budżecie, a więc w planie finansowym miasta, czy nawet w planach wieloletnich. Kto podejmuje decyzję o wpisaniu 
takiego, bądź innego remontu chodnika do budżetu miasta? Kto decyduje czy mieszkańcy doczekają się nowych schodów, 
ławek, koszy na śmieci, a czy w przedszkolach i żłobku będzie stworzona odpowiednia ilość miejsc dla najmłodszych?



6 lipca Jastrzębska Spółka Węglowa zadebiutowała 
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Akcje debiutującej na parkiecie spółki na otwarciu zyskały 
3,31 proc. i kosztowały 140,5 zł. Kurs wzrósł jeszcze do 
140, 9 zł, ale następnie zaczął się osuwać w kierunku ceny 
z oferty publicznej. Na zamknięciu sesji akcje kosztowały 
136 zł, czyli dokładnie tyle, po ile były sprzedawane. 
Analitycy nie ukrywają rozczarowania debiutem JSW.

13 czerwca Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała 
cenę maksymalną związaną z pierwszą publiczną ofertą 
akcji, po której zapisywali się inwestorzy indywidualni 
oraz osoby uprawnione, czyli pracownicy JSW i Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze. Cena ta ostatecznie ustalona 
została na 146 zł., a każdy inwestor indywidualny miał 
prawo złożyć tylko jeden zapis na od 5 do 75 akcji. 
Zapisy potrwały do 27 czerwca. Z kolei dzień później, 
28 czerwca, ustalono cenę sprzedaży tychże akcji. 
Cenę wyznaczył Skarb Państwa i wyniosła ona 136 zł. 
Jarosław Zagórowski, prezes JSW, podkreślał wówczas, że 
„136 zł za akcję spółki w ofercie publicznej to dobra cena, 
a jej poziom to kompromis między oczekiwaniami zarządu, 
załogi, właściciela i inwestorów”.Już wówczas rozpoczęły 
się spekulacje, ile będzie można zarobić w dniu debiutu 
węglowej firmy. Wg analityków kurs JSW miałby wzrosnąć 
wówczas z 136 zł do 148,59 zł. Po roku akcje spółki 
mogłyby zdrożeć do 163 zł. Jednocześnie eksperci byli 
zgodni, że to co się będzie działo z kursem akcji JSW 
zależeć będzie w dużym stopniu od sytuacji na rynku stali. 
Podkreślano, że JSW jest największym w Unii Europejskiej 
producentem węgla koksowego, z którego wytwarza 
się koks będący bazą do produkcji stali.

Jak podkreślają obecnie przedstawiciele Ministerstwa 
Skarbu Państwa, debiut giełdowy JSW to kolejna oferta 
prywatyzacyjna zakończona sukcesem. Z oficjalnej strony 
ministerstwa dowiadujemy się między innymi, 
że „ponad 186 tys. inwestorów indywidualnych 
złożyło zapisy na łączną liczbę ok. 10,6 mln akcji, 
czyli prawie 27 proc. całej oferty. W powyższej grupie 
znalazło się także 6 959 pracowników JSW, którzy w puli 
dla osób uprawnionych nabyli 499 904 akcji. Łącznie udział 
pracowników spółki wyniósł ponad 17 proc.” Również 
inwestorzy instytutcjonalni wykazali zainteresowanie ofertą 
jastrzębskiej firmy. „Znalazły się wśród nich zarówno 
najważniejsze polskie instytucje finansowe, jak i wiodący 
inwestorzy z największych centrów finansowych na 
trzech kontynentach” – czytamy. Według ostrożnych ocen 
JSW we wrześniu, najpóźniej w grudniu tego roku, 
mogłaby wejść do indeksu giełdowego 20 największych 
spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej giełdzie – 
WIG20.

Krzysztof Majda z Domu Maklerskiego BDM oceniając 
debiut JSW na giełdzie nie ukrywa, że apetyty były 
zdecydowanie większe. jak twierdzi, inwestorzy liczyli na 
realny debiut w granicach 5-10 proc. Pytany o przyczyny 
takiego stanu rzeczy podkreślił, ze spowodowane to było 
głównie nie najlepszą sytuacją na rynkach światowych a 
także silną pozycją związków zawodowych w Spółce.
Mimo to, jego zdaniem, scenariusz na przyszłość jest 
raczej optymistyczny. Zadecydują o tym m.in. dobra 
kondycja finansowa spółki oraz fakt, 
że najprawdopodobniej w przeciągu pół roku
JSW trafi do indeksu giełdowego WIG20.

Debiut JSW
na giełdzie Co z tymi akcjami
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Kto będzie uprawniony do nieodpłatnego 
nabycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej SĄ.?

W pierwszym rzędzie będą to osoby, które w dniu 1 kwietnia 1993 r. 
były pracownikami jednego z  zakładów wchodzących w skład JSW. 
Po drugie, osoby, które przepracowały w takim zakładzie co najmniej 
10 lat i pożegnały się z nią przechodząc na zasłużoną emeryturę lub 
rentę. Po trzecie wreszcie, pracownicy z minimum 10-letnim stażem 
pracy, których zakład przestał istnieć w wyniku przejęcia go przez in-
ne przedsiębiorstwo.

Kto może skorzystać z tego prawa?
Uprawniony pracownik będzie mógł skorzystać z prawa do nieodpła-
tnego nabycia akcji, o ile najpóźniej do 8 października 1997 r. złożył 
w siedzibie spółki pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia takich 
akcji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne 
z utratą prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.

A co powinien zrobić uprawniony pracownik, 
aby dostać akcje pracownicze?

Uprawnieni pracownicy i emeryci powinni udać się do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i podpisać tam umowę, w której Skarb Państwa 
zbywa nieodpłatnie akcje na ich rzecz. W umowie powinni podać 
numer rachunku inwestycyjnego założonego w jednym z biur ma-
klerskich, na którym zostaną umieszczone akcje. Zgodnie z prawem, 
uprawnienie do nabycia akcji pracowniczych powstaje po upływie 
trzech miesięcy od momentu debiutu spółki na giełdzie, czyli na 
początku października i wygasa z upływem 24 miesięcy od tego dnia. 
Zresztą, dokładny termin będzie ogłoszony przez ministra Skarbu 
Państwa w mediach o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym, a JSW 
wywiesi w swojej siedzibie, zakładach i oddziałach ostateczną liczbę 
uprawnionych pracowników. Nie jest problemem też sytuacja, w któ-
rej pracownik nie podpisze wspomnianej umowy w 2011 r., ponieważ 
prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa dopiero w październi-
ku 2013 r.

Kiedy będzie można sprzedać te akcje?
Dopiero po upływie 2 lat od momentu nabycia praw do akcji praco-
wniczych. Czyli nie wcześniej niż w październiku 2013 r.

Ale pojawiły się już podobno osoby, 
które próbowały ominąć te ograniczenia.

Nieoficjalnie mówi się, że takim osobom proponowane jest ok. 10 
tys. zł za średni pakiet, czyli jakieś 320 akcji. Nikt jednak nie może im 
zagwarantować, że podatek naliczony będzie od tej sumy, a nie, 
jakby to wynikało z regulacji prawnych, od wartości akcji w paździer-
niku 2013 r. A ta może być zdecydowanie wyższa. Jednym z wyjść 
jest zdeponowanie akcji w biurze maklerskim i skorzystanie z kredy-
tu pod zastaw tych akcji.

A czy można będzie zbyć się akcji na rzecz innej osoby?
Po upływie dwóch lat, jak najbardziej będzie to możliwe. Warto jed-
nak podkreślić, że może to nastąpić tylko w drodze umowy cywilno-
prawnej. To z kolei wiąże się z wizytą w urzędzie skarbowym, opła-
ceniem należnych podatków, a następnie zarejestrowaniem tej umo-
wy w biurze maklerskim.

Jak zakłada się rachunek inwestycyjny?
Rachunek inwestycyjny można założyć w dowolnym domu makler-
skim. Można wówczas liczyć na profesjonalną obsługę, pomoc poda-
tkową w zakresie rozliczania podatku od sprzedanych akcji, a także 
uzyskać ogólne informacje dotyczące kondycji interesującej nas fir-
my. Nie należy jednak mylić tego z doradztwem inwestycyjnym. Jest 
to usługa odrębnie odpłatna.

A co z drobnymi inwestorami, 
którzy nie mają żadnych związków z górnictwem?

Każdy inwestor indywidualny miał prawo złożyć do 27 czerwca jeden 
zapis na akcje. W praktyce mógł liczyć na od 5 do 75 akcji. W zdecy-
dowanie lepszej sytuacji byli pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, którzy mogli nabyć dwa razy więcej akcji niż zwykli inwestorzy. 
Jednak biorąc pod uwagę fakt, ze debiut JSW nie był zbyt spektaku-
larny trudno w ich przypadku mówić o uprzywilejowanej pozycji.

Czy na akcjach Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej da się zarobić?

Czas pokaże. Spółka jest bardzo powiązana z sytuacją na rynkach 
międzynarodowych. Jedyne, co mogę teraz doradzić, to pogłębianie 
swojej wiedzy na temat mechanizmów rządzących giełdą, ewentu-
alnie powierzenie swoich akcji wyspecjalizowanym firmom.

                      

6 lipca Jastrzębska Spółka Węglowa zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Ponad 186 tys. inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączna liczbę ok. 10,6 mln akcji, czyli 
prawie 27 proc. całej oferty. W powyższej grupie znalazło się także 6 959 pracowników JSW, którzy 
w puli dla osób uprawnionych nabyli 499 904 akcji. O tym komu przysługują bezpłatne akcje, co dalej 
z nimi zrobić i czy przyniosą swoim właścicielom zysk rozmawiamy z Krzysztofem Majda, maklerem 
papierów wartościowych z Domu Maklerskiego BDM.
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Standard życia 
jest najważniejszy

rodzaju zaletą, gdyż nie mamy szkód górniczych. 
Z tego powodu też inwestorzy nie boją się tutaj 
inwestować.

Prężny rozwój gospodarczy Żor 
na pewno podparty jest widocznymi 
sukcesami gospodarczymi. 
Co można do nich zaliczyć?

Największym sukcesem jest niewątpliwie fakt, 
że przełamaliśmy tą złą passę. Kiedyś tutaj była 
mała liczba miejsc pracy, ludzie musieli szukać 
jej na zewnątrz. Teraz to Żory kreują dużo no-
wych stanowisk i wszystko wskazuje, że najbliż-
sze lata będą jeszcze lepsze. To oczywiście prze-
kłada się na budżet miasta. Jeszcze kilka lat te-
mu, Żory były jednym z najbiedniejszych miast 
na prawach powiatu w Polsce, jeśli chodzi o do-
chody na jednego mieszkańca. Natomiast teraz 
te czasy się kończą, stajemy się coraz zamożniej-
si, wzrosły przez to nasze możliwości inwestycyj-
ne. Udało nam się również pozyskać bardo dużo 
środków z Unii Europejskiej na zmiany w infra-
strukturze miejskiej. Mamy wyremontowane 
wszystkie główne drogi, trwa budowa kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej – skończy się za 2-3 lat 
i wówczas przebudowa infrastruktury zostanie 
zakończona. Myślę, że da to efekty, będą tu przy-
jeżdżać nie tylko inwestorzy ale również nowi 
mieszkańcy. A na tym nam bardzo zależy.

Wspomniał Pan o dotacjach unijnych. 
Czy miasto często sięga po tego 
rodzaju środki?

My korzystamy ze wszystkich możliwości jakie 
się pojawiają. Oczywiście,nie zawsze udaje nam 
się te środki otrzymać. Na szczęście jednak, 
w sprawach dla nas priorytetowych, jak chociaż-
by wspomniana już przebudowa dróg, udało 
nam się otrzymać znaczące fundusze w ogłasza-
nych konkursach. Staramy się również o mniej-
sze dotacje, dzięki którym jesteśmy w stanie re-
alizować projekty z zakresu edukacji czy kultury. 
To bardzo poprawia codzienne warunki życia 
mieszkańców.

Czy warto mieszkać w Żorach?
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tak. Za-
wsze podkreślam, że Żory są miastem, które jest 
bardzo przyjazne dla mieszkańców. Tutaj na 
miejscu mamy wszystkie instytucje, które są lu-
dziom potrzebne na co dzień. A jednocześnie, 
jest to na tyle małe miasto, że nie traci się czasu 
na długie dojazdy, na stanie w korkach. Niedale-
ko jest do terenów bardzo atrakcyjnych rekre-
acyjnie. Mamy tutaj doskonałe placówki eduka-
cyjne, również nasze ośrodki kulturalne działają 
na wysokim poziomie. W ostatnich latach zna-
cznie poprawiliśmy warunki rekreacji w Żorach. 
I tak chcemy dalej robić, działać w tym kierunku, 
uważamy, że mieszkańcom to się należy, jest to 
dowód standardu życia i chcemy, aby ten stan-
dard życia w Żorach był jak najwyższy. 

Na ile, Pana zdaniem, Żory spełniają 
oczekiwania mieszkańców? 
Czy czegoś istotnego brakuje 
w mieście?

Wydaje mi się, że na miejscu mamy wszystko co 
najważniejsze. Jestem zdania, że nie ma potrze-
by budowania w Żorach obiektów typu filharmo-
nia czy opera, ponieważ nie są to instytucje, któ-
re odwiedza się codziennie. A obecnie, tego typu 
placówki kulturalne, znajdują się w większych 
miastach, do których z Żor jest bardzo dobry do-
jazd. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
wyższych uczelni. My nie stawiamy na ilość ale 
na jakość. Dlatego nie będziemy się starali o ża-
dne wyższe uczelnie, ponieważ uważam, że to 
powinny robić raczej tradycyjne ośrodki akade-
mickie. Patrzymy realnie na zapotrzebowanie 
naszych mieszkańców i w miarę możliwości sta-
ramy się je zaspakajać.

Skoro o potrzebach mowa, 
czego najbardziej brakuje żorzanom? 
Z jakimi problemami 
najczęściej się borykają?

Dzięki cotygodniowym spotkaniom z mieszkań-
cami miasta, jestem na bieżąco informowany 
o trapiących ich problemach. Jeszcze 10 lat temu 
największą bolączką był brak pracy, obecnie pra-
wie się to w ogóle nie zdarza. Większość mie-
szkańców zgłasza się z problemami mieszkanio-
wymi i to, myślę, jest dominujący problem. Na-

wet nie w tym rzecz, że w Żorach jest szczególnie 
ciężko – u nas jest najkrótsza kolejka w okolicy, 
jeśli chodzi o czas oczekiwania na mieszkania so-
cjalne. Ale i tak jest kilkadziesiąt rodzin, które 
proszą o pomoc. Na pewno w najbliższych latach 
powinniśmy o tym pamiętać. Dlatego chcemy 
sprzyjać rozwojowi budownictwa, zarówno 
komunalnego jak również prywatnego, gdyż lu-
dzie powinni mieć możliwość rozwiązywania pro-
blemów mieszkaniowych we własnym zakresie. 
Zresztą taka polityka jest w Żorach realizowana 
od wielu lat i w kolejnych latach będzie kon-
tynuowana. Innym istotnym problemem, który 
nasilił się, zwłaszcza w ostatnich latach, ale my-
ślę że już wkrótce zostanie rozwiązany, jest pro-
blem miejsc w przedszkolach. Nasilił się, ponie-
waż sytuacja się poprawiła, coraz więcej matek 
pracuje . Problem się skończy, ponieważ od przy-
szłego roku 6-latki mają pójść do szkół, wówczas 
30% dzieci z przedszkola odejdzie i brak miejsc 
w przedszkolach samoistnie zniknie w ciągu ro-
ku, góra dwóch.

Wiele okolicznych miast boryka 
się z problemem emigracji 
mieszkańców. Ludzie wyjeżdżają 
w poszukiwaniu pracy do innych, 
większych miast. 
Jak ten problem wygląda w Żorach?

Nie obawiamy się spadku ilości mieszkańców, 
ponieważ, jak wskazują statystyki, nasze miasto 
może poszczycić się najwyższym przyrostem na-
turalnym w Polsce. Owszem, niektórzy żorzanie 
wyjeżdżają, ale jeśli przyjrzymy się danym, to 
ubywa ich o wiele mniej niż w innych miastach. 
Tendencje wyjazdowe wynikają z takiego faktu, 
że mieszkańcy, którzy przyjechali tutaj pracować 
w kopalniach, przechodząc dosyć szybko na 
emeryturę, często wracają do swoich rodzinnych 
stron. Warto także zauważyć, że w każdym 
mniejszym mieście jest grupa ludzi, która 
zawsze będzie wyjeżdżała. To są osoby, które 
podejmują studia w dużych miastach, tam mają 
większe możliwości robienia kariery w różnych 
dziedzinach. U nas pozostają ludzie, którym za-
leży na pracy w przemyśle, w usługach, którym 
zależy na bardzo dobrych warunkach mieszka-
niowych i bytowych. W Żorach żyje się łatwiej 
i taniej niż w dużych metropoliach. 

Jednak nie zawsze sytuacja 
Żor była tak korzystna. 
Miasto ma za sobą trudny okres...

Żory miały bardzo trudny okres na przełomie lat 
1990-2000, wiązało się to z upadkiem wielkich 
zakładów przemysłowych – upadły kopalnie 
i straciliśmy dużo miejsc pracy. Potem zaczęliśmy 
mozolnie te stanowiska odbudowywać i muszę 
powiedzieć, że jestem zadowolony z tego co już 
się stało, a perspektywy rozwojowe wciąż są 
bardzo dobre. Udało nam się zmodernizować 
infrastrukturę drogową, jesteśmy miastem 
o najlepszym systemie komunikacyjnym w oko-
licy. Przez Żory przebiega autostrada A1, co 
sprawia, że coraz więcej inwestorów jest zainte-
resowanych naszym miastem. Na szczęście koń-
czy się okres zastoju, spowodowanego kryzysem 
gospodarczym na świecie. Efekty są widoczne 
już teraz, dlatego też postanowiliśmy powięk-
szyć Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną 
o kolejne 44 hektary. Dotychczasowe tereny już 
się zapełniły i w zasadzie nie mielibyśmy gdzie 
lokować kolejnych przedsiębiorców. Stąd ta de-
cyzja i myślę, że w kolejnych latach również te 
tereny zostaną zapełnione przez działalność na-
szych inwestorów.

Faktycznie, miasto nie narzeka na brak 
inwestorów. Czy przyciąga ich tylko 
dogodna lokalizacja Żor, czy może 
posiadacie jakiś sposób na ściągnięcie 
inwestorów właśnie tutaj?

Nas nauczyło doświadczenie, że najskutecz-
niejszą metodą przyciągania inwestorów jest ich 
bardzo dobra obsługa. Inwestor na własnej skó-
rze musi się przekonać, czy w danym mieście za-
łatwia się sprawy sprawnie, szybko, czy można 
liczyć na pomoc od władz miasta. Oczywiście, 
ważne są również obiektywne wskaźniki takie 
jak chociażby odpowiednia komunikacja czy 
brak szkód górniczym. Ja współczuję miastom, 
które mają na swoich terenach szkody górnicze. 
Inwestorzy, zwłaszcza zagraniczni, nie chcą ry-
zykować. Dlatego, to co było dla nas problemem, 
czyli fakt, że upadły kopalnie, stało się swego 

Żory to nieduże, liczące niewiele ponad 60 
tysięcy mieszkańców, miasto. Jednak mi-
mo swoich małych gabarytów prężnie się 
rozwija, nierzadko daleko w tyle zostawia-
jąc za sobą sąsiadów. Jednocześnie, mimo 
licznych sukcesów, włodarze miasta dużą 
wagę przywiązują do współpracy regio-
nalnej, dzięki której cały Subregion Zacho-
dni może prężnie się rozwijać. O tym, co 
wyróżnia Żory na tle innych miast w oko-
licy i nie tylko, opowiedział prezydent mia-
sta, Waldemar Socha.

Prezydent miasta Żory Waldemar Socha                                            fot. UM Żory
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Żory to miasto atrakcyjne nie tylko dla 
mieszkańców czy inwestorów, 
ale również osób przyjezdnych. 
Co takiego wyróżnia 
miasto na tle regionu?

Generalnie myślę, że miasto jest nowoczesne, 
ma nowoczesną strukturę jeśli chodzi o zagospo-
darowanie przestrzenne. Nie ma tutaj dzielnic 
zaniedbanych, są jedynie pojedyncze obiekty 
opuszczone lub zaniedbane, jednak staramy się, 
aby było ich jak najmniej. Jeśli chodzi o atrakcje 
dla przyjezdnych, to już wkrótce nasz basen sta-
nie się małym aquaparkiem, który będzie służył 
nie tylko żorzanom. Dużą atrakcją, która przycią-
gnie także mieszkańców okolicznych miast bę-
dzie Twinpigs, czyli nasze miasteczko westerno-
we. Jest to zaczątek większego projektu, ponie-
waż chcemy stworzyć w Żorach tematyczny Park 
Rozrywki. Ten olbrzymi obszar, będzie ogromną 
atrakcją turystyczną, niespotykaną nigdzie in-
dziej w regionie. Naszym atutem jest również 
piękna starówka. Mamy w planach stworzyć 
w miejskich kamienicach lokale gastronomiczne 
różnego typu, w których będzie można nie tylko 
zjeść smaczny posiłek, ale także miło spędzić 
czas na zabawie. Fenomenem, na skalę ogólno-
polską jeśli nawet nie europejską, jest nasze 
Święto Ogniowe. Z tego powodu powstaje w Żo-
rach jedyna w swoim rodzaju placówka, o robo-
czej nazwie Muzeum Ognia. Będzie to nietypowe 
muzeum, nawiązujące do historii miasta, roli 
energii w rozwoju cywilizacji. Nie będzie ekspo-
natów na które można jedynie patrzeć zza szkła, 
ale ultranowoczesne środki przekazu, których 
nie ma żadna inna placówka w Polsce. Chcemy, 
aby pełniło ono rolę edukacyjną, ale w atrakcyj-
nej formie. Planujemy otwarcie placówki w Świę-
to Ogniowe, czyli 11 maja 2012 roku. Myślę, że 
wszystkie wyżej wymienione atrakcje przyciąg-
ną do nas ludzi z całego regionu.

Skoro o regionie mowa, czy Żory 
nawiązują współprace z okolicznymi 
miastami, czy też ukierunkowane 
są wyłącznie na samodzielne 
funkcjonowanie?

Oczywiście, że współpracujemy z sąsiednimi 
miastami, w ramach Subregionu Zachodniego 

Ceny biletów "w górę”
Od września br. będą obowiązywały nowe tary-

fy biletów na przejazdy autobusami, należącymi 
do jastrzębskiego Międzygminnego Związku Ko-
munikacyjnego. 

“Taką decyzję podjęło zgromadzenie związku. 
Głównym powodem było to, że w ciągu dwóch 
ostatnich lat nie były podnoszone ceny biletów, 
natomiast w tym samym czasie wzrosły stawki 
przewoźników. Podwyżka ma zrekompensować 
tą różnicę - wyjaśnił Benedykt Lanuszny, dyrektor 
Biura Zarządu MZK. 

Bilety ulgowe jednorazowe:

Do 10 minut: 1,00 zł (obecnie) 
- 1,10 zł (od września)
Do 20 minut: 1,40 zł (obecnie) 
- 1,50 zł (od września)
Powyżej 20 minut: 1,60 zł (obecnie) 
- 1,70 (od września)

Bilety normalne jednorazowe:

Do 10 minut: 2,00 zł (obecnie) 
- 2,20 zł (od września)
Do 20 minut: 2,80 zł (obecnie) 
- 3,00 zł (od września)
Powyżej 20 minut: 3,20 zł (obecnie) 
- 3,40 (od września)

Bilety miesięczne i okresowe

Wszystkie ceny biletów miesięcznych 
i okresowych wzrosną o 4 zł,
 ulgowych o 2 zł.
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 niedługo taxówką będzie taniej niż w naszym 

jastrzębskim mzk.
autor: leo

  niech MZK zacznie dbać o swoich klientów, 

mamy najdroższe bilety MZK w Polsce!! nie pozo-

staje nam nic innego jak poprzesiadać się w pry-

watne linie :)
autor: r-bus

Z Pawłowic do Jastrzębia i z powrotem. Bilet 

w jedną stronę - 2zł (prywatny przewoźnik, czas 

jazdy 10min). W MZK ta sama trasa kosztuje 

3,20zł i jazda trwa znacznie dłuzej.
autor: Łukasz

Ü

pfff płaczecie 10/20gr na bilecie. Ludzie ogar-

nijcie sie. Autobusy na powietrzu nie jada... Paliwo 

tez idzie w gore...
autor: xxx

1.12.2009 roku była ostatnia podwżzka cen 

biletow, albo pan dyrektor nie umie liczyc albo na 

oficjalnej stronie mzk jest błąd. nie ma 2 lat, raczej 

jest chciwość
autor: aaaaaa

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na  
www.jasnet.pl

Województwa Śląskiego. Z dumą muszę powie-
dzieć, że jesteśmy najlepiej zorganizowanym 
subregionem w województwie śląskim. Współ-
pracujemy ze sobą od lat i ta współpraca jest 
bardzo pozytywna. Potrafimy się porozumieć 
w istotnych kwestiach, jak chociażby w sprawie 
podziału środków unijnych. To jest nasze wielkie 
osiągnięcie. Potrafimy ocenić, które miasto 
w czym się specjalizuje i do których konkursów 
powinno przystąpić, aby dodatkowo wzmocnić 
swój potencjał w danej kwestii. Metoda ta się 
sprawdza, ponieważ pod względem realizacji 
funduszy z Regionalnego Programu Operacyjne-
go jesteśmy na 1 miejscu. Oczywiście jest je-
szcze wiele spraw, nad którymi warto popraco-
wać. Mówię chociażby o zintegrowanej komuni-
kacji, która byłaby dowodem,że nasz subregion 
się całkowicie jednoczy. Na pewno wspólną dzie-
dziną powinna być także gospodarka odpadami. 
Nie jest racjonalne, żeby każde miasto zajmowa-
ło się tym osobno. Jednak nic nie jest przesądzo-
ne, nasza współpraca ciągle trwa i niewykluczo-
ne, że dojdziemy do porozumienia również 
w tych kwestiach. Na chwilę obecną duży nacisk 
kładziemy także na promocję całego Subre-
gionu, tak, aby ludzie widzieli, że tutejsze miasta 
są atrakcyjne dla wszystkich.

Co w takim razie jest 
najmocniejszą stroną Żor? 
Jakie aspekty miasta będą 
promowane w ramach 
tej współpracy?

 - Na pewno będziemy chcieli wykorzystać nasze 
atrakcyjne położenie, pokazać, że lokalizacja Żor 
jest korzystna dla wszystkich. Z tego powodu, 
mamy także w planach dalszy rozwój handlu, 
usług, rozrywki. Jestem przekonany, że za kilka 
lat, kiedy uda nam się dokończyć te projekty, 
które planujemy, Żory staną się atrakcyjnym 
przystankiem na drodze na weekend czy na 
wczasy. To będzie nasza specjalizacja w regio-
nie.

Ulica 11 Listopada jest jedną z głównych 
w Jastrzębiu-Zdroju. Od pewnego czasu etapami 
prowadzona jest jej modernizacja. Jak informuje 
rzecznik Urzędu Miasta, Katarzyna Wołczańska: 
"Do 15 lipca zostaje przesunięty termin zamknię-
cia ul. 11 Listopada na odcinku od ronda Zdrojo-
wego do skrzyżowania z ulicą Leśną. Objazd bę-
dzie się odbywał ulicami: Słoneczną, Bronie-
wskiego i aleją Jana Pawła II".

„Celem strategicznym projektu jest popra-
wa jakości infrastruktury drogowej poprzez mo-

dernizację ulicy 11 listopada wraz z mostem 
w ciągu DW 937, stanowiących jednolity ciąg 
drogowy, należący do układu kluczowych ele-
mentów sieci drogowej w swojej lokalizacji. Dro-
ga prowadzi ruch poprzez centrum miasta do 
granicy państwa z Republiką Czeską, a także wy-
prowadza ruch na drogę DW 933 w kierunku 
Rybnika i Katowic. W przyszłości stanowić będzie 
również dogodne połączenie z autostradą A1” - 
wyjaśniała rzecznik jastrzębskiego magistratu 
Katarzyna Wołczańska przed rozpoczęciem in-
westycji.

Przedłużył się remont 
11 Listopada

Remont ul. 11 Listopada                                                       fot. Adrian Sawko
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Amatorzy dobrego kina na pewno będą usatysfakcjonowani. 
W tym roku na Festiwalu Wakacyjne Kadry zaprezentowanych 
zostanie 13 cykli filmowych, m.in: Wakacyjne Kadry Dzieciom, 
Nowe filmy polskie, Polonica, Festiwale, festiwale, 47 lat DKF 
„Fafik”, Oblicza rocka, Najlepsze dokumenty, Kameralne kino 
duńskie, Mistrzowie kina – Woody Allen, Pokazy specjalne.

A oto propozycje filmowe w ramach prezentowanych cyklów. 
Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie: 

Wakacyjne Kadry Dzieciom - kino duńskie: 
Mali hakerzy, Dzikie łabędzie, Jabłko & robak, Karla & Katrine; 
Kręgi Sztuki Dzieciom -filmy według prozy A.Lindgren: 
Ronia – córka zbójnika, Madika z Czerwcowego Wzgórza, 
Rasmus i włóczęga, Bracia Lwie Serce, Dzieci z Bullerbyn, 
Nowe przygody dzieci z Bullerbyn; 
Wakacyjne Kadry Dzieciom - wielkie produkcje: 
Piorun, Dżungla, Rabatuj, Wall.e; 
Animacje nie tylko dla dzieci: 
Iluzjonista, Sekret księgi z Kells, Jeż Jeży; 
Nowe filmy polskie: 
Made in Poland, Chrzest, Maraton tańca, W imieniu diabła, 
Erratum, Proste Pragnienia, Czarny Czwartek; 
47 lat DKF „Fafik”: 
Grek Zorba, Dzikość serca, Blaszany bębenek, 
Tańczący z wilkami, Thelma i Louise; 
Polonica: 
Pozdrowienia z Paryża, Niepokonani, Nic osobistego, 
Samotny mężczyzna, Aż po grób; 
Festiwale, festiwale: 
Film Niespodzianka, Hej, skarbie, Kolejny krok, 
Pewien dżentelmen, Ludzie Boga, Kobiety bez mężczyzn; 
Oblicza rocka: 
Kultura remixu, Patti Smith – sen życia, The Doors historia 
nieopowiedziana, Herbie Hancock - możliwości; 
Pokazy specjalne: 
Wyjście przez sklep z pamiątkami, 
Wszystkie kobiety Mateusza (film realizowany w Cieszynie); 
Najlepsze dokumenty: 
Świat według Breughla, Baraka, Śmietnisko/ Waste Land, 
Niedokończony film, Para do życia, 
Olafur Eliasson: Space Is Process, Nobody passes perfectly, 
Dreams in Copenhagen, Armadillo – wojna jest w nas; 
Kameralne kino duńskie – nowości: 
Aplaus, chory z miłości, Cierpienia młodych serc, 
Ach, spij kochanie, Nad ulicą pod wodą, Braterstwo, 
Eksperyment, Mały żołnierz, Ucieczka, Headhunter; 
Mistrzowie kina – Woody Allen – mini retrospektywa 
(1978 – 1991): 
Złote czasy radia, Zbrodnie i wykroczenia, Seks nocy letniej, 
Hannah i jej siostry, Wnętrza, Wrzesień, Cienie we mgle, 
Inna kobieta, Danny Rose z Broadwayu. 

Szczegółowe opisy filmów oraz program imprezy znajdziesz 
na stronie Festiwalu www.wakacyjnekadry.pl

Rezerwacją objęte zostały filmy wyświetlane tylko w kinie 
„Piast”. Na seanse w pozostałych obiektach wejściówki będą 
dostępne w czasie trwania festiwalu.

Ruszają dwa wielkie festiwale
Filmy polskie i zagraniczne, koncerty, wykłady, pokazy, warsztaty i wystawy. Osiem dni kultury „pełną gębą” na wysokim 
poziomie od rana do nocy. Już w niedzielę 10 lipca ruszają w Cieszynie dwa wielkie Festiwale: 6. Festiwal Filmowy 
Wakacyjne Kadry oraz Druga Edycja Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości - Kręgi Sztuki, które 
potrwają do 17 lipca. „Nie pozwólmy wykluczyć się z kultury”. Takie hasło przyświeca organizatorom obu Festiwali, którzy 
chcą pomóc twórcom w zaprezentowaniu swoich osiągnięć, a odbiorcom w ich poznaniu. Wstęp na wszystkie imprezy, 
w ramach obu wydarzeń, jest całkowicie bezpłatny. Dlatego warto przejrzeć programy i wybrać interesujące Cię pozycje.

W ramach Kręgów Sztuki mistrzowie w swojej dziedzinie z Pol-
ski i Europy, poprowadzą warsztaty: muzyczne, plastyczne, malar-
stwa emocjonalnego, projektowania książki, filmu animowanego, 
operatorskie: m.in.: „Melodie i rytmy świata” prowadzone przez 
znaną na wszystkich kontynentach instrumentalistkę Marię Po-
mianowską ze specjalnym udziałem Mohammada Rasouli i Dimy 
Gorelika, warsztaty operatorskie z Michałem Bukojemskim, czy 
wybitnym animatorem filmów - Wojtkiem Wawszczykiem, realizu-
jącym swoje projekty w Polsce i na świecie. Atrakcyjnie zapowia-
dają się również warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów 
z Krakowa: Grzegorza Grabowskiego i Zbigniewa Stryczula. 

“Najciekawsze okładki płytowe PRL”, “Perełki muzyczne bloku 
wschodniego”, “Pieniądze i sztuka”, wykład o sztuce aktorskiej, 
czy reżyserii filmowej – to niektóre tematy wykładów. Jednak to 
nie wszystko. Czekają na Ciebie również liczne wystawy, plene-
rowe projekcje filmowe na Rynku, prezentacje uczelni z Wiednia, 
Ostrawy, Zlína, Katowic, Torunia, Warszawy, Cieszyna oraz kon-
certy znanych muzyków prezentujących różne style muzyczne: 
alternative, jazz, reggae, rock, muzyka klasyczna i dawna.  

Melomani nie zawiodą się. Ciekawie zapowiada się koncert 
z okazji 90-lecia Astora Piazzoli, twórcy stylu zwanego neuvo tan-
go, wirtuoza bandoneonu, tanguero. Wykonawcy przyjadą do Cie-
szyna z różnych zakątków świata. Usłyszymy też wspomnianą Ma-
rię Pomianowska oraz międzynarodowy zespół na światowym 
poziomie Ensemble Diderot. Koncert Mozarta i jemu współczes-
nych na cztery ręce zagrają wybitne instrumentalistki - Katarzyna 
Drogosz i Petra Madejowa. Trzy wieki wstecz przeniesie Cię muzy-
ka zespołów: Barocktrompetten Berlin z instrumentami dętymi 
z XVII wieku oraz Kapeli Dworskiej Consortium Sedinum. Ich wy-
stęp tak spodobał się zeszłorocznym uczestnikom, że postano-
wiono zaprosić ich ponownie. W tym roku organizatorzy wymyślili 
niespodziankę dla melomanów. Kto chce, może zaprosić muzyków 
do swojego domu. - W ramach Festiwalu Kręgi Sztuki muzycy z En-
semble Diderot oraz Maria Pomianowska z przyjaciółmi, oprócz 
występów w Teatrze, chętnie zagrają, jak to bywało w czasach 
Chopina i wcześniej, w prywatnych salonach, domach mieszkań-
ców Cieszyna – powiedział Wojciech Majewski, pomysłodawca 
i dyrektor festiwalu. Zatem Ci z Państwa, którzy chcieliby zaprosić 
ich do swoich domów, by tam odbył się ich koncert, prosimy o kon-
takt z Wydziałem Promocji UM Cieszyn, Tel. 33 47 94 240 - 3. 

Królował będzie również jazz. Swój piąty jubileusz uczci w Cie-
szynie kapela Muariolanza reprezentująca jazz-ambiente, a wybu-
chową mieszankę jazzu i live electronics zaprezentują muzycy 
z Jazz Bending. Nie zabraknie też wrażeń dla amatorów słone-
cznego reggae. Słynny Vavamuffin potrafi zarazić pozytywną 
energią niejednego pesymistę. Przed nim jednak publiczność roz-
grzeje Dj Feel – X. Kolejnym miłym akcentem będą zespoły: pro-
wadzony przez Macio Moretti’ego (Paszport Polityki 2010) Paris 
Tetris oraz Białe Wakacje, które zagrają przed wieńczącą Festiwal 
kapelą Voo Voo. 

Więcej na www.kregisztuki.com
Organizatorem Festiwali jest UM w Cieszynie.

Beata Tokarzewska

30 czerwca w Klubie Eight odbył się pierwszy 
koncert z cyklu Jastrzębskiej Konfrontacji Brz-
mień. Idea koncertów JKB powstała przed rokiem 
z inicjatywy Jastrzębskiej Alternatywy Młodzieży 
Aktywnej. Wtedy to miała miejsce edycja 2010. 
Rok 2011 to czas kolejnych muzycznych odkryć. 
Koncert zorganizowano przy współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
Klubem Eight.

Występy na festiwalu są świetną okazją dla 
mniej doświadczonych zespołów do pokazania 
się szerszej grupie odbiorców. W czwartek na 
scenie wystąpiły zespoły: KEEP AWAY FROM 
FIRE, PAPERTREE oraz DRENKROM. Ten ostatni 
dzięki głosom publiczności został wybrany zwy-
cięzcą pierwszego koncertu, co dało mu awans 
do Wielkiego Finału Jastrzębskiej Konfrontacji 
Brzmień.
więcej na www.jasnet.pl

I edycja JKB!
Zwycięstwo Drenkrom
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XI Bieg na Pilsko odbędzie się w niedzielę, 
17 lipca. Start nastąpi o 11:00 z parkingu obok 
zajazdu „Smrek” w Korbielowie. Autobus z tymi 
mieszkańcami Jastrzębia i okolic, którzy zechcą 
pojechać na zawody wraz z organizatorami, od-
jedzie spod Stadionu Miejskiego przy ul. Harcer-
skiej o 7:00. Wpisowe do imprezy wynosi 30 zł. 
Przejazd autobusem to koszt 20 zł. Oczywiście, 
jeśli ktoś ma zamiar jechać na własną rękę, musi 
jedynie opłacić wyżej wspomniane wpisowe. Or-
ganizatorem biegu jest Stowarzyszenie Biegów 
Górskich. Współorganizatorem zawodów nordic 
walking jest Jastrzębski Portal Informacyjny 
JasNet. Celem imprezy jest promocja aktywności 
fizycznej wśród społeczeństwa, upowszechnia-
nie biegania w górach jako najprostszej formy 
ruchu i turystyki, promocja walorów turystycz-
nych w strefie transgranicznej, a także organi-
zacja Mistrzostw Polski Weteranów, Górników 
i Straży Pożarnej. 

Meta biegu i nordic walking znajdować się 
będzie w okolicach szczytu Pilska jeszcze po pol-
skiej stronie granicy. Warto jednak wiedzieć, że 
sam wierzchołek leży już na Słowacji. Długość 
trasy to 8 km. Przewyższenie wynosi z kolei 
+948 m. Nie jest to zatem łatwy do pokonania 
dystans i bez wątpienia wymagać będzie o wiele 
więcej wysiłku, aniżeli czerwcowy Bieg na Sto-
żek. Udział w zawodach mogą wziąć wyłącznie 
osoby urodzone w 1995 i starsze. Młodzież i dzie-
ci, które nie będą z tego względu mogły wystar-
tować w biegu na 8 km, są zaproszone do udzia-
łu w biegach na 1 km. Młodzież poniżej 18. roku 
życia w biegu na 8 km musi posiadać zgodę 
rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem 
udziału jest wypełnienie karty uczestnictwa 
w formularzu zgłoszeniowym na stronie 
www.gorskiebieganie.pl lub w Jastrzębskim Por-
talu Informacyjnym JasNet (pawilon „Jantar” 
przy al. Jana Pawła II) oraz uiszczenie wpiso-
wego (30 zł), a także dodatkowo opłacenie ko-
sztu przejazdu autobusem (20 zł). Na stronie 
www.gorskiebieganie.pl można zapisywać się do 
10 lipca, natomiast datą końcową zapisów w Jas-
Necie jest czwartek, 14 lipca. W ramach wpiso-
wego organizator gwarantuje pamiątkowy me-
dal i posiłek oraz okolicznościową koszulkę, przy 
czym w tym ostatnim wypadku ich ilość jest 
ograniczona. Decyduje data zapisu. Zatem... kto 
pierwszy, ten lepszy! Ponadto triumfatorzy po-
szczególnych kategorii mogą liczyć na statuetki 

i puchary. Stefan Kalinowski już teraz deklaruje, 
iż dotychczas zapisało się 220 osób z całej Polski! 
Warto pamiętać, iż Bieg na Pilsko to niezwykle 
prestiżowa impreza i zainteresowanie nią zna-
cznie przewyższa pozostałe etapy zawodów 
EuroBeskidy Cup 2011. W jej organizacji dużo 
pomagają: Gmina Jeleśnia, Starostwo Powia-
towe w Żywcu oraz Schronisko na Hali Miziowej.

Pilsko jest położone w Beskidzie Żywieckim. 
Wysokość góry to 1557 m n.p.m. Jest to drugi, 
po Babiej Górze, najwyższy szczyt w przed chwi-
lą wspomnianym paśmie, który Słowacy nazy-
wają Orawskimi Beskidami. Sama nazwa „Pilsko” 
ma dość ciekawą, ale też niejasną, etymologię. 
Otóż pochodzić ona może od nazwiska dawnego 
właściciela podszczytowej hali, Piela. Być może 
jednak taka, a nie inna nazwa jest efektem okre-
ślenia miejsca piłowania drewna. Natomiast inni 
uważają, iż „Pilsko” ma związek z... upijaniem się 
na szczycie zbójników. Pod szczytem w 1939 
roku miała miejsce jedna z pierwszych bitew 
kampanii wrześniowej, czego pamiątką jest 
ustawiony krzyż. W tym miejscu bowiem zginął 
polski żołnierz. Ze szczytu Pilska rozpościera się 
przepiękna panorama na Beskidy i Tatry. Biega-
cze i „nordyccy spacerowicze” będą mieli okazję 

Na Pilsko marsz!
Bieg na Pilsko to nasza perełka - ocenił prezes Stowarzyszenia Biegów Górskich Stefan 
Kalinowski. I trudno się z tym twierdzeniem nie zgodzić. Impreza odbędzie się po raz 
jedenasty. To jeden z najbardziej znanych i prestiżowych biegów górskich w Polsce. 
Towarzyszyć mu będą zawody nordic walking w ramach JasWalkingu, tak jak w całym 
cyklu EuroBeskidy Cup. Jastrzębianie mieli już okazję brać udział w pierwszym etapie 
tego cyklu, czyli Biegu na Stożek. Impreza została uznana za bardzo udaną. Tym razem 
powinno być jeszcze lepiej.

Druga trasa JasWalkingu, którą uczestnicy 
przejdą 10 lipca, będzie nosiła nazwę "Północne 
rubieże naszego miasta". 

 Spacerowicze rozpoczną marsz przy ul. Pół-
nocnej obok tablicy informacyjnej o szlakach ro-
werowych przebiegających przez Jastrzębie (tuż 
obok dworca PKS). Wędrówka wieść będzie żół-
tym szlakiem rowerowym. W jej czasie sportowcy 
mijać będą szereg ciekawych obiektów. Pier-
wszym z nich jest Kościół św. Katarzyny, który nie 
zmienił swojego wyglądu od 180 lat. Dwieście lat 
temu w tym miejscu stał drewniany kościółek, 
który w 1811 roku został zniszczony przez pożar. 
Obok kościoła znajduje się Pomnik Ofiar Marszu 
Śmierci z Oświęcimia do Wodzisławia. Na przyko-
ścielnym cmentarzu znajduje się z kolei gro-
bowiec rodziny Witczaków oraz grób powstańców 
śląskich, który w 1939 został rozebrany z rozkazu 
Niemców. Po wojnie pomnik został odrestauro-
wany. Sam kościół w lutym 1945 roku został 
zbombardowany, w efekcie czego ucierpiał dach, 
sklepienie i wieża. Przechodzimy przez ulicę 
Pszczyńską i idziemy wzdłuż niej. Po około 50 m 
ujrzymy drogę, oznakowaną jako ścieżka rowe-
rowa, w którą skręcamy. 

 Idąc lasem po kilku minutach wychodzimy na 
ulicę Gałczyńskiego. Skręcamy w lewo i 
kontynuujemy naszą trasę ulicami: Okopową, 
Długą i Szybową. Przy dobrej widoczności z wyso-
kości ul. Szybowej roztacza się piękny krajobraz 
naszego miasta. Można też dostrzec szczyty Be-
skidów. Przy ul. Szybowej stoi również urocza ka-
pliczka. 

 Po przekroczeniu ul. Połomskiej "jaswalkingo-
wcy" dotrą na ul. ks. bp. H. Bednorza (diecezjalny 
biskup katowicki w latach 1967-1985, jego nas-
tępcą jest abp Damian Zimoń), gdzie znajduje się 
zabytkowy drewniany Kościół św. Barbary i św. 
Józefa, który w 1974 roku został przeniesiony 
z Jedłownika. Znaki trasy rowerowej doprowadzą 
następnie do ul. Górniczej (przepraszamy za małe 
utrudnienia spowodowane remontem drogi), z 
której uczestnicy skierują się na ul. Ligonia. Po-
dążając nią sportowcy przecinając ul. Połomską 
dotrą do ul. Reymonta, a następnie pójdą w pra-
wo do ul. Zapolskiej i wreszcie znajdą się na ul. 
Pszczyńskiej. Skręcając w lewo uczestnicy Jas-
Walkingu dotrą do spotkania znaków trasy rowe-
rowej, gdzie przemaszerują do miejsca rozpoczę-
cia wędrówki. 

Marsz rozpoczynamy pomiędzy 
godziną 16.30 a 17.00! 

Losowanie nagród wśród uczestników, 
którzy ukończyli marsz, na mecie o godz. 20.30 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do odwołania trasy JasWalkingu w przypadku 
niesprzyjającej pogody. 
 Sponsorami nagród II etapu JasWalking są: 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Bartosz, 
ul. Zielona 15a oraz Empik (Galeria "Zdrój").

Druga trasa 
JasWalkingu

nie tylko do podziwiania sąsiednich gór, ale też 
przyrody. Pilsko jest jednym z bardziej urokli-
wych miejsc w naszym kraju. Bogata fauna i flora 
to jeden z wyznaczników tego regionu. Spotkać 
tu można między innymi rzadkie okazy jarzą-
bków oraz głuszców. 

Dlaczego warto wziąć udział w tej imprezie? 
Przede wszystkim dla siebie. Nie spędźmy tych 
wakacji przed telewizorem, ale wykorzystajmy je 
do obcowania z naturą, a także do aktywnego 
wypoczynku. Ci, którzy czują się na siłach, mogą 
spróbować swoich sił w biegu. Warto jednak pa-
miętać, że trasa, którą przygotowali organiza-
torzy, jest stosunkowo niełatwa i zanim wybie-
rzmy się na Pilsko, warto trochę... potrenować. 
Przewyższenie sięgające niemal kilometra to na-
prawdę nie przelewki... Bieg na Pilsko to jedna 
z najbardziej prestiżowych imprez w ramach za-
wodów w biegach górskich. Zatem na miejscu 
pojawi się również okazja do podziwiania wy-
siłku sportowców z prawdziwego zdarzenia. 
Zapraszamy!



Gratuluję historycznego awansu. 
Dziękuję. To zasługa przede wszystkim zawodni-
ków, ale trzeba również wspomnieć o zarządzie 
klubu. To są ludzie, którzy pracują dla klubu spo-
łecznie. Trzeba wyrazić im swój szacunek. Mia-
łem przyjemność dorzucić swoje przysłowiowe 
„trzy grosze” do tego sukcesu i to cieszy. 

To największy sukces w karierze 
trenerskiej Grzegorza Łukasika? 

Mam nadzieję, że największy jeszcze przede 
mną (śmiech). Ale nie licząc piłki młodzieżowej, 
to w seniorskiej istotnie, jest to największy suk-
ces. To mój pierwszy sezon, w którym pracuję 
w klubie zarówno jesienią, jak i wiosną. Pier-
wszy, i od razu z sukcesem. Tak więc lepszego 
startu nie można sobie wymarzyć. 

Granica nie była dream teamem. 
Trzon drużyny stanowili piłkarze, 
którzy rok temu zajęli w lidze 
jedenastą lokatę. Zatem rola 
trenera była chyba niebagatelna. 

Większość chłopaków gra tu od kilku sezonów. 
Wiosną doszli jedynie Michał Ćmich i Arkadiusz 
Żurkowski, a także Wojciech Paś i Mateusz Mar-
col, ale dwaj ostatni zawodnicy nie mieli wkładu 
w awans. Paś leczył kontuzję, a Marcol skupił się 
na nauce. Decydująca była runda jesienna, gdy 
zawodnicy uwierzyli, że tym składem można coś 
ugrać. Myślę, że widzieli sens w tym, co robimy 
wspólnie. To dało nam siły, aby walczyć o awans. 
Chłopakom naprawdę należą się słowa szacun-
ku. To drużyna, która rok temu broniła się przed 
spadkiem, a teraz wygrała ligę. 

Warto zapytać o mecze 
z najgroźniejszym rywalem. 
Z Górnikiem Radlin wygraliście 
u siebie, ale na wyjeździe 
przegraliście dość wysoko. 

Mecz u nas był taką równą przepychanką. Strze-
liliśmy bramkę na 2:1 w końcówce meczu, choć 
trzeba pamiętać, że przegrywaliśmy 0:1. Nato-
miast w Radlinie powinniśmy do przerwy spokoj-
nie wygrywać. Adam Śmigielski, Tomasz Zaręba 
i Marcin Gliński mieli stuprocentowe sytuacje do 
strzelenia gola. Tymczasem Radlin przy dwóch 
strzałach na naszą bramkę zdobył dwa gole. 
W drugiej połowie nie mieliśmy nic do stracenia 
i odkryliśmy się. Rywal strzelił dwie bramki po... 
naszych rzutach rożnych. Typowe kontrataki. Nie 
było sensu utrzymywać wyniku 1:2. Walczyliśmy 
o punkty. Ale mecz ułożył się tak, a nie inaczej. 
Ważne, że decydowały inne mecze. Natomiast z
 Radlinem zagramy w przyszłym sezonie w lidze 
okręgowej, więc będzie okazja do rewanżu. 

Arkadiusz Syrek i Adam Śmigielski. 
Ludzie, bez których trudno 
wyobrazić sobie Granicę. 

Arkadiusz Syrek to zawodnik perspektywiczny. 
Cieszę się, że jest w tej drużynie, ale sądzę, że 
dałby sobie radę dużo wyżej. To piłkarz, który nie 
powiedział jeszcze ostatniego słowa. Z kolei 
Adam Śmigielski to zawodnik niezwykle do-
świadczony, który strzela dużo bramek. Myślę 
jednak, że liga okręgowa wymusi na Nim jeszcze 
lepszą grę. Poprzeczka dla Adama będzie posta-
wiona jeszcze wyżej, bo kto inny może mieć le-
pszy wpływ na grę tak młodej drużyny, jak nie 

on. Samymi „młodzianami” w okręgówce nie-
wiele ugramy. 

Jesteś w Ruptawie 
człowiekiem „z zewnątrz”. 
Czujesz wsparcie miejscowych? 

Mieszkam w Ruptawie od trzech lat, zatem jes-
tem raczkującym ruptawianinem (śmiech). Cie-
szę się, że w zarządzie są tacy ludzie, jak tutaj. 
Ich oddanie to niebagatelna sprawa. Ich zaanga-
żowanie budzi prawdziwy szacunek. Zawsze mo-
głem liczyć na wsparcie wszystkich działaczy i to 
z pewnością miało wpływ na wynik końcowy roz-
grywek. Życzę wielu klubom takich działaczy i to 
nie tylko w lidze okręgowej, ale też na szczeblu 
centralnym. Oczywiście nie można zapominać 
o największym wkładzie prezesa Jana Gabrysia, 
który stworzył to wszystko. Ale wszyscy pozosta-
li są również tak oddani klubowi... Granica w tym 
aspekcie stanowi wzór do naśladowania. 

Prezesa mogą Granicy pozazdrościć 
chyba nie tylko w lidze okręgowej... 

Prezes jest osobą, która lubi wyzwania więc tra-
ktuje klub bardzo poważnie. Granica jest takim 
oczkiem w głowie Jana Gabrysia. Mam nadzieję, 
że zawodnicy i działacze nie poprzestaną na 
okręgówce. Nie chcę oczywiście sugerować, że 
potrzebny jest jakiś boom kadrowy czy finan-
sowy, ale są tu ludzie, którzy ciągle chcą się ro-
zwijać i do czegoś dążą. 

Jesteście drugą drużyną 
w mieście, która cieszy się z awansu. 
Jednak o promocji GKS Jastrzębie 
wiedzą wszyscy. 
Tymczasem awans Granicy 
przeszedł bez większego echa. 
Nie czujecie się trochę odepchnięci? 

To na pewno temat do długiej dyskusji. Nie ma 
oczywiście złudzeń, że na piedestale jest dru-
żyna, która ma wielu kibiców. GKS jest forowany 
i ja życzę mu jak najlepiej. Chciałbym, aby grał 
jak najwyżej. Chodziłem na mecze przy Harcer-
skiej, chodzę i będę chodził. Mam tam swoich 
wychowanków. Ale uważam, że miasto powinno 
wspierać kluby sołeckie choćby tak, jak robi to 
Rybnik czy Wodzisław, gdzie władze opłacają 
pracowników gospodarczych na obiektach i dba-
ją o boiska i zaplecza socjalne. To duże odciąże-
nie budżetu sołeckiego klubu. W Rybniku w ten 
sposób rozwiązano problemy MKS Radziejów czy 
KS Wielopole. U nas pozostawia to wiele do ży-
czenia. 

A dostaliście z miasta jakieś 
gratulacje za awans? 

Nie wiem. Ale mam nadzieję, że prezes przynaj-
mniej coś otrzymał... 

Dacie sobie radę w okręgówce? 
Czy Granica jest gotowa 
do rywalizacji na tym poziomie? 

Mam nadzieję, że jeśli wszyscy piłkarze będą 
zdrowi i podejdą do tego tak samo, jak w mija-
jącym sezonie, to jesteśmy w stanie grać jak 
równy z równym z każdym przeciwnikiem. Jes-
tem po rozmowach z prezesem. Umówiliśmy się, 
że w lidze okręgowej Granicę będą reprezen-
tować ci piłkarze, którzy awansowali z klasy A. 
Przygotujemy się na tyle, na ile będziemy mogli.
O sprawy organizacyjne jestem spokojny. 

Wybieracie się na obóz przygotowawczy? 
Rok temu Granica była w Spale... 

Rozmawiałem na ten temat z zarządem. W tym 
roku nigdzie nie pojedziemy. Byliśmy zimą, aby 
przygotować się do rundy wiosennej. Chcieliśmy 
mieć pewność, że ten awans nam nie ucieknie. 
Osiągnęliśmy cel i możemy się z tego cieszyć. Do 
okręgówki będziemy przygotowywać się na wła-
snych obiektach. Mamy drugie boisko, które jest 
w coraz lepszym stanie. Poza tym liczę na dalszą 
owocną współpracę z MOSiR-em, dzięki której 
mogliśmy korzystać z boiska ze sztuczną trawą 
przy ul. Kościelnej. Jeśli wszystko będzie prze-
biegało tak, jak planuję, to powinno wystarczyć. 

Zamierzeniem jest tylko walka 
o utrzymanie czy coś więcej? 

Jeszcze nie rozmawialiśmy o tym. Konkrety za-
pewne poznamy po posiedzeniu zarządu, ale na 
starcie wszyscy mają tyle samo punktów. A ja 
z natury jestem człowiekiem, który lubi wyzwa-
nia i dąży do celu, który nie jest na wyciągnięcie 
ręki. Nie chcę się wypowiadać, czy powalczymy 
o podium, czy o coś innego. Ale mogę zadekla-
rować, że na pewno nie będziemy grać tylko 
o utrzymanie. To byłoby porażką tego zespołu 
i moją osobistą. 

Rezerwy w klasie C przydały się? 
Oczywiście. Na przykład w meczu z Olzą Godów 
występowali zawodnicy, którzy etatowo grają 
w klasie C. W pierwszej drużynie było kilka kon-
tuzji, trochę kartek. Niektórzy mieli sprawy ro-
dzinne. Dlatego ci piłkarze byli tak potrzebni. Na 
pewno pomysł z klasą C jest trafiony. Moim zda-
niem powinni tam dominować zawodnicy mło-
dzi, tacy jak Damian Papis, Mariusz Kiełbik czy 
Jarosław Amarowicz. Gdy pojawiły się kłopoty 
zdrowotne w pierwszej drużynie, to potrafili do-
brze wprowadzić się do niej i mieć wkład w zwy-
cięstwo z Godowem, gdzie w ostatnim meczu 
wygraliśmy 3:0. 

Czego zatem można życzyć 
Tobie i Granicy? 

Kolejnego awansu!
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Historyczny sukces Granicy
W sezonie 2010/2011 Granica Ruptawa osią-
gnęła swój historyczny sukces. Po raz pierwszy 
w dziejach piłki nożnej w sołectwie zespół wy-
grał rozgrywki klasy A i awansował do ligi okrę-
gowej. Ojców tego wielkiego sukcesu jest wie-
lu. Wystarczy wspomnieć piłkarzach, którzy 
niespodziewanie wygrali rozgrywki, lokalnych 
działaczach, którzy oddają serce dla klubu, 
trenerze Grzegorzu Łukasiku, który "poukładał 
te klocki", a przede wszystkim o prezesie Janie 
Gabrysiu, bez którego ten sukces nie byłby mo-
żliwy. O minionym sezonie, a także zbliżających 
się wyzwaniach mówi trener Granicy, Grzegorz 
Łukasik. 



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 

Firma Elektropaks zatrudni zbrojarzy 
na budowie w Jastrzębiu-Zdroju. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych prosimy o CV 
kadry.elektropaks@gmail.com 
kontakt: 694482454

Firma Elektropaks zatrudni murarzy 
na budowie w Jastrzębiu-Zdroju. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych prosimy o CV 
kadry.elektropaks@gmail.com 
kontakt: 694482454

Poszukujemy w Jastrzębiu-Zdroju 
podwykonawcy na roboty budowlane 
(głównie murarsko zbrojarskie) 
Oferty prosimy kierować: 
kadry.elektropaks@gmail.com 
kontakt: 694482454

Dyspozycyjna, chętnie zaopiekuję 
się małym dzieckiem. 
kontakt: 32 47 13 879

Podejmę pracę na umowę zlecenie 
przy remontach, wykończeniach 
wnętrz. Potrafię wykonać wiele robót. 
Mam długoletni staż i doświadczenie. 
Jestem sumienny i bez nałogów
kontakt: 793 765 149

Uczciwa, sumienna, 24 lata, 
ukończone studia o specjalności 
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 
przedszkolne po praktykach i stażu, 
szuka pracy w zawodzie. 
kontakt: 507 575 350

Przyjmę do pracy na targowisku 
miejskim. Stanowisko sprzedawcy 
warzyw i owoców. 
kontakt: 696 133 036

Zatrudnię do supermarketu "Spar" 
w Jastrzębiu pracowite i uczciwe Panie. 
CV proszę wysyłać na: 
astrzebie@spar.pl 
Praca na 2 zmiany: od 7 do 22

Poszukuję opiekunki do 6-cio 
miesięcznego dziecka na 8 godzin 
dziennie. Praca od września. 
kontakt: 660 477 344

Przyjmiemy do pracy na stanowisko 
kelner i kucharz z doświadczeniem. 
kontakt: 516 069 522

Dnia 19-06-2011 
znaleziono młode-
go psa w okolicy 
Biedronki przy 
ul. Podhalańskiej 
w Jastrzębiu. 
Ponieważ posia-
dam suczkę nie 
mogę go przygar-
nąć. Szukam ludzi 
dobrej woli bądź 
też samych właścicieli. 
kontakt: 698 558 692

j

Sprzedam przepiękny szklany stolik 
kawowy wykonany z odlewu gipsowego, 
malowany farbami akrylowymi w kolorze 
starego złota. Wys okość 45 cm górny 
blat 
szkła 120/60/8mm frazowany. 
Cena sklepowa to 550 zł. 
Sprzedam za 250zł.  
Więcej zdjęć na meila dla 
zainteresowanych
kontakt: 505 660 898 

 Sprzedam M-6 w centrum
 cena 145 tys. układ 3x1 
Bez pośredników!!!
kontakt: 504 853 733

Sprzedam M-3 Szwedzie w Żorach 
oś Sikorskiego niski blok, mieszkanie 
po remoncie, kuchnia na wymiar, 
zadbane, cena do negocjacji bez 
pośredników 
kontakt: 790 555 836

Mam do wynajęcia mieszkanie 
M-2 w Jastrzębiu - Zdroju.
Mieszkanie jest po generalnym 
remoncie, częściowo umeblowane
kontakt: 509 504 715 

Wynajmę M2 w Jastrzebiu 
ul. Wielkopolska 500 zł odstępne 
+ opłaty, 1000 zł kaucja
kontakt: 512 289 740

Posiadam kawalerkę w Zdroju 
za kinem do wynajęcia 
od września, 36m, balkon,
wysoki parter, wyremontowane.
kontakt: 504 027 363

Małżeństwo z dwójka dzieci szuka 
domku do wynajęcia na dłuższy okres 
na terenie Jastrzębia
konatkt: 789236708 
 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres e-mail: 
krzyzowka@jasnet.pl, 
lub na kartkach pocztowych z naklejonym kuponem do 21. lipca.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II  1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Joanna Brzoza, Joanna Elsner, Janina Parzych. 
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:
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Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie - aforyzm Alexisa Carrela.
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Pogwizdów
Pow.: 106m2, pow. działki: 4300m2
Kontakt: 795-626-264

dom
299 000

Strumień (3 mieszkania + lokal)
Powierzchnia: 320 m2 
Kontakt: 530-952-304

kamienica
610 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 56,00 m2
Kontakt: 530-952-304

M4
144 000

Jastrzębie- Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 56,00 m2
Kontakt: 795-626-264

M4
140 000

Studzionka
Pow.: 140m2, pow. działki: 990m2 
Kontakt: 666-510-600

dom
360 000

Dębowiec
Pow.:190m2, pow. działki: 1472m2
Kontakt: 795-626-264

dom
330 000

Wodzisław Śląski, os. XXXlecia
Powierzchnia: 56,00 m2
Kontakt: 792-873-789

M4
127 000

Jastrzębie-Zdrój
Pow.: 150 m2, pow. działki: 2500m2
Kontakt: 666-510-600

dom
398 000

Turza Śląska
Pow.: 122m2, pow działki: 2738m2
Kontakt: 792-873-789

dom
299 000

Jastrzębie- Zdrój, ul. Górnicza
Powierzchnia: 37,00 m2
Kontakt: 530-952-304
 

M2 
80 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna
Powierzchnia: 38,00 m2
Kontakt: 693 568 768

M2
100 000

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

M4
130 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 69,98 m2
Kontakt: 693 568 768

M6
154 000

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

M2
79 900

Jastrzębie-Zdrój
Pow.:280m2, pow. działki.:830m2
Kontakt: 785 344 355

dom
680 000

Jastrzębie-Zdrój
Pow.:220m2, pow. działki.:407m2
Kontakt: 609 540 170

dom
430 000

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

dom
440 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Krokusów
Pow.:140m2, pow. działki.:580m2
Kontakt: 609 540 170 

dom
400 000

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

tel. (32) 415 00 38 
biuro@tectuminvest.pl

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

M3
95 000

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

M4
145 000

Żory, os. Sikorskiego
Powierzchnia: 55.26 m2
Kontakt: 601 976 218

M4
142 000

Turza Śląska
Powierzchnia: 122,00 m2
Kontakt: 514  080 004

dom
299 000

www.baltroczyk-nieruchomosci.pl

www.baltroczyk-nieruchomosci.pl

Tel. 880 11 11 06
888 682 602

Fax  32 47 316 77
e-mail: biuro@baltroczyk-nieruchomosci.pl

Jastrzębie-Zdrój ul. Sławika
Powierzchnia: 116 m2
Wyjątkowe mieszkanie

M6
150 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 70,0 m2 
Wyłączność

M6, 2x2
135 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska
Powierzchnia: 70,0 m2 
Wyłączność

M6, 2x2
157 000

Jastrzębie-Zdrój, Centrum
Powierzchnia: 70,0 m2 

M6, 2x2
165 000

Jastrzębie-Zdrój, Centrum
Powierzchnia: 57,0 m2 
Nowa cena

M4
144 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska
Powierzchnia: 56,0 m2

 M4
149 000

 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Żwirki i Wigury
Powierzchnia: 72000 m2
Działka gruntowo-rolna, wyłączność

działka
198 000

Jastrzębie-Zdrój, Bzie
Pow:106m2, pow. działki:1623m2  
Wyłączność

dom
265 000

Zebrzydowice
Pow:113m2, pow. działki: 9994 m2 

dom
370 000

POSIADAMY DO SPRZEDAŻY
SZEROKĄ GAMĘ DOMÓW
W USTRONIU I OKOLICY

Pośrednictwo w obrocie 
nieruchomościami

Kredyty
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Pierwszy etap 
JasWalkingu za nami  

Pierwszy etap JasWalkingu, organizowanego przez Jastrzębski Portal Informacyjny 
JasNet wraz z Jastrzębską Alternatywą Młodzieży Aktywnej przy współpracy z PTTK oraz 
MTKKF w Jastrzębiu-Zdroju, odbył się w niedzielę, 26 czerwca. Udział w marszu wzięli 
zarówno starsi, jak i młodsi miłośnicy nordic walking. 

Premierowa trasa JasWalkingu nosząca tytył "Przemijający czas" rozpoczęła i zakończyła się przy 
parkingu obok restauracji McDonald's. "Jastrzębscy spacerowicze" na trasie uzyskiwali punkty na tzw. 
miejscach kontrolnych. Każdy otrzymywał jeden za pokonanie odcinka, natomiast drugi był bonusem 
za udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie. Średni czas uczestników potrzebny do poko-
nania trasy wyniósł około godziny. Wszyscy ukończyli marsz, co dało im szansę wygranej w losowaniu 
nagród ufundowanych przez Pawilon Handlowy LD Tadeusz Sławik przy ul. Beskidzkiej oraz Empik 
(Galeria "Zdrój"). 

Ivičič zawodnikiem 
JKH GKS 

Były zawodnik Podhala Nowy Targ i KH Sanok, Martin Ivičič podpisał roczny kontrakt 
z JKH GKS Jastrzębie. Czwarty klub PLH rozmawiał z Tomasem Houdkiem, ale ten wybrał 
grę w Kladnie.

W minionym sezonie Słowak reprezentował barwy sanockiego klubu, który zakończył rozgrywki 
ligowe na piątym miejscu. W szeregach KH Sanok Martin Ivičič rozegrał 46 spotkań, zdobywając 34 
punkty w klasyfikacji kanadyjskiej za 9 bramek i 25 asyst. Jest to zawodnik dobrze znany polskim 
kibicom hokeja. Zanim trafił do Sanoka, występował w drużynie Wojasa Podhale Nowy Targ, z którym 
wywalczył tytuł mistrza Polski. Przez najbliższy sezon będzie można zobaczyć go w barwach klubu 
z Jastrzębia-Zdroju. 

Martin Ivičič zajął ostatnie miejsce dla zagranicznego zawodnika w jastrzębskiej drużynie. Tym 
samym skład drużyny można uznać za skompletowany. Chociaż włodarze klubu nie wykluczają 
nowych transferów. Szeregi JKH GKS Jastrzębie wciąż może zasilić dwóch obcokrajowców z polskimi 
korzeniami

Bartman zasilił szeregi 
Jastrzębskiego    

Najbliższy sezon spędzi w Jastrzębskim Węglu reprezentant Polski - Zbigniew Bartman. 
24-letni zawodnik gra na pozycji przyjmującego. Zanim trafił do Jastrzębia-Zdroju 
reprezentował barwy nie tylko polskich, ale i zagranicznych klubów, jak na przykład: 
Halkbank Ankara czy Gazprom Surgut.

Bartman, pomimo młodego wieku, ma na swoim koncie sporo sukcesów. W sezonie 2007/2008 
z tureckim Halkbank Ankara zdobył wicemistrzostwo tego kraju. Występując w polskiej reprezentacji 
w 2009 roku sięgnął po Mistrzostwo Europy. Wcześniej odnotował również kilka osiągnięć grając 
w siatkówkę plażową: Wicemistrzostwo Świata U18 w 2004 roku, Mistrzostwo Europy U18 (2004). 
W minionym sezonie występował w barwach Politechniki Warszawskiej. 

Plan letnich 
sparingów Gieksy 

11 lipca podopieczni Andrzeja Myśliwca rozpoczną treningi przed czwartoligowym 
sezonem 2011/2012. Poza Kacprem Walorem, który opuścił GKS Jastrzębie, do zajęć 
przystąpią wszyscy zawodnicy. Natomiast jutro, 7 lipca w siedzibie Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubów IV ligi, podczas którego 
zostanie rozlosowany terminarz. Na zebraniu omówione zostaną również sprawy 
organizacyjne. 

Ponadto znamy już plan sparingów Gieksy. Pierwszy mecz nasza drużyna rozegra w ramach turnieju 
w Petrovicach z Karwiną. Od wyniku tego meczu zależy, czy i z kim nasz zespół zagra drugie spotkanie.

16.07.2011 Karwina (Petrovice)
20.07.2011  Przyszłość Rogów (wyjazd)
23.07.2011  Szczakowianka Jaworzno (wyjazd)
27.07.2011  Czarni Gorzyce (do ustalenia)
31.07.2011  Chemik Kędzierzyn (dom)
06.08.2011  Górnik Wesoła (do ustalenia)

Alpinizm

Biegi

Dziewięcioro reprezentantów naszego miasta 
wzięło udział w II Rybnickim Półmaratonie Księ-
życowym. Na dystansie ponad 21 km najlepiej 
z jastrzębian spisał się Wojciech Lizak, który 
osiągnął czas 1:25:55. Dobrze spisała się rów-
nież Dagmara Dziuk z KB MOSiR Jastrzębie. Po-
dopieczna trenera Jakuba Staśkiewicza zajęła 
dobre, piąte miejsce w swojej kategorii wieko-
wej, a także pobiła rekord klubu na tym dys-
tansie. 65. miejsce zajął z kolei reprezentant 
KSRG Zofiówka, Arkadiusz Szczepańczyk. Ponad-
to w biegu zaprezentowali się: Mirosław Piłato-
wski, Katarzyna Kozak, Maciej Sowa, Agnieszka 
Słowińska oraz Jacek Weżgowiec.

Bardzo dobry występ zanotowała dwójka na-
szych biegaczy w zawodach z cyklu Biegów na 
Hrobaczą Łąkę o Puchar Wójta Gminy Kozy. 15. 
lokatę zajął Dominik Ząbczyński z Montrail Team, 
natomiast lokatę niżej uplasował się Michał 
Śmietana z KRS Morsy TKKF. Do pokonania 
6,5 km obaj potrzebowali niecałe pół godziny. Po-
nadto w zawodach zaprezentowali się inni biega-
cze z naszego miasta, wśród których Magdalena 
Krzyżak wygrała kategorię K1. Pobiegli również 
Stefan Kalinowski ze Stowarzyszenia Biegów 
Górskich oraz Radosław Jastrzembski z KRS 
Morsy.pl.

Ireneusz Miśkowiec i Andrzej Piotrowski wzięli 
udział w prestiżowych i wymagających zawodach 
z cyklu Beskidy MTB Trophy 2011. Jastrzębianie 
znaleźli się wśród niemal pół tysiąca zawodni-
ków, którzy rozpoczęli zmagania 23 czerwca, 
a także w gronie nieco ponad trzystu, którzy 
ukończyli ten czterodniowy maraton rowerowy. 
Impreza odbyła się w Istebnej, a uczestnicy 
w sumie przebyli prawie 300 km. W klasyfikacji 
generalnej po czterech etapach Miśkowiec zajął 
141. miejsce. Zawodnik Hortex Team przebył tra-
sę w czasie 22:28:41, na który złożyły się czasy 
kolejnych przejazdów. Z kolei Andrzej Piotrowski 
był 267. i potrzebował czasu 26:39:59. W swoich 
kategoriach wiekowych obaj panowie zajęli 
odpowiednio 70. i 59. miejsce. Najlepszy etapo-
wy występ zanotował Ireneusz Miśkowiec, który 
na czwartej pętli z Istebnej na Skrzyczne i z po-
wrotem, był 105.

Kolejne sukcesy zapisali na swoim koncie wspi-
nacze sportowi z jastrzębskiej sekcji Klubu Wyso-
kogórskiego. Podopieczni Macieja Kłopotka wzię-
li w ostatnich dniach udział w zawodach z cyklu 
Pucharu Polski Juniorów, który odbył się w Biel-
sku-Białej, oraz Mistrzostwach Polski Juniorów, 
które zostały rozegrane w Lublinie. W ramach 
Pucharu Polski w konkurencji na trudność zwy-
cięstwo odniosła Patrycja Gawlas, a brąz zdobyła 
Dominika Nalepa. Z kolei w zawodach Mistrzostw 
Polski, które odbyły się w Lublinie w prowadze-
niu, złoto zdobyła ponownie Gawlas, a Nalepa 
była czwarta

Kolarstwo

Pływanie

Sukcesem jastrzębianki Martyny Żarłok zakoń-
czyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Czterna-
stoletnich, które odbyły się w Dębicy. Nasza za-

wodniczka, która obecnie kontynuuje karierę 
w barwach Górnika Radlin, wywalczyła trzy złote 
medale, pokonując wszystkie rywalki na dystan-
sach w stylu grzbietowym. 50 m wychowanka 
H2O Jastrzębie przebyła w czasie 31:43, wy-
przedzając Magdalenę Suchotę i Kaję Bukowską. 
100 m Żarłok pokonała w czasie 1:06:70, wygry-
wając z Jowitą Sieńczyk i wspomnianą już Su-
chotą. Natomiast do przepłynięcia 200 m jastrzę-
bianka potrzebowała czasu 2:22:80.

Siatkówka plażowa

Agata Kawula i Karol Jaciów z Rybnika wygrali 
turniej mikstów, który odbył się na Kąpielisku 
"Zdrój". Pogoda nie sprzyjała uczestnikom. Sia-
tkarze plażowi musieli zmagać się z niską tempe-
raturą i nieustannie padającym deszczem. Trze-
cia lokata przypadła reprezentantom naszego 
miasta: Izabeli Chudzik i Sebastianowi Marczyń-
skiemu. Ponadto w zawodach wziął udział inny 
jastrzębski duet: Paulina Pawliczek i Mariusz 
Jajus.

Szachy

Do udanych zaliczą miniony tydzień młodzi re-
prezentanci UKS Pionier Jastrzębie. Nasi sza-
chiści wystąpili na zawodach w Cieszynie i Miko-
łowie. Na imprezie w Cieszynie odbył się turniej 
"Wakacje z szachami". W jego ramach wystąpili 
Michał Orzewchwoski, Szymon Czerwiński, 
Dawid Drobny, Zuzanna Adamczyk oraz Oliwia 
Czerwińska. Trzecie miejsce w swojej kategorii 
wiekowej zajął Michał Orzechowski, a drugie - 
Zuzanna Adamczyk. Natomiast na zawodach 
w Mikołowie świetnie spisał się Tomasz Posłus-
zny, który zwyciężył w kategorii do lat 10. Z kolei 
w kategorii do lat 13 siódmy był Szymon Czer-
wiński. W klasyfikacji generalnej chłopcy zajęli 
odpowiednio 28. i 35. miejsce. 

Tenis stołowy

Alina Zborowska wzięła udział w Mistrzostwach 
Europy Weteranów, które odbyły się w czeskim 
Libercu. Doświadczona zawodniczka JKTS Ja-
strzębie dwukrotnie dotarła do 1/8 finału i sta-
nęła przed szansą awansu do najlepszej ósemki 
turnieju. Niestety, zarówno w singlu, jak i deblu 
zabrakło niewiele. Mimo to pani Alina może być 
zadowolona ze swojego występu. W grze poje-
dynczej kobiet w kategorii 40-49 lat Zborowska 
pokonała w ramach rozgrywek grupowych Beatę 
Zeyn z Niemiec oraz przegrała z Martą Daubne-
rovą ze Słowacji. W 1/32 finału Polka zmierzyła 
się z Olgą Biriukową z Rosji i pokonała ją 3:0. Na-
stępnie wygrała z Janą Fojtikovą z Czech, jednak 
we wspomnianej walce o ćwierćfinał uległa 
Szwedce Lenie Johansson 2:3. Z kolei w grze po-
dwójnej jastrzebianka wystąpiła w duecie z Kata-
rzyną Krzysztoforską. Polki odniosły w grupie 
dwa zwycięstwa i przegrały jedno spotkanie. 
W 1/16 pokonały duńską parę Gadegaard / Leth, 
jednak w 1/8 musiały uznać wyższość repre-
zentantek Anglii Sue Coller i Sandry Rider.



ZAPRASZAMY NA

DANIA DNIA
codziennie inne i zawsze smaczne

za jedyne 


