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Wielki Piknik z JSW
W sobotnie popołudnie, 9 lipca, na Stadionie Miejskim odbył się "Wielki Piknik", zorganizowany 

przez Jastrzębską Spółkę Węglową z okazji debiutu giełdowego, który miał miejsce 6 lipca.  

Dużo dobrej zabawy, muzyki i śmiechu. Tak pokrótce można scharakteryzować Wielki Piknik 
zorganizowany przez Jastrzębską Spółkę Węglową z okazji debiutu na giełdzie. Dla mieszkańców 
przygotowano imprezę na stadionie. Na scenie wystąpiły zespoły muzyczne Sandstone, Brathanki, 
a gwiazdą wieczoru była Maryla Rodowicz. Jastrzębian rozśmieszał także kabaret Słuchajcie. 
Nie brakowało również wielu atrakcji dla najmłodszych, którym urządzono małe wesołe miasteczko. 
Każdy, kto pojawił się na pikniku mógł wziąć udział w konkursach, w których można było wygrać 
ciekawe, cenne nagrody. 

Piotr Bałtroczyk

Maryla Rodowicz

Jarosław Zagórowski
i Waldemar Pawlak

Jastrzębianie tłumnie przybyli na Piknik
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Jastrzębska Spółka Węglowa przyłączyła się 
do akcji zbierania podpisów pod deklaracją 
sprzeciwu wobec unijnego pakietu energetycz-
no-klimatycznego. „Każdy z pracowników i mie-
szkańców naszego regionu, za pośrednictwem 
internetu może powiedzieć „nie” koncepcji Ko-
misji Europejskiej, której wejście w życie ozna-
czać będzie - między innymi - likwidację kilkuset 
tysięcy miejsc pracy i 30-procentowy wzrostu cen 
za ciepło już w 2013 roku” - informuje Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa. 

Prace nad tzw. pakietem klimatycznym w in-
stytucjach europejskich są już zaawansowane. 
Jego celem jest promowanie tzw. czystej energii, 
co wiąże się z ograniczeniem emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Zdaniem krytyków tego 
rozwiązania jest ono niekorzystne dla Polski. 

„Wynegocjowany w 2008 r. unijny Pakiet 
energetyczno-klimatyczny zakłada: 20 proc. re-
dukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii o 20 proc. 
oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych do 20 proc. przez wszystkie pań-
stwa członkowskie UE do roku 2020 (przyjmując 
za bazę rok 2005). Od 2012 roku produkcja ener-
gii elektrycznej uwarunkowana będzie zakupem 
pozwoleń emisyjnych.

Oznacza to, że polskie elektrownie będą mu-
siały kupować pozwolenia emisyjne, aby w ogóle 
produkować energię. Jako obywateli kraju, 
w którym ponad 95 proc. energii wytwarzane jest 
z węgla, którego zapasów wystarczy na kolejne 
kilkaset lat dziwi nas, że ten surowiec miałby być 
zastąpiony droższymi nośnikami energii. Taka 
zmiana spowoduje drastyczny wzrost kosztów 
utrzymania. Należy podkreślić, że wykluczenie 
węgla nie rozwiązuje problemów ekologicznych, 
a stwarza nowe natury społeczno-ekonomicznej. 
Spowoduje natomiast likwidację 200 tys. miejsc 
pracy (w Europie 1 mln), wzrost cen energii do 
roku 2025 nie mniejszy niż 100 proc. oraz obniże-
nie PKB o 1 do 2 proc. - napisano w oświadczeniu 
Związku Zawodowego „Solidarność”, który bierze 
udział w międzynarodowym projekcie „Stop 
światowej kampanii antywęglowej”.

Na skrzyżowaniu ulic: Aleja Piłsudskiego - 
Pszczyńska i Rybnicka - Pszczyńska powstanie 
sygnalizacja świetlna. Obecnie firma, która wy-
grała przetarg, przygotowuje projekt organizacji 
ruchu. Koszt urządzeń to prawie 800 tys. zł, które 
wyłoży Jastrzębska Spółka Węglowa. 

„Zakres zadania obejmuje: prace drogowe 
związane z nawierzchniami dróg, prace związane 
z chodnikami, prace kanalizacyjne, oznakowanie 
pionowe, oznakowanie poziome, roboty ziemne 
elektryczne, roboty montażowe elektryczne 
związane z budową masztów sygnalizacji świet-
lnej oraz roboty związane z wykonaniem pętli 
indukcyjnych” - informuje rzecznik jastrzębskie-
go magistratu Katarzyna Wołczańska. 

Z początkiem lipca ponad 22,5-tysięczna za-
łoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymała 
nagrodę z ubiegłorocznego zysku firmy. Średnio 
każdy pracownik dostał ok. 4,1 tys. zł. Jak po-
informowała we wtorek Katarzyna Jabłońska-
Bajer, rzeczniczka JSW, choć termin wypłaty 
określono najdalej na 15 lipca, pieniądze zostały 
już wypłacone.

JSW, która zadebiutowała dziś na giełdzie, 
miała w ubiegłym roku najwyższy zysk w gór-
nictwie. O jego podziale, w tym przeznaczeniu 
160 mln zł na nagrody dla pracowników, zde-
cydowało w końcu czerwca walne zgromadzenie 
spółki, czyli de facto minister gospodarki.

Jak mówi reprezentujący górniczych związ-
kowców Piotr Szereda, nagroda była bezpośre-
dnią konsekwencją dobrego wyniku finansowego 
jastrzębskiej spółki za ubiegły rok i miała cha-
rakter nagrody rocznej. „Tym samy nie podlegała 
zwykłym obostrzeniom, jak to ma miejsce 
w przypadku comiesięcznej pensji i stąd też jest 
to relatywnie duża suma – dodaje.

W podobnym duchu wypowiada się rzecz-
niczka: JSW . „Taka premia od zysku spółki wy-
płacana jest nie po raz pierwszy, a jej wysokość 
uzależniona jest bezpośrednio od kondycji firmy 
w danym roku. W tym wynik był lepszy niż zado-
walający, co w dużym stopniu było zasługą zało-
gi. Wysokość nagrody pokazuje wprost, jaki był 
udział naszych pracowników w tym sukcesie” 

W ubiegłym roku także inne górnicze spółki 
osiągnęły zysk, jednak jedynie w eksportującym 
węgiel Węglokoksie, podobnie jak w JSW, część 
przeznaczono na nagrody dla załogi. Na fundusz 
pracowniczy trafiło tam 140 mln zł, z tego na na-
grody dla pracowników ponad 110 mln.

"Nie" dla pakietu 
klimatycznego

JSW funduje 
sygnalizację

Nagrody 
rozdano

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła umowę 
na sprzedaż koksu, który zostanie wyprodukowa-
ny przez Polski Koks S.A. Kupujący, czyli Thyssen-
Krupp Steel Europe AG z siedzibą w Duisburgu 
(Niemcy) zapłaci za ten produkt 208 mln EUR 
netto, co daje sumę 750 mln zł netto. Umowa zo-
stała uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 
10 proc. kapitałów własnych JSW.

ThyssenKrupp AG jest potężnym niemieckim 
koncernem, zatrudniającym około 192.000 pra-
cowników. Jest jednym z największych na świe-
cie producentów stali

Umowa 
z niemieckim
koncernem

Siedziba JSW. Fot. Kamil Spodniewski



Za reprezentacyjny obiekt handlowo-
rozrywkowy uznana została Galeria 
"Jastrzębie". Generalny wykonawca budynku, 
którym jest Mostostal Warszawa S.A. otrzymał 
nagrodę II stopnia za rok 2010 przyznaną 
przez Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa. 

„Budynek jest reprezentacyjnym 
obiektem handlowym, z powierzchniami 
przeznaczonymi do wynajęcia. Jest to 
wolno stojący budynek 5-kondygnacyjny, 
z dwiema kondygnacjami podziemnymi 
i 3 nadziemnymi. Zastosowano 
dwukierunkowe schody ruchome, 
łączące wszystkie kondygnacje handlowe 
oraz poziomy parkingu. Drugi pion 
komunikacyjny ma 3 windy osobowe, 
połączone szerokim wejściem z pasażem 
głównym. Całość prac wykonano 
w ciągu 17 miesięcy” - tak jury konkursowe 
scharakteryzowało Galerię Jastrzębie.

Galeria 
“Jastrzębie" 
nagrodzona

W sobotę, 16 lipca, w godzinach 
przedpołudniowych w bloku nr 412, 
przy ul. Turystycznej doszło do pożaru 
mieszkania, znajdującego się na parterze. 
„Przybyli na miejsce strażacy stwierdzili, 
że w lokalu znajdują się zwłoki 73-letniego 
mężczyzny. Trudno na obecną chwilę 
przesądzać o przyczynach jego zgonu – mówi 
Mirosław Juraszczyk, zastępca komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-
Zdroju. Obecnie trwa szacowanie strat 
powstałych w wyniku pożaru.

Tragiczny pożar

5 lipca organizacja ruchu na ulicy Pszczyńskiej 
uległa zmianie. Jest to związane z remontem 
wiaduktu w Bziu. Polega ona na całkowitym 
wyłączeniu z ruchu wiaduktu niższego, 
natomiast ruch na wiadukcie wyższym będzie 
dwukierunkowy. Budowa potrwa do końca 
maja 2013 roku. 

Jak informuje rzecznik Urzędu Miasta 
Katarzyna Wołczańska: "Remont wiaduktu 
na ul. Pszczyńskiej będzie polegał na 
rozbiórce starego wiaduktu (niższego) 
i budowie nowego, a także wykonaniu 
dróg dojazdowych. Dodatkowo przebudowane 
zostaną urządzenia kolidujące. 
Budowa nowego wiaduktu spowodowana 
jest szkodami górniczymi i pochłonie 
ponad 22 mln złotych. 
Projekt realizuje firma SKANSKA".

Remont wiaduktu
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„A ugryźmy się w... !”
„Merkury” – nazwa ta kojarzy się mieszkańcom Jastrzębia, w średnim 
wieku, z kompleksem handlowym, w którym za czasów minionego 
ustroju robiono zakupy. Jak na owe czasy był to obiekt nowoczesny, 
wkomponowany w pagórkowaty teren, sąsiadujący z Jarem 
Południowym. W miejscu tym można było spotkać się znajomymi, 
kupić lody czy posiedzieć pod parasolem. Bywalcy doskonale 
pamiętają restaurację „Hawana”, która była jednym z bardziej 
znanych lokali w mieście. Kompleks „Merkury” tętnił życiem. Jego 
centralne położenie czyniło go atrakcyjnym miejscem handlowym. 
Dzisiaj o czasach dawnej świetności można tylko pomarzyć.

Zrujnowane schody, zamknięte z powodu 
złego stanu technicznego, porządnie naruszona 
zębem czasu nawierzchnia asfaltowa, uniemożli-
wiająca dojazd do sklepów, brak miejsc parkingo-
wych, zlikwidowany podjazd dla wózków – to dzi-
siejszy obraz tego miejsca. Mieszkańcy sąsiadu-
jących z nim bloków wydeptali sobie, niczym za 
dawnych czasów, ścieżki prowadzące do ich do-
mów. Sami handlowcy, prowadzący działalność 
w obiektach tego kompleksu, skarżą się, że nie są 
one odnawiane od lat. Klientom woda leje się na 
głowę, a o komforcie zakupów dawno już zapo-
mniano. Dlaczego tak się stało, że niegdyś jedno 
z reprezentacyjnych miejsc w Jastrzębiu przed-
stawia dziś obraz nędzy i rozpaczy?

Po przemianach, które zapoczątkowane 
zostały w roku 1989 w naszym kraju, również 
w naszym mieście, doszło do przekształceń wła-
snościowych. Tereny, kiedyś zarządzane przez je-
dnego właściciela, zostały przekazane kilku pod-
miotom. Tak stało się z kompleksem handlowym 
„Merkury” i terenem wokół niego położonym. Na-
stały czasy nowych gospodarzy: Jastrzębskiej 
Spółdzielni Spożywców (JSS), Spółdzielni Mie-
szkaniowej „Nowa”, firmy Arenda i prywatnych 
osób. 

W sprawie sytuacji na terenie byłego kom-
pleksu „Merkury” odbyły się w  czerwcu dwa spo-
tkania podczas posiedzenia Komisji Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia Rady Miasta. Wtedy to 
przedstawicielka osób prowadzących w tym miej-
scu działalność handlową Teresa Zamaryka, pre-
zes Zrzeszenia Kupców Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
zwracała uwagę na problemy, z którymi borykają 
się na co dzień. Mówiła o trudnościach z doja-
zdem do poszczególnych pawilonów handlo-
wych, z powodu nieuregulowania spraw własno-
ściowych gruntów, brakiem remontów wynajmo-
wanych obiektów, niszczejącej infrastrukturze.

Jeszcze inną propozycję funkcjonowania 
„Mazowieckiej” przedstawił pan Kozłowski, wła-
ściciel prosperującego w tym miejscu lokalu 
gastronomicznego. Zaapelował do władz miasta 
o możliwość wykupu zajmowanego terenu na 
własność. Roztoczył ciekawą wizję, jaką można 
dzięki temu zrealizować: „Jesteśmy w stanie zbu-
dować tam porządny parking oraz fontannę so-
lankową. Wszystko zależy jednak od możliwości 
wykupu terenu. Potrafimy zrobić tam taki profil 
miasta, że wszyscy będą przyjeżdżali i oglądali”. 

Sama idea odnowy, rekultywacji terenu 
wokół byłego kompleksu „Merkury” nie budzi 
chyba u nikogo wątpliwości. Sedno sprawy, jak 

zawsze, tkwi w pieniądzach, a dokładnie w kosz-
tach z tym związanych. Prezes JSS Henryk Lesik, 
właściciel obiektów się tam znajdujących, przy-
znał, że JSS jest żywotnie zainteresowane fun-
kcjonowaniem tego centrum. Zastrzega jednak, 
że nakłady finansowe, które są wydatkowane 
w tym miejscu, są czynione na miarę możliwości 
jego firmy (w ciągu dwóch lat wydano na ten 
teren ok. 200 tys. zł). To samo zdanie podzieliła 
przedstawicielka Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nowa” Danuta Dąbkiewicz stwierdzając, że 
w pierwszej kolejności remontowane są te obiek-
ty, których stan techniczny wymaga natychmia-
stowej modernizacji.
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Prezes spółki „Arenda” Jerzy Gorol wskazywał na 
brak współpracy pomiędzy poszczególnymi wła-
ścicielami terenu, co znacznie utrudnia wykona-
nie prac modernizacyjnych, które przecież muszą 
obejmować cały obszar, jako całość. „Wiele osób 
korzysta z naszych nakładów finansowych nie 
czyniąc własnych. Wręcz uważają, że im się to 
należy” – uzasadniał. Wskazał na konieczność 
partycypacji przez miasto w remoncie schodów, 
znajdujących się w okolicy jego sklepu, ponieważ 
są one wyko-wane przez mieszkańców i stanowią 
jeden z głównych ciągów komunikacyjnych tym 
rejonie. 

I tak zamiast wspólnych rozmów i ustaleń 
słychać swary i kłótnie, a to o zajęcie miejsc par-
kingowych,a to o przejechanie po cudzym tere-
nie, czy o braku dbania o porządek wokół swo-
jego sklepu, braku należytego odśnieżania te-
renu, opóźnienie z wpłatą za najem lokalu itd, itd. 
„A ugryźmy się wszyscy w tyłek! Przecież miejsce 
na ul. Mazowieckiej może być całkiem fajne. 
Jesteśmy w stanie być konkurencyjni w stosunku 
do galerii handlowych. My musimy myśleć nad 
tym, co robimy! Pieniądze są ważne, ale przede 
wszystkim chęci i jeszcze raz chęci” – głosem roz-
sądku wołała Teresa Zamaryka, na jednym ze 
spotkań w Radzie Miasta. „To jest miejsce, które 
ma swoją tradycję, która tkwi w sercach i gło-
wach ludzi. Można stworzyć tam fajne miejsce, 
gdzie da się zrobić zakupy w rozsądnych cenach 
oraz odpocząć. Jest przecież doskonałe połą-
czenie z terenami zielonymi Jaru Południowego. 
To pozwala odetchnąć od zgiełku dużych galerii. 
Dogadajmy się jakoś i stwórzmy fajne, przyjazne 
ludziom miejsce” - wtórował jej handlowiec, któ-
ry od 21 lat prowadzi na „Mazowieckiej” znaną 
firmę jubilerską również wzywał do dogadania się 
i podjęcia wspólnych działań

Właściciele terenów i obiektów na „Mazo-
wieckiej” zapominają że razem „siedzą na wspól- 
nej gałęzi”, że powinni, w imię swojego własnego 
interesu, dogadać się i podjąć wspólny wysiłek by 
uporządkować i uatrakcyjnić cały ten kompleks, 

a samo jego położenie na pewno uczyni tą inwe-
stycję opłacalną. Natomiast na „Mazowieckiej” 
niewiele się modernizuje poza doraźnymi, konie-
cznymi remontami. Z roku na rok warunki w tym 
kompleksie pogarszają się i odstraszają klientów. 
Ta kolejny przykład, który potwierdza, że co jak 
co ale Polak z Polakiem dogadać się nie potrafi. 
Każdy woli patrzeć czubka swojego nosa zamiast 
dostrzec wspólny interes, który mógłby przynieść 
wszystkim korzyści. Obiekty handlowe w obrębie 
ul. Mazowieckiej nie przynoszą chluby ani nasze-
mu miastu, ani ich właścicielom. Straszą ruinami 
i nie zachęcają do zakupów, nie mówiąc już o mi-
łym spędzeniu czasu. Nie jest to dobrą reklamą 
tego miejsca. A przecież „Mazowiecka” ma spore 
zadatki, aby stać się nie tylko centrum handlo-
wym, ale może i towarzyskim, gdzie pod para-
solem można byłoby zjeść coś smacznego lub 
wypić kawę czy coś orzeźwiającego. Na razie jed-
nak ich posiadacze zamiast zakasać rękawy, 
chwycić się do wspólnej roboty i przeprowadzić 
modernizację, wolą toczyć jałowe, nikomu nic nie 
przynoszące, spory. A może jastrzębski samorząd 
powinien wykazać się bardziej aktywną postawą 
i przyjąć rolę zachęcającego, a wręcz naciskają-
cego, mediatora dla dobra społeczności?

Wiele mówi się w naszym mieście o potrze-
bie budowy placu, na którym mogą spotykać się 
jastrzębianie, jak na razie nic z tego nie wychodzi. 
A przecież jest „Mazowiecka”. Znajdują się tam 
obszerne place, które mogą zapełnić się kawiar-
nianymi stolikami. Pojawiło się nawet marzenie 
budowy fontanny. Blisko stąd do Jaru Połu-
dniowego, który, przy dobrej chęci, pomysło-
wości i wysiłkowi. może stać się osią rodzimego 
centrum handlowego z prawdziwego zdarzenia. 
To wszystko na razie to tylko wizje, ale nie po-
dejmując prób ich realizacji skazujemy to miejsce 
na postępującą z roku na rok degradację i to 
w samym centrum miasta. A przecież może być 
pięknie. Mieszkańcy będą mieli gdzie spędzać 
wolne chwile, miasto będzie zadowolone, a han-
dlowcy usatysfakcjonowani zyskami.
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 Już od dawna przyglądam się temu obiekto-

wi, jakże niewykorzystanemu. Pomysły są bardzo 

dobre - kafejki, parasole, fontanna, butiki... To 

bardziej realne niż "rynek" w Zdroju. Ale póki nasi 

rodzimi "biznesmeni", którzy zaczynali od handlu 

z łóżek polowych i "szczęk" pod supersamem tego 

nie zrozumieją (a raczej to im nie grozi) nic się nie 

zmieni w tej kwestii. Ot Jastrzębie...
autor: wlkp

  Jak to możliwe,że miasto które ma na swoim 

koncie same sukcesy, nagrody prezydenckie itp. 

jest tak jak jest..?
autor: nie lubię tego

Tak, Zamaryka dobrze mówi niech włodarze 

miasta ugryzą się w d..e. Tylko tak można skwito-

wać ich impotencje i bezsilność.
autor: Romek

Ü

Wy się dalej kłóćcie a klienci i zyski przecho-

dzą wam pod nosem aż w końcu obudzicie się z rę-

ką w ...
autor: obserwator

To miejsce ma potencjał, szkoda marnować 

takiego miejsca. Wystarczy wziąć się do roboty. 

I będzie i wilk syty i owca cała.
autor: handlowiec 2

Niech wreszcie ktoś zrobi coś z tym syfem. 

Wstyd w centrum mieć coś takiego.
autor: Mario

A może zadajmy pytanie właścicielom lokali 

użytkowych które wynajmują tym złym waszym 

zdaniem handlowcom co dzieje się z czynszami 

które kasują już przez 25 lat i rozliczmy ich i to bę-

dzie sposób na zagospodarowanie Mazowieckiej...
autor: Teresa
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Zarząd Osiedla Pionierów podjął kolejną 
interwencję dotyczącą ładu i porządku na terenie 
osiedla, ale również głównej arterii miasta: 
Dawna „Trójka” przy Alei Piłsudskiego od strony 
budynków Śląska 27-37 pamięta okres gdy była 
pierwszym przystankiem dla nowych osadników 
zasiedlających w szybkim tempie budowane bloki 
mieszkalne. Obecnie rejon ten to dziurawe, nie-
równe, popękane chodniki i rozsypujące się kwie-
tniki wybudowane na początku lat 1970 na wnio-
sek Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. Obecnie miejsce to urąga 
widokowi z przeciwnej strony Alei Piłsudskiego, 
gdzie widoczne są Galeria Jastrzębie, PKO, Mar-
ket handlowy, Macdonald oraz skwerek wybu-
dowany za sumę o której lepiej nie wspominać. 
Utrzymanie tego miejsca w niezmienionym 
stanie nie posiada racjonalnych przesłanek bo nie 
stanowi zabytku, a i na skansen się także nie na-
daje. Natomiast w dalszym ciągu jest to centrum 
miasta przez które przewija się codziennie ogro-
mna ilość ludzi - także przyjezdnych”. Zgłoszeni 
przyjęli funkcjonariusze straży miejskiej i podej-
mą stosowne działania.

"Skansen" 
w centrum 
miasta?

ciąg dalszy ze strony 4
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Duży może więcej

skalę kraju czy Europy. 
Tamci zamawiają na to-
ny, a my na kilogramy. To 
później przekłada się na 
cenę detaliczną. Nie mó-
wię już o zajmowanej po-
wierzchni magazynowej 
i wsparciu kapitału za-
granicznego czy zwol-
nieniach podatkowych, 
o których my możemy 
tylko pomarzyć. 

Nie da się konku-
rować jakością 
obsługi, towaru, 
doradztwem? 

Ależ oczywiście, że tak. Czynimy to w naszej pra-
cy. Doradztwo, kulturalna obsługa są nam nie-
odłączne. Jednak galerie przebijają nas nowin-
kami technologicznymi, kolorową reklamą oraz 
tym, że stają się miejscami nie tylko zakupów, ale 
też spędzania wolnego czasu. Rodziny wolą się 
tam spotykać niż wyjść do parku czy kina. Z ta-
kimi przyzwyczajeniami trudno się walczy. Pozy-
tywne jest to, że część klientów po zachłyśnięciu 
się tymi nowościami wraca do nas, do rodzimych 
kupców. Stwierdzają, że warto u nas robić zak-
upy. Ludzie przekonują się do jakości oferowa-
nych przez nas towarów. Dociera do nich to, że 
tanie nie zawsze znaczy dobre czy lepsze. 

Dlaczego drobni kupcy nie 
współdziałają w konkurencji 
z galeriami? 

Rzeczywiście duży lub wielu może więcej. Realne 
zjednoczenie się kupców daje im gwarancję po-
wodzenia. To dla mnie nie ulega wątpliwości. 
Wtedy zyskujemy większe możliwości konkuren-
cji z galeriami, a nawet ich wyeliminowania. Jed-
nak są problemy, aby takie skonsolidowane dzia-
łania uzyskać. Nie jesteśmy też właścicielami 
obiektów, w których handlujemy i trudno nam 
podejmować jakieś poważniejsze decyzje. Nie-
stety każdy tu myśli tylko o sobie, a pojedynczo 
konkurować z galeriami się nie da. A uzyskanie 
właściwych remontów jest bardzo trudne. Mimo 
że płacimy naprawdę solidne czynsze. 

Czyli rodzimi handlowcy nie potrafią 
rozwiązywać wspólnie problemów? 

Potrafią, ale w czynią to w niesformalizowanych 
grupach, nieoficjalnie. Nie mają odwagi wystąpić 
jawnie. Boją się reperkusji ze strony właścicieli 
lokali. Nie jesteśmy nawet rzeczywistymi 
gospodarzami w swoich sklepach, w każdej chwili 
może nam być wypowiedziana umowa najmu. 
Często kupcy przychodzą właśnie do mnie ze 
swoimi żalami. Z racji tego, że jestem prezesem 

Jak Pani ocenia obecny 
jastrzębski handel? 

Handel w naszym mieście jest zadowalający, 
a nawet i dobry, a na pewno dużo lepszy w po-
równaniu do tego, jaki był kiedyś. Być może nie 
wszyscy mieszkańcy Jastrzębia są usatysfakcjo-
nowani jego ofertą, ale jest to powodem tego, że 
polscy, rodzimi handlowcy nie mają wpływu na 
to, co dzieje się w galeriach i na jakim poziomie są 
tam świadczone usługi wraz z oferowanymi pro-
duktami. A z tym różnie bywa. 

Ludzie wolą jednak często robić 
zakupy w sąsiednich miastach? 

Nasze miasto nie odbiega zbytnio od sąsiadów 
takich, jak Wodzisław, Żory. Może Rybnik jest tro-
szeczkę do przodu, ale jest to uwarunkowane 
jego wieloletnimi tradycjami kupieckimi. Pamię-
tajmy, że miasto to jest o wiele starsze od Ja-
strzębia i jest zagospodarowane zupełnie inaczej. 
Tam wokół rynku koncentruje się handel, u nas 
nie ma takiej możliwości. Powiem, przy okazji, że 
takie miejsce w Jastrzębiu mogłoby, z powodze-
niem, znaleźć się przy ulicy Mazowieckiej, która 
znajduje się przecież w samym środku miasta. 
Póki co kompleks ten popada w coraz to większą 
ruinę i odstrasza zamiast zachęcać klientów. Tak 
więc, z tego punktu widzenia, trudno dziwić się 
mieszkańcom, że na miejsce swoich zakupów 
obierają Rybnik lub Wodzisław. 

Jednak wielu uważa, 
że nie jest to sprawa miejsca, 
ale przede wszystkim oferty? 

Polscy, rodzimi handlowcy nie zawsze są na takim 
poziomie, jak galerie handlowe. Mam na myśli 
komfort robienia zakupów, infrastrukturę, jaka 
się z tym wiąże. Natomiast, co do miast ościen-
nych to na ich korzyść przemawiają często wielo-
letnie tradycje. Kupcy z Rybnika lub Wodzisławia 
mają swoją wierną klientelę, często sięgającą 
nawet kilku pokoleń. A jak jest historia naszego 
miasta nie muszę chyba nikomu przypominać. 
Społeczeństwo jastrzębskie nie jest jednolite 
i czasem trudno identyfikować się mu z miejscem 
swojego zamieszkania. 

Swoje znaczenie ma też to, że władze Rybnika 
czy Wodzisławia bardziej szanują i wspierają 
swoich kupców. U nas, w Jastrzębiu jesteśmy tro-
szeczkę traktowani po macoszemu. Oczywiście 
konkurencja jest, jak najbardziej potrzebna. Ale 
trudno pogodzić się z tym, że my, jako handlowcy 
jastrzębscy nie mamy żadnego wsparcia ze stro-
ny władz samorządowych, ani też właścicieli lo-
kali, od których wynajmujemy pomieszczenia. To 
wszystko sprowadza się do tego, że często mamy 
„związane” ręce i nie możemy bardziej uatrakcyj-
nić naszej oferty. 

Władze miasta nie wspierają 
naszego rodzimego handlu? 

Jeżeli mam być szczera to odpowiem, że nie. Do-
piero „przyciśnięcie” przedstawicieli władz do 
określonego działania, wymusza na nich reakcję,  
i wtedy rzeczywiście nie odmawiają pomocy. Nie 
zawsze władze podejmują się mediacji w spra-
wach spornych, na przykład pomiędzy właści-
cielami lokali, nieruchomości, a handlowcami, 
którzy je wynajmują. Nie są podejmowane dzia-
łania wspierające naszą działalność. Miasto po-
winno przyjąć na siebie rolę służebną wobec ro-
dzimych handlowców. Przecież to urzędnicy dy-
sponują możliwościami wyegzekwowania cho-
ciażby odpowiedniego stanu technicznego bu-
dynku, nie mówiąc już o otoczeniu, w jakim się 
znajdują. Mam tu na myśli stan dróg, chodników 
czy walory estetyczne, na które klienci również 
zwracają uwagę. Odrapany, oszpecony budynek 
nie zachęci do wejścia do niego i zrobienia zaku-
pów, przy czym nie przynosi też chluby miastu.

A jakie miasto ma korzyści ze 
wspierania rodzimych kupców, 
ich interesów i przedsięwzięć? 

Pamiętajmy, że jastrzębscy handlowcy zatru-
dniają ludzi, płacą podatki do kasy miasta. Duże 
markety, galerie korzystają z różnego rodzaju 
zwolnień czy przywilejów. Tak więc mamy swój 
udział w wielkości naszego budżetu, dlatego 
oczekujemy od władz większego zaintereso-
wania się kupcami i ich sprawami. Mamy prawo 
oczekiwać od władzy, aby zaczęła pełnić swoją 
służebną rolę w stosunku do mieszkańców, 
którymi przecież jesteśmy. 

Słychać opinie, że jastrzębscy 
handlowcy nie bardzo dbają 
o klienta, nie zabiegają o niego? 

Do końca bym się z tym nie zgodziła. Nie zawsze 
automatyczne nadskakiwanie klientowi i sztu-
czne, wymuszone uśmiechy są dowodem sza-
cunku do niego. Często takie zachowanie narzu-
ca reżim, który znajduje się w sklepach obcych 
sieci handlowych. Bywa tak, że klientowi - w ten 
sposób - wciska się każdy bubel. Natomiast 
w sklepie typowo rodzimym, polskim można po-
rozmawiać z personelem, ponarzekać, a czasami 
nawet się pożalić. U nas można wymienić towar, 
powybrzydzać i na tym polu zdecydowanie 
wygrywamy z galeriami. 

Na ile jastrzębskie sklepy mogą 
konkurować z marketami? 

Jest tutaj bardzo małe pole manewru. Rodzimi 
handlowcy robią wszystko, aby sprostać tej - cza-
sami nierównej - konkurencji. Ale tu chodzi prze-
de wszystkim o „kasę”, o pieniądze. Nie możemy 
się równać z dużymi potentatami handlowymi, na 

Zrzeszenia Kupców Miasta Jastrzębie-Zdrój po-
dejmuję działania, rozmowy z władzami miasta. 
Bez ich wsparcia nie jestem w stanie nic wskórać. 

Ilu obecnie aktywnych członków 
liczy Wasze stowarzyszenie? 

Około 100. Mogę powiedzieć, że Zrzeszenie Kup-
ców Miasta Jastrzębie-Zdrój żyje. Raczej opiera-
my się na dotychczasowych członkach, nowych 
jest bardzo mało. Wynika to z tego, że nie zawsze 
mamy skuteczne możliwości działania, co powo-
duje zniechęcenie się ludzi. 

Trudno wam określić wspólny 
interes i działać razem? 

Na pewno coś w tym jest. Być może to moja wina, 
że działam za słabo i nie potrafię skonsolidować 
kupców i przekonać ich, aby zaczęli myśleć sze-
rzej, poza swoje podwórko. Być może uda się, na 
początek, skupić środowisko handlowców z ulicy 
Mazowieckiej, którzy mają tam wspólny interes. 
Może to zmobilizuje resztę i przekona, że wspólne 
działanie przynosi skutek i nie ma się czego oba-
wiać. Mamy też drobne sukcesy, jak na przykład 
położenie kostki brukowej na powierzchni przy 
kompleksie ulicy Mazowieckiej. 

Jest Pani optymistką jeśli chodzi 
o rozwój jastrzębskiego handlu? 

Połowicznie, ponieważ bez wsparcia przez wła-
dze miasta będzie nam trudno konkurować z ga-
leriami. Nie mam tutaj na myśli jakiejś nieczystej 
gry, ale odpowiedni nadzór, tak abyśmy mieli 
równe szanse. Budowanie takich obiektów, bez 
zastanowienia się, w samym centrum miasta 
zrujnuje rodzimy handel. A oparcie handlu na wy-
łącznie dużych galeriach i marketach nie jest do-
bre i obyśmy nie musieli się o tym przekonać na 
własnej skórze.

Jastrzębski handel nie zawsze zaspokaja potrzeby 
klientów. Nierzadko nasi mieszkańcy wyjeżdżają na zakupy 
do miast sąsiednich uważając, że jest tam lepsza oferta. 
O tym czy rodzimi kupcy są w stanie spełnić wymagania 
klientów i potrafią sprostać coraz to większej konkurencji 
dużych galerii handlowych mówi prezes Zrzeszenia Kupców 
Miasta Jastrzębie-Zdrój Teresa Zamaryka.

Prezes Zrzeszenia Kupców 
Miasta Jastrzębie-Zdrój 

Teresa Zamaryka
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Jak mówi Bogusława Marchewka, członek 
Zarządu Osiedla "Zofiówka", historia działań 
zmierzających do powstania tam boiska liczy so-
bie już ponad 15 lat. „Wszystko zaczęło się je-
szcze pod koniec lat 90-tych. Wówczas to lokalne 
władze zaplanowały w bezpośrednim sąsiedztwie 
osiedla budowę szkoły. Już w samym akcie nota-
rialnym pojawił się zapis, że osoby zrzekające się 
prawa własności do tych gruntów robią to tylko 
i wyłącznie z myślą o przekazaniu ich pod budowę 
placówki oświatowej. Ostatecznie jednak mie-
szkańcy "Zofiówki" musieli skapitulować przed 
argumentem niżu demograficznego. Szkoła nie 
powstała, siłą rzeczy – także wymarzone boisko. 
Obecnie prowadzone są tam prace nad budową 
obwodnicy. Zanim jednak na teren budowy wje-
chały pierwsze spychacze z ust naszych włodarzy 
padła kolejna obietnica. Tym razem hasło 'boisko 
za drogę' ponownie rozpaliło wyobraźnię mie-
szkańców tego osiedla. Jak się nietrudno domy-
ślić – na krótko. Droga powstaje w najlepsze. 
Boiska jak nie było, tak nie ma” – relacjonuje.

„Apogeum 'festiwalu obietnic' przypadło na 
rok 2009. Miasto wskazało wówczas ostateczną 
lokalizację boiska – przy ul. Dębina, zarezerwo-
wano jakoby pieniądze na ten cel, miał powstać 
wielofunkcyjny obiekt z prawdziwego zdarzenia. 
I znowu skończyło się na pobożnych życzeniach” 
– dodaje. 

Jak przypuszcza pani Marchewka, istota 
problemu tkwi w lokalizacji osiedla. „Jest tu ko-
palnia, jest wysypisko śmieci, są wysokie podatki 
dla miasta z tego tytułu. Być może to peryferyj-
ność „Zofiówki” powoduje, że wciąż jesteśmy 
traktowani po macoszemu" – zastanawia się gło-
śno.

Tak się dziwnie składa, że osoby ubiegające 
się o mandat radnego z tego terenu uczyniły z bo-
iska jeden z żelaznych punktów swojego progra-
mu. Kolejna prawidłowość, to coś, co, zdaniem 
Bogumiły Marchewki, nazwać by trzeba polity-
czną amnezją. „Są deklaracje radnych, że boisko 
jest dla nich priorytetem, są składane interpe-
lacje w tej sprawie, jest deklarowana publicznie 
dobra wola. Tylko boiska wciąż nie ma” – żali się. 

Zapytany o to, co zrobił w tej konkretnej spr-
wie Grzegorz Matusiak (PiS), wieloletni przewo-
dniczący osiedla „Zofiówka”, odpowiada: "Skła-
dam wnioski do budżetu miasta w każdym roku. 
Mam zapewnienie pana prezydenta o budowie 
boiska na osiedlu "Zofiówka". Na dzień dzisiejszy 
jest już wstępny projekt budowy boiska z pra-
wdziwego zdarzenia przy ul. Dębina". 

Czy to wszystko, co mógł uzyskać jako prze-
wodniczący Rady Miasta i członek koalicji rządzą-
cej? Stanowisko w sprawie budowy boiska zajął 
także radny Piotr Włodarek (PO). "Jako radny 
wielokrotnie poruszałem ten temat na posie-
dzeniach Komisji Kultury i Sportu, której jestem 
członkiem. Przedstawiłem sytuację obiektów 
sportowych, a właściwie ich braku, na naszym 
osiedlu. I tu muszę przyznać: radni zgodzili się ze 
mną, że taki obiekt na Os. Zofiówka powinien po-
wstać. Na ostatnim posiedzeniu Komisji, w dniu 
16.06.20011 r., jej członkowie jednogłośnie przy-
jęli propozycję złożenia wniosku do przyszłoro-
cznego budżetu o zabezpieczenie środków na 
budowę boiska na Os. Zofiówka. Mam nadzieję, 
że Rada oraz prezydent ustosunkuje się do niego 
pozytywnie". A jak zmieniał się stosunek roz-
mówców do tej kwestii już po wyborze na radne-
go? Jak zapewnia Grzegorz Matusiak, boisko na 

osiedlu "Zofiówka" to wciąż jego priorytet. Pod-
kreśla, że to głównie problemy z lokalizacją są 
przyczyną opóźnienia budowy. On sam propo-
nował ulicę Rybnicką. Niestety, zdecydowano się 
na ul. Dębina, a to z kolei wiąże się z wykupem 
gruntów, budową drogi oraz brakiem infrastru-
ktury. "Nie chcę wracać do przeszłości, ale moje 
działania nie są spektakularne, ale merytoryczne. 
Sam byłem inicjatorem oraz wykonawcą kilku 
boisk na osiedlu – piłkarskich, do koszykówki i do 
piłki siatkowej – podsumowuje. Także Piotr Wło-
darek mówi, że wybór na radnego zobowiązuje. 
"Boisko na Os. Zofiówka jest niezbędne i w dal-
szym ciągu będę dążył do tego, aby powstało" – 
deklaruje.

Co na to wszystko Urząd Miasta? Jak mówi 
wiceprezydent Krzysztof Baradziej sprawy nie 
należy postrzegać w kategoriach nierównego tra-
ktowania oczekujących na nowy obiekt sportowy. 
"Ponieważ jest więcej potrzeb, niż możliwości na 
sprawę boisk trzeba spojrzeć kompleksowo i su-
kcesywnie wdrażać w życie kolejne projekty" – 
twierdzi. Zdaniem wiceprezydenta Baradzieja, 
to, że sprawa boiska na "Zofiówce" powraca jak 
bumerang, podyktowane jest między innymi 
trudnościami z lokalizacją terenów pod budowę. 
Podkreśla, że istnieje już koncepcja takiego 
boiska, czyli swoisty prolog do jego projektu. 
twierdzi. Zdaniem wiceprezydenta Baradzieja, 
to, że sprawa boiska na "Zofiówce" powraca jak 
bumerang, podyktowane jest między innymi 
trudnościami z lokalizacją terenów pod budowę. 
Podkreśla, że istnieje już koncepcja takiego 
boiska, czyli swoisty prolog do jego projektu. 

Wydaje się, że mamy tu do czynienia z pe-
wnego rodzaju prawidłowością: boisko miało po-
wstać, ale jak na razie jest ono tylko w sferze pla-
nów, by nie powiedzieć marzeń. Z pewnością os-
tatecznym argumentem urzędników będzie tu 
powtarzane jak zaklęcie hasło „ograniczeń bud-
żetowych miasta”. Tylko czy aby na pewno do te-
go sprowadza się całe zamieszanie? Czy w grę nie 
wchodzą także priorytety lokalnych polityków, 
tym bardziej zastanawiające, że ustalane według 
tylko im znanych kryteriów? W efekcie wszystko 
kończy się na obietnicach. Bo przecież „nikt nie 
da ci tyle, ile obiecam ci ja”.

Obiecać nie grzech
Kwestia sprawności fizycznej i odpowiedniego poziomu zdrowia młodych ludzi to problem ogólnopolski. Podobnie 
umożliwienie spędzenia im wolnego czasu, tak, aby „życie towarzyskie” nie toczyło się tylko na ulicy, czy klatkach schodowych. 
Do tego jednak potrzebna jest odpowiednia infrastruktura – place zabaw i boiska. A z tym bywa różnie i sytuacji, mimo 
wielokrotnie składanych obietnic, daleko jest do ideału. Tak jest też i w Jastrzębiu. Sprawa boisk szkolnych, które mogłyby być 
wykorzystywane jako osiedlowe, budzi wciąż emocje. Jest to jeden z najczęściej zgłaszanych postulatów na spotkaniach 
z władzami miasta. Ostatecznie i tak wszystko rozbija się o trudności budżetowe. Historia pozostającego wciąż w sferze 
planów boiska na osiedlu „Zofiówka” zadaje kłam tej prawidłowości. Bo czy aby na pewno tylko o pieniądze tu chodzi?

“Boisko” na os. Zofiówka
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48. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej

Biorąc pod uwagę zasięg (Wisła, Szczyrk, Ży-
wiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Jabłonków, 
Istebna, Ujsoły, Bielsko-Biała), czas trwania, ilość 
wykonawców i koncertów, liczebność widzów, 
którzy uczestniczą w święcie, to równocześnie 
największa impreza w Polsce, Europie i na świe-
cie. 100 zespołów pieśni i tańca z ok. 30 państw 
z różnych kontynentów, 4 tysiące tancerzy, śpie-
waków i muzyków, ponad 50 kilkugodzinnych 
wieczornych koncertów na dużych plenerowych 
estradach, odbywających się równocześnie w kil-
ku miejscowościach przez kolejnych 7 dni, a tak-
że liczne przedpołudniowe występy kapel. 

Podczas święta zespoły folklorystyczne z róż-
nych krajów, również tych najbardziej egzoty-
cznych, pokazują nam piękno swej kultury: mu-
zykę, śpiew, obrzędy, zwyczaje, stroje. Artyści lu-
dowi wystawiają na straganach swoją twórczość, 
natomiast organizacje i instytucje kultury przed-
stawiają osiągnięcia w zakresie ochrony, doku-
mentacji i popularyzowania dorobku ludowej kul-
tury. Część zespołów uczestniczy w dwóch impre-
zach konkursowych. Pierwsza to 42. Festiwal Fol-
kloru Górali Polskich w Żywcu - największe spo-
tkanie polskich górali, zespołów, kapel, śpie-
waków, instrumentalistów, twórców sztuki ludo-

uroczyście rozpoczynający święto rusza 30 lipca 
(sobota) o godz. 16.00, drugi na zakończenie 
6 sierpnia (sobota) o godz. 11.00.

W tym roku oprócz krajowych kapel z różnych 
stron Polski, do Wisły zagoszczą, m.in. grupy 
z Rumuni, Bułgarii, Indonezji, Serbii, Jordanii, 
Turcji, Węgier, Kolumbii, Czarnogóry, Meksyku, 
Tajwanu, Ukrainy, Łotwy i Słowenii.

Tego wydarzenia nie można ominąć. Warto 
przejrzeć program imprezy i wybrać jeden lub kil-
ka dni szczególnie dla nas interesujących. Ty-
dzień Kultury Beskidzkiej jest okazją do zapozna-
nia się z tradycją grup etnograficznych z całej 
Polski oraz grup etnicznych ze świata. Przy okazji 
można zwiedzić inne atrakcje Wisły, np. Muzeum 
Beskidzkie i Enklawę Budownictwa Drewnianego.

Na wszystkie występy wstęp wolny!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NA:

www.jasnet.pl/tkb

wej, a także specjalistów folklorystów. Druga to 
22. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
w Wiśle, gdzie swe kulturowe dziedzictwo pre-
zentują różne narody świata, zaś Międzynaro-
dowa Rada Artystyczna złożona z wybitnych zna-
wców folkloru, etnomuzykologów oraz chore-
ografów przyznaje tam najbardziej autentycznej 
grupie Grand Prix za całość prezentacji, a sześciu 
innym zespołom nagrody za poszczególne ele-
menty programu. 

W ramach 48. Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
organizowane są również imprezy towarzyszące: 
64. „Gorolski Święto”w Jabłonkowie na Zaolziu - 
Republika Czeska (5 - 7 sierpnia), 17. „Festyn 
Istebniański” w Istebnej (30 lipca - 31 lipca) oraz 
33. „Wawrzyńcowe Hudy” w Ujsołach (6 i 7 sier-
pnia).

Koncerty kapel, uliczne korowody, wystawy 
i kiermasze sztuki ludowej czynią niepowtarzalną 
atmosferę podczas całego barwnego i wesołego 
festiwalu. Największe wrażenie robią malowni-
cze, rozśpiewane i roztańczone pochody zespo-
łów z różnych stron świata, w swoich strojach 
regionalnych, przygrywające na rodzimych in-
strumentach muzycznych. Pierwszy korowód 

Już 30 lipca rusza 48. Tydzień Kultury Beskidzkiej, który potrwa do 7 sierpnia. To najstarsza 
impreza folklorystyczna w Polsce i Europie. Została powołana do życia w 1964 roku, jednak jej 
tradycje sięgają przedwojennego Święta Gór.

Śląską biesiadę zaserwowała w czwartek, 
14 lipca, swoim gościom Restauracja 
„Dąbrówka” w ramach comiesięcznych imprez te-
matycznych. „Pomysł na tę imprezę to zasługa 
naszych klientów” - tłumaczy pani Marta 
Szczęch, manager restauracji – „To próba zjedno-
czenia „hanysów” i „goroli”, próba znalezienia 
wspólnego języka”. 

Jak na śląską biesiadę przystało, w „Dąbrów-
ce” królowały iście śląskie atrakcje. Zabawę roz-
poczęto od poczęstunku: obecni mieli okazję 
spróbować tradycyjnego regionalnego „kołocza”. 
Również menu lokalu przepełnione było pra-
wdziwymi, śląskimi potrawami: „Dzisiaj możemy 
zaserwować naszym gościom „wodzionkę”, go-
lonko, krupniok, żeberka…”. Organizatorzy zmie-
nili się w prawdziwych Ślązaków: wykorzystano 
do tego regionalne stroje, które damska część 
personelu „Dąbrówki” z dumą nosiła. Zgroma-
dzonym czas umilały także liczne występy muzy-
czne.
 Przez cały wieczór przygrywał folkowy zespół 
„Szałot”, a dwie młode wokalistki – Anna Chałup-
ka i Agnieszka Kukla – zaprezentowały kilka ślą-
skich szlagierów, a wśród nich także osławioną 
już piosenkę pt, „Śląskie reggae”. Organizatorzy 
zadbali także o konkursy dla gości restauracji. 
Zgromadzeni m.in. mieli za zadanie tłumaczyć 
śląskie wyrazy na język polski i „kulać” kluski ślą-
skie na czas. Tak atrakcyjny wieczór nie jest jed-
nak zasługą tylko i wyłącznie pracowników Res-
tauracji „Dąbrówka”: „Mamy wielu przyjaciół i kli-
entów, którzy bardzo nam pomagają” – tłumaczy 
pani Szczęch – „To przede wszystkim dzięki nim 
udało się zorganizować tę wyjątkową imprezę”

Dla wszystkich, którzy przegapili biesiadę, 
11 sierpnia o godzinie 19:00 odbędzie się kolejna 
z tematycznych zabaw „Dąbrówki”. Tym razem 
jednak głównym tematem imprezy będą szanty

"Dąbrówka" 
po śląsku





Dlaczego Turcja? Skąd zrodził się 
pomysł, aby zainteresować się 
właśnie tym krajem?

Z Turcją zetknęliśmy się z moim przyjacielem 
Ryszardem Chromikiem podczas działalności 
społecznej w Stowarzyszeniu „Działajmy Razem 
TRIANON PL” z siedzibą w Cieszynie. Zaangażo-
wałem się wówczas w budowę wioski dla niepeł-
nosprawnych, a raczej międzynarodowego cen-
trum integracyjnego. Wtedy też poznałem, po 
stronie tureckiej, wielu bardzo gościnnych, ot-
wartych, szczerych i serdecznych ludzi. Jednym 
z nich był burmistrz miasta Mahmutlar pan Ali 
Çelik. Dzięki niemu dowiedziałem się i zobaczy-
łem, jak można na cele „wyższe” pozyskać z te-
rytorium miasta 15 ha pod zabudowę wioski i stać 
się patronem przyszłego centrum międzynarodo-
wego. Zdecydowałem się bliżej poznać ten kraj 
i kolejne wakacje z rodziną spędziłem właśnie 
w Turcji, w Mahmutlar. Wkrótce doszedłem do 
wniosku, że zawarte przyjaźnie, znajomości tego 
środowiska można przekuć w konkretne działa-
nia, przedsięwzięcia. Zorganizowaliśmy wyjazd 
grupy „inicjatywnej” do Turcji. Po powrocie po-
myśleliśmy, że dobrze byłoby, gdyby miasto ture-
ckie Mahmutlar i nasze miasto Jastrzębie-Zdrój 
stały się miastami partnerskimi.

Dlaczego właśnie Mahmutlar?
Miasta, które sąsiadują z Mahmutlar mają już 
nawiązane kontakty z miastami naszego re-
gionu, Wodzisław Śląski z Alanya, Cieszyn z Ca-
stel. Gminy te znajdują się w bliskiej od siebie 
odległości, mniej więcej, jak Jastrzębie-Zdrój, 
Wodzisław czy Cieszyn. Znajdują się na Riwierze 
Tureckiej, przy znanej plaży Kleopatra. Dlaczego 
właśnie Mahmutlar? Może dlatego też, że na 
nasze prywatne zaproszenie Burmistrz przyleciał 

specjalnie na Dni Jastrzębia-Zdroju i zasponsoro-
wał nagrodę w postaci tygodniowych wczasów 
dla 10 osobowej drużyny, która wygrała w kon-
kursie sprawności strażackich i słowa dotrzymał – 
młodzi strażacy z Jastrzębia Górnego w paździer-
niku 2010 gościli u Burmistrza Mahmutlar. Moim 
zdaniem to właśnie dało dobry początek przy-
szłemu partnerstwu miast. Krok ze strony Bur-
mistrza został zrobiony.

Dlatego postanowił Pan 
sformalizować swoje kontakty 
z Turcją?

Może uczciwiej byłoby powiedzieć, że zdecy-
dowaliśmy się z Ryszardem Chromikiem. Pozna-
liśmy fantastycznych ludzi z Gdańska tworzących 
Stowarzyszenie „Towarzystwo Polsko-Tureckie”. 
Po wielu rozmowach postanowiliśmy otworzyć 
w Jastrzębiu jego oddział, w dużej mierze korzy-
stając z istniejących i sprawdzonych sposobów 
działania – zastrzegając sobie wdrażanie nowych 
i ciekawych naszych zdaniem metod. I tak 17 
czerwca 2011 Oddział zainaugurował swoją dzia-
łalność – wcześniej, bo w kwietniu tego roku 
miasto Jastrzębie-Zdrój i Mahmutlar podpisały 
umowę o partnerstwie, tak więc ramy formalne 
pod przyszłością działalności Stowarzyszenia 
zostały stworzone. W tym miejscu chciałbym bar-
dzo mocno podziękować znamienitym gościom, 
którzy zaszczycili oficjalne otwarcie siedziby 
Towarzystwa Polsko-Tureckiego: włodarzom 
miasta wraz z działem promocji, mediom oraz 
sympatykom, którzy tworzą nasz Oddział.

 Jakie cele stawia sobie 
Stowarzyszenie Polsko-Tureckie?

Przede wszystkim zależy nam na pogłębianiu 
przyjaznych kontaktów pomiędzy naszymi kra-

jami. A możemy to osiągnąć poprzez współpracę 
na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, medy-
cznej, sportowej, edukacyjnej czy turystycznej. 
Mamy bardzo szerokie pole działania. Hasłem na-
szego stowarzyszenia jest: „Poznajmy razem 
Turcję”. Oddział Stowarzyszenia Polsko-Tureckie 
jest „apolityczny” i otwarty na pracę ze wszystki-
mi, o czym mówi nasze motto.

Zakładacie rzeczywistą, 
aktywną działalność towarzyszenia?

Nie chcemy, żeby Stowarzyszenie stało się sztu-
cznym tworem, dzięki któremu spotykają się tyl-
ko prezesi lub oficjele. To na dłuższą metę nie ma 
sensu. Po co tworzyć coś, co będzie tylko fikcją. 
O żywotności stowarzyszenia będzie świadczyła 
jego działalność, inicjatywy i projekty przez nas 
realizowane. 

Jak chcecie ożywić jastrzębski 
oddział stowarzyszenia?

Chcemy wyjść z naszymi propozycjami do ludzi, 
do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, bo to prze-
cież głównie z myślą o nich powołaliśmy tą 
orga-nizację. Mamy już propozycje, pomysły 
konkret-nego działania. Zamierzamy przede 
wszystkim przybliżyć im ten bardzo ciekawy 
kraj, dlatego też zorganizujemy szereg spotkań 
poświęconych te-matyce tureckiej, na przykład 
w szkołach nasze-go miasta. Planujemy ogłosić 
konkurs plastyczny o tematyce tureckiej. 
Zwycięzca w nagrodę poje-dzie, wraz z 
rodzicami, do Mahmutlar. A dla szer-szej 
publiczności zorganizujemy wystawę prac 
malarskich współczesnych polskich artystów, 
którzy przedstawią swój odbiór Turcji i jej mie-
szkańców. Poza tym ciekawą propozycją jest 
zainaugurowanie szkoleń zawodowych. Na po-
czątek - z racji wykonywanego przeze mnie za-
wodu - dotyczyłyby one rehabilitacji. Myślę, że 
przedstawiciele z obu krajów skorzystają wiele 
na wymianie doświadczeń. To samo zresztą 
dotyczy innych zawodów: strażaków, 
dziennikarzy, ku-charzy itd. Mamy w Jastrzębiu 
szkoły o profilu gastronomicznym, hotelarskim, 
turystycznym. Również chciałbym zaangażować 
je do wspólne-go działania, do pojęcia 
współpracy z Turcją. 

Chcemy również przeprowadzać dwa razy w roku 
cykliczne imprezy kulturalne, przybliżające Turcję 
w naszym kraju. Można by połączyć je, na przy-
kład z Dniami Jastrzębia. Mnie osobiście zafascy-
nowało Święto Dnia Dziecka, które miałem oka-
zję oglądać w Mahmutlar. Było zorganizowane 
naprawdę z wielkim rozmachem i przyniosło wie-
le radości najmłodszym. Myślę, że zaprezentowa-
nie tego jastrzębianom wzbudziło by ich zaintere-
sowanie. Ciekawym pomysłem jest też organiza-
cja festiwalu czy dni tureckich. Spotkanie z tą 
orientalną kulturą może być ciekawym przeży-
ciem dla naszych mieszkańców, imprezami, na 
których chciało by się być. Mamy też pomysły na 
wykłady o tematyce tureckiej na Uniwersytecie 

III wieku. Są wykładowcy chętni do odwiedzenia 
naszego miasta. Liczymy na autentyczne, a nie 
sztuczne, wyreżyserowane zainteresowanie. 

Czy macie już jakieś 
skonkretyzowane plany?

Mamy już zalążek działań. Już na październik te-
go roku planujemy zabrać do Turcji grupę przed-
stawicieli jastrzębskiego biznesu. Jestem już po 
wstępnych rozmowach. Chcemy, aby ta wizyta 
była nakierowana na konkretne efekty, żeby coś 
z niej wynikało, na przykład wymiana doświad-
czeń, ale i zawarcie kontaktów, a może powstały-
by pierwsze pomysły na wspólne przedsięwzię-
cia, od czegoś przecież trzeba zacząć. 

Chcemy zachęcić do odwiedzenia tego kraju. 
Koszty, jakie się z tym wiążą, wbrew pozorom nie 
są wygórowane. Zaproponujemy wyjazdy do Tur-
cji z biurami turystycznymi, które przedstawią 
oferty wyjazdu po preferencyjnych cenach, dla 
członków stowarzyszenia. Przy czym nie chodzi 
tylko o leżenie na plaży i jedzenie kebaba, a o au-
tentyczne poznanie tego kraju, który ma napra-
wdę wiele ciekawego do zaproponowania. Mamy 
ciekawe propozycje do zaoferowania dla sym-
patyków stowarzyszenia, którymi są m.in. ludzie 
powiązani z rodzimym biznesem. Jedna z nich na 
przykład dotyczy tańszych zakupów w sklepach 
współpracujących z Towarzystwem – dla posia-
daczy „Karty Towarzystwa”. Tak więc mamy na-
prawdę ciekawe oferty dla naszych mieszkańców 
i bardzo zachęcamy do ich skorzystania. 

Czego Polacy mogą nauczyć się 
od Turków udając się, 
na przykład do Mahmutlar?

Mnie osobiście uderzyła otwartość i serdeczność, 
ale również konsekwencja. Turek jeśli już podej-
mie jakąś decyzję, to z żelazną determinacją 
wciela ją w życie (oczywiście rozłożoną w czasie). 
Turcy nie męczą nas rozmowami o polityce, o re-
ligii. O tym, kto w polityce jest dobry, a kto zły. 
Szanują nasz spokój i chęć wypoczynku. 

Wierzy Pan w to, że jastrzębianie 
zainteresują się Mahmutlar 
oraz Turcją?

Tak, wierzę, bo Turcja to naprawdę niezwykle cie-
kawy kraj, a kontakty z Mahmutlar pozwolą nam 
go poznać. Zainteresowanie i życzliwość burmis-
trza i władz Mahmutlar jest naprawdę bardzo ży-
wa i istnieje duża szansa, że kontakty z tym mia-
stem, będą rzeczywiste, a nie tylko na papierze. 
Trzeba tylko przekonać do tego mieszkańców na-
szego miasta. Wbrew pozorom Polska i Turcją 
mają naprawdę wiele wspólnego.

Dziękuje za wywiad i zachęcam wszystkich – 
„Poznajmy razem Turcję!”.

„Poznajmy razem Turcję”
Turcja jest coraz częściej odwiedzanym krajem przez Polaków. Również jastrzębianie doceniają jej piaszczyste plaże 
i ciekawą, orientalną kulturę. W naszym mieście w kwietniu tego roku zainaugurowało działalność Towarzystwo 
Polsko-Tureckie, którego celem jest przybliżenie tego interesującego kraju, a w szczególności miasta Mahmutlar. 
O celach i planach stowarzyszenia mówi Andrzej Nowak, prezes Towarzystwa Polsko-Tureckiego Oddział w Jastrzębiu

Mahmutlar
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Każdy kto poszukuje wakacyjnego spokoju 
znajdzie w Mahmutlar coś dla siebie. Jedne z naj-
piękniejszych plaż, leżąca nad Morzem Śródz-
iemnym zapewni wytchnienie od trudów dnia co-
dziennego. Nie bez powodów Mahmutlar okre-
ślane jest Błyszczącą Gwiazdą Morza Śródziem-
nego. Dla amatorów nocnego szaleństwa liczne 
hotele przygotowały wiele atrakcji. Można rów-
nież wyskoczyć do sąsiedniego miasta Alanyi 
i zakosztować nocnego życia. Mahmutlar to nie 
tylko morze, ale i góry. Właśnie w nich znajdują 
się wioski wchodzące w skład tego miasta. Wy-
cieczka do takich miejsc pozwala poznać auten-
tyczne życie ludzi, który nie dali się podporząd-
kować współczesnej cywilizacji. Większość z nich 
utrzymuje się z rolnictwa - uprawiają cytrusy 
i warzywa. 

Będąc w Turcji nie można zapomnieć o wy-
padzie na tradycyjny targ, który również funkcjo-
nuje w Mahmutlar. Można tam zakupić wszystko, 
co jest owocem pracy tamtejszych ludzi, a przy 
tym spróbować się potargować, co jest w dobrym 
tonie. Właśnie tam znajdują się stragany z lokal-
nymi rękodziełami, które są doskonałą pamiątką 
z wakacji. Warto więc udać się i w to miejsce. 
A dla tych, których zafascynuje turecka sztuka 
przygotowano specjalne warsztaty tworzenia 
mozaiki. Można więc na chwilę poczuć się pra-
wdziwym artystą i spróbować swoich sił. A po wy-
siłku zakosztować w regionalnej kuchni, która 
naprawdę różni się tym, co serwuje się w Europie 
pod nazwą dania tureckie. 

Odpowiedź na pytanie ile mieszkańców na 
stałe mieszka w Mahmutlar nie jest łatwa, gdyż 
zależy to od pory roku, czyli sezonu. Stałych oby-
wateli jest ok. 20 tys., lecz do tej liczby należy do-
liczyć również przyjezdnych, co może razem da-
wać nawet ok. 70-80 tys. Dla tak dużej liczby go-
ści przygotowana jest doskonała baza hotelowa 
oraz inne atrakcje. Cała infrastruktura z tym zwią-

zana perfekcyjnie spełnia swoje zadanie. Nic 
w tym dziwnego, gdyż główną gałęzią gospodar-
czą Mahmutlar jest turystyka. A jeśli do tego do-
dać naturalną serdeczność i otwartość Turków to 
uzyskuje się całkiem niezły efekt. 

Można powiedzieć, że Mahmutlar łączy 
w sobie tradycję, w której jest głęboko osadzona, 
i nowoczesność, charakterystyczną dla dużego 
ośrodka turystycznego. Miasto ma charakter zde-
cydowanie proeuropejski i jest otwarte na gości 
z kontynentu. Serdeczność i otwartość to cechy 
jego mieszkańców, z którymi spotykają się przy-
jezdni. Warto zaznaczyć, że Mahmutlar pomimo 
dzielącej go od Polski odległości, nie jest niedo-
stępne. Wystarczy tylko 2,5 godziny lotu, aby 
znaleźć się na jego piaszczystym wybrzeżu. A ci, 
którzy raz postawili nogę na tym przyjaznym lą-
dzie niejednokrotnie wracają i Mahmutlar zostaje 
w ich sercu. 

Burmistrz Mahmutlar Ali Celik, wraz ze swoją 
ekipą, podejmuje działania, które jeszcze 
bardziej unowocześnią miasto. Stawia na dalszy 
rozwój turystyki, edukacji i przedsięwzięć ma-
jących ułatwić oraz uprzyjemnić życie mie-
szkańców i turystów. Zależy mu na rozwijaniu 
kontaktów z Jastrzębiem i zachęca Polaków do 
odwiedzenia jego miasta. Po podpisaniu umowy 
partnerskiej pomiędzy oboma miastami mówił 
m.in.: „Staliśmy się jedną wielką rodziną. Zaczy-
namy naszą współpracę dzieląc się doświad-
czeniem oraz sugestiami”. Wierzy w to, że Mah-
mutlar czeka obiecująca przyszłość i to nie tylko 
wewnątrz swojego kraju, ale również – a może 
przede wszystkim – poprzez kontakty z całym 
światem. Ci, którzy odwiedzili to miasto na pe-
wno zapamiętali gościnność i życzliwość gospo-
darzy.

Błyszcząca Gwiazda 
Morza Śródziemnego
Według tradycji miasto to założył cesarz Klaudiusz. Ma więc 
rzymskie, ale też bizantyjskie korzenie. Mahmutlar położone 
jest na riwierze tureckiej w południowo-zachodniej części 
Turcji. Wybrzeże tego miasta oblewane są przez fale Morza 
Śródziemnego. Czyni go to atrakcyjnym miejscem turystycz-
nym, znanym na całym świecie. Do Mahmutlar przybywają 
rzesze ludzi pragnących odpocząć na słonecznych, piaszczys-
tych plażach, ale też i poznać tą niezwykle ciekawa kulturę. 
Poszukiwacze śladów przeszłości również nie pozostaną za-
wiedzeni, albowiem miasto posiada pozostałości po okresie 
Cesarstwa Bizantyjskiego.

11www.gazeta.jasnet.pl    publicystyka
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W Wodzisławiu Śląskim 
warto zamieszkać, ponieważ...?

Ponieważ jest wspaniałym, 50-tysięcznym, bar-
dzo zielonym miastem, w którym każdy znajdzie 
odpowiednie warunki do rozwoju i życia. Niewąt-
pliwie, naszym dużym atutem jest poziom edu-
kacji – możemy poszczycić się doskonałymi pla-
cówkami edukacyjnymi na każdym poziomie, po-
cząwszy od szkół podstawowych, na ponadgim-
nazjalnych kończąc. Świadczyć o tym może liczba 
olimpijczyków wywodzących się z naszych szkół, 
same za siebie mówią także wyniki egzaminów 
przeprowadzanych przez specjalnie komisje eg-
zaminacyjne. Istotnym powodem jest również 
fakt, że miasto jest coraz lepiej skomunikowane. 
Już obecnie nie jest dużą przeszkodą dojazd do 
większych ośrodków w okolicy, a w momencie, 
gdy w przyszłym roku zakończona zostanie budo-
wa autostrady A1, problem ten całkowicie zni-
knie. Dlatego osoby, które zastanawiają się nad 
przeprowadzką do Wodzisławia Śląskiego, a na 
chwilę obecną hamuje je miejsce w pracy w Kato-
wicach czy Gliwicach, będą mogły ten dystans 
pokonać w około 30 minut. W nowoczesnej Euro-
pie, w jakiej żyjemy, pokonywanie takich odle-
głości to chleb powszedni. Decyzja o przepro-
wadzce do naszego miasta powinna być podykto-
wana chęcią zamieszkania w przyjaznym dla mi-
eszkańców i inwestorów mieście, w którym dba 
się o standard życia mieszkańców, zapewniając 
im wszelkie potrzebne udogodnienia. A takim 
miastem jest właśnie Wodzisław Śląski.

Edukacja, komunikacja – to istotne 
elementy, ale co z zapleczem 
kulturalnym czy sportowym? 
Jakie propozycje w tej kwestii 
miasto oferuje?

Wszelkie dziedziny życia w Wodzisławiu cały czas 
się rozwijają i robimy wszystko, aby w mieście 
było coraz więcej atrakcji. Warto tu podać klika 
przykładów. Jeżeli mówimy o rozwoju rekreacji 
czy sportu, nie da się nie zauważyć, że na prze-
strzeni ostatnich 4 lat zwiększyła się chociażby 
liczba boisk sportowych na terenie Wodzisławia 
Śląskiego. Mowa tutaj nie tylko o boiskach szkol-
nych, ale również ogólnodostępnych, z których 
mieszkańcy mogą korzystać w odpowiednich dla 
nich godzinach. Jeśli chodzi o rekreacje, coraz 
częściej rozumianą przez nordic walking, prze-
jażdżki rowerowe czy ogólnie aktywny wypoczy-
nek, to nie ma nic wspanialszego niż Balaton. 
Proszę mi pokazać drugie miasto w okolicy, które 
ma taki ośrodek. Oczywiście, jest tam ciągle dużo 
do zrobienia, ale jeśli popatrzymy na to z perspe-
ktywy, że są tam plaże, boiska do siatkówki, ście-
żki rowerowe, ścieżki do biegania, kajaki, rowerki 
wodne, a od lipca nawet park linowy, to oznacza, 
że ośrodek żyje, ponieważ stale się rozwija. 
Kulturalnie również miasto nie stoi w miejscu. 
Prężnie działające Wodzisławskie Centrum Kul-
tury, co rusz prezentuje nowe propozycje spo-
tkań, imprez czy wydarzeń kulturalnych. Wracają 
na chwilę do wspomnianej już wyżej edukacji, 
warto podkreślić, że owszem, jesteśmy dumni 
z osiągnięć naszych uczniów, ale także zdajemy 
sobie sprawę, że nie można takich predyspozycji 
zaprzepaścić. Z tego powodu, każdy wodzisław-
ski uczeń może korzystać z oferty dodatkowych, 
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Najczęściej są 
one realizowane z programu Kapitał Ludzki. 
O popularności naszych działań mogą zaświad-
czyć liczby - w tym roku zakończył się projekt, 
w którym udział wzięło 1000 uczniów. Mowa 
o projekcie „Kultura kluczem do rozwoju”, do któ-
rego przystąpiło dziesięć szkół z terenu miasta. 
Równolegle realizowany był także projekt „Ra-
dość uczenia się”. Co ciekawe i budujące, były 
szkoły, w których 70-80% uczniów uczestniczyło 
w dwóch projektach jednocześnie.

Wspomniany Kapitał Ludzi, bazuje 
na funduszach Unii Europejskiej. 
Czy Wodzisław Śląski często sięga 
po tego typu dotacje?

Obecność na ostatniej uroczystej sesji Rady Mia-
sta, wiceministra rozwoju regionalnego, i jego 
słowa, dotyczące działania Wodzisławia w wielu 
obszarach, pokazują, że jesteśmy liderem w po-
zyskiwaniu funduszy europejskich. To jednak nie 
tylko miasto, to także wszystkie spółki zależne od 
Wodzisławia. Warto wymienić również kilka pro-
jektów, nie związanych z edukacją. Kanalizacja 
dla czterech gmin, na którą uzyskaliśmy 120 mln 
dotacji unijnej. Kolejne 23 miliony otrzymaliśmy 
na udrożnienie ruchu, czyli budowę drogi zbior-
czej. Projektem, do którego przetargi ruszą już 
w tym roku jest Rodzinny Park Rozrywki. Ma on 
powstać w wodzisławskich jarach i zagwarantuje 
mieszkańcom wiele atrakcji na świeżym powie-
trzu. Na ten projekt otrzymaliśmy aż 12 milionów 
z Unii Europejskiej. Jest to naprawdę powód do 
zadowolenia, ponieważ nasze miasto, w latach 
2004-2006 było uznawane w województwie za 
białą plamę, jeśli chodzi o pozyskiwanie dotacji 
unijnych. Obecnie sytuacja jest diametralnie 
różna - pozyskaliśmy kilkaset milionów. Oczy-
wiście, należy pamiętać, że przy korzystaniu z te-
go rodzaju środków należy wyłożyć także swoje 
fundusze. Z tego powodu, budżet miasta jest, jak 
w przypadku większości gmin inwestujących, 
budżetem zadłużonym, ale tylko dlatego, aby 
móc skorzystać z szansy jaką nam dają środki 
unijne. Nie można pozwolić sobie na to, aby z te-
go teraz nie skorzystać.

Przedstawiony obraz miasta wygląda 
wręcz sielankowo. Czy oznacza to, 
że Wodzisław Śląski nie ma żadnych 
problemów?

Ależ skąd. Oczywiście, jak każde miasto, boryka-
my się z problemami. Mieszkańcy przesyłają nam 
swoje żale i zastrzeżenia drogą mailową, dzięki 
temu mamy wgląd w sytuację. I to jest niezwykle 
korzystne. Wspólnie tworzymy to miasto, wspól-
nie rozwiązujemy problemy, korzystamy z podpo-
wiedzi i wskazówek proponowanych nam przez 
mieszkańców. Jesteśmy otwarci na słowa krytyki, 
ponieważ dzięki niej, wiemy czego w mieście 
brakuje. Tak na przykład jest z kanalizacją. Do-
piero teraz rozpoczynamy jej budowę, więc ktoś 

mógłby powiedzieć, że późno, że w innych mia-
stach ona już jest. Na szczęście, my ten okres 
nadgoniliśmy. Za 2, 3 lata Wodzisław będzie ska-
nalizowany. Na chwilę obecną warto jednak pa-
miętać, że jeżeli jesteśmy zainteresowani budo-
wą domu jednorodzinnego na terenie, na którym 
kanalizacji jeszcze nie ma, to miasto oferuje do-
płaty do przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Podsumowując, zawsze są obszary, w których 
należałoby coś poprawić, ulepszyć, jednak suma 
wynikowa naszych działań jest co najmniej zado-
walająca.

A czy równie zadowalającą jest 
sytuacja na wodzisławskim rynku 
pracy? Czy problem bezrobocia 
w mieście jest poważny?

Wodzisław nie ma do końca jednoznacznych da-
nych dotyczących bezpośrednio samego miasta. 
Wynika to z faktu, że tutaj znajduje się Powia-
towy Urząd Pracy, który obsługuje cały powiat. Ja 
nie chcę na temat bezrobocia patrzeć z punktu 
widzenia tylko miasta. Podchodzimy do problemu 
bezrobocia kompleksowo, o czym świadczy reali-
zowany wspólnie z ościennymi gminami projekt 
„Inwestycyjna Unia Gmin”. Zdajemy sobie spra-
wę, że mamy jeszcze pokłosie kryzysu gospodar-
czego, dlatego należy jak najmocniej wspierać 
szeroko rozumiany sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw. I nieważne jest, czy inwestor 
docelowo będzie w Wodzisławiu czy w gminie 
ościennej, ponieważ tak naprawdę my tworzymy 
150-tysięczną aglomerację, więc przejazd do 
miejsca pracy ulokowanego w sąsiedniej gminie, 
nie stanowi żadnego problemu. Ważne jest, aby 
te miejsca pracy różnego typu się tworzyły. 
W procesie walki z bezrobociem bardzo ważne 
jest zachęcenie mieszkańców, którzy z takich czy 
innych przyczyn utracili pracę, do przekwalifiko-
wania się. Dlatego realizujemy liczne programy, 
które mają ten proces ułatwić. Mowa chociażby 
o aktywizacji osób po 50 roku życia, realizowanej 
przez MOPS czy aktywizacji kobiet, osób wyklu-
czonych z powodu likwidacji górniczych – taki 
program także jest przygotowany do realizacji. 
Chcemy w ten sposób pokazać mieszkańcom, że 
trzeba znaleźć swoją niszę, swoją lukę na rynku, 
a my w jakiś sposób instytucjonalnie powinniśmy 
pomóc. I to staramy się też robić.

Wspólnie tworzymy to miasto
Południowa Brama Polski – taki opis można zobaczyć na oficjalnej stronie Wodzisławia Śląskiego. 
Faktycznie, miasto może pretendować do takiego tytułu. Wysoki poziom świadczonych usług 
edukacyjnych, kulturalnych czy rozrywkowych, liczne inwestycje mające na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców, bliskość do naszych czeskich sąsiadów – to wszystko sprawia, że 
Wodzisław Śląski faktycznie może być wizytówką południowej części kraju. O zaletach, planach 
i rozwoju miasta opowiedział prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca.

We wtorek, 19 lipca, w godzinach 
popołudniowych nad Jastrzębiem przeszła 
gwałtowna burza. Jak informuje Mirosław 
Juraszczyk, rzecznik prasowy jastrzębskiej 
komendy PSP, strażacy interweniowali tego 
dnia kilkadziesiąt razy. Do akcji zaangażowano 
wszystkie jednostki PSP w Jastrzębiu-Zdroju, 
w tym także posiłki z Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Zgłoszenia dotyczyły głównie 
powalonych drzew. Dotyczyło to ulic: 1 Maja, 
Armii Krajowej, Kusocińskiego, Żeromskiego, 
Ranoszka, Frysztackiej, 3 Maja, Wyzwolenia, 
Cieszyńskiej, Kilińskiego, Zioły, Rybnickiej, 
Wiejskiej, 11 Listopada, Broniewskiego, 
Północnej, Czecha, Sosnowej, 
Marusarzówny, Stodoły, Krakowskiej i Jagiełły. 
Jedno z powalonych drzew na ul. Północnej 
uszkodziło linię energetyczną w związku 
z czym część mieszkańców pozbawiona 
została prądu. Odnotowano także trzy 
przypadki zalanych odcinków dróg na 
ulicach Mickiewicza, Pszczyńskiej i Zdrojowej. 
Z kolei na ulicy Witczaka zalany został 
budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej 
„Masnówka”. Jak podkreśla mł. bryg. 
Mirosław Juraszczyk, „zgłoszenia z całego 
miasta wciąż do nas dopływają 
i są na bieżąco weryfikowane”.

Przeszła 
nawałnica

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju jeszcze w tym roku 
zakupi nowoczesny wielorzędowy tomograf 
komputerowy dla Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej WSS nr 2. „Inwestycja będzie 
obejmować także adaptację ogólnobudowlaną 
istniejącej pracowni TK i instalacji do nowego 
tomografu w tym: dokumentację projektową, 
roboty ogólnobudowlane w pracowni TK, 
klimatyzację-wentylację, zasilanie elektryczne 
tomografu z rozdzielni głównej. Kolejnym 
etapem będzie zakup, dostawa i montaż oraz 
uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 
wielorzędowego tomografu komputerowego” - 
informuje rzecznik prasowy szpitala 
Alicja Brocka. Wszystko będzie kosztowało 
2 100 tys. zł. Rozpoczęcie zadania 
inwestycyjnego zaplanowano na 15 sierpnia,
a ukończenia na 6 listopada. 

Pieniądze na zakup sprzętu pochodzą 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego, Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych (PEFRON) 
oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
„Dyrekcja szpitala wyraża słowa 
podziękowania i wdzięczności zarówno 
podmiotom, które przekazały odpowiednie 
środki finansowe na realizację inwestycji, 
jak i posłowi Krzysztofowi Gadowskiemu, 
który również przyczynił się do ich 
pozyskania” - mówiła Alicja Brocka.

Szpital zakupi 
tomograf

W połowie czerwca Urząd Miasta zlecił 
pobranie prób wody z kilku jastrzębskich 
źródełek. Zostały one poddane analizie 
pod względem przydatności do spożycia. 
Okazało się, że tylko jedno z czterech 
przebadanych źródeł, spełnia wymagania 
stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Wodzisławiu Śląskim orzekł, 
że jedynie woda pobrana ze źródła przy 
ul. Podhalańskiej w badanym zakresie spełnia 
wymagania stawiane wodzie przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi. Natomiast woda ze 
źródeł przy ulicach: 
Cieszyńskiej (niski odczyn i ponadnormatywną 
zawartość żelaza i manganu), 
Młyńskiej (ze względu na obecność bakterii 
grupy coli) 
oraz Północnej (niski odczyn i ponadnormaty-
wną zawartość manganu) ich nie spełnia.

Zbadano źródła

Prezydent Wodzisławia Śląskiego 
Mieczysław Kieca
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Jak więc wygląda na chwilę obecną 
sytuacja z nowymi miejscami pracy? 
Czy inwestorzy chętnie wybierają 
Wodzisław Śląski?

Mamy około 15 działek miejskich sprzedanych 
już przez miasto pod inwestycje z zakresu małej 
i średniej przedsiębiorczości. Nie jest to może og-
romna ilość, ale jest to zamierzone działanie. 
Miasto zaczęło się zabezpieczać przed efektem 
spekulacji terenami gruntu, szczególnie w mo-
mencie, kiedy buduje się autostrada i można za-
kupić grunt, aby na nim nic nie wybudować. 
W związku z tym, polityka miasta jest tu jasna od 
4 lat – działkę sprzedaje się wraz z umową zobo-
wiązującą do wykonania inwestycji w danym ter-
minie. Z powodu tych obostrzeń, ilość osób zain-
teresowanych terenami inwestycyjnymi jest 
mniejsza, ale jeśli ta osoba już się zdecyduje, to 
wiemy, że powstaną tam miejsca pracy. Na ulicy 
Kokoszyckiej, między Jedłownikiem a XXX-lecia, 
kiedyś były tylko dwie firmy, na chwilę obecną nie 
ma tam już wolnych terenów. Dowodem na zain-
teresowanie inwestorów naszym miastem jest 
również strefa ekonomiczna, zlokalizowana w Ol-
szynach. Jest tam już pierwsza fabryka, strefa ma 
już urządzoną drogę dojazdową, co jest bardzo 
ważnym warunkiem, aby przyciągnąć kolejnych 
inwestorów. W tym, lub w przyszłym, roku chce-
my ją skanalizować. Można więc stwierdzić, że 
obrót ziemią jest dość intensywny. Oznacza to, że 
polityka władz, spojrzenie na rozwój, jest słu-
szna, tylko wymaga, jak każde długoterminowe 
działanie, czasu.

Istotnym elementem tej polityki jest, 
wspomniana już wcześniej, 
Inwestycyjna Unia Gmin. 
Projekt, polegający na wspólnym 
działaniu, mającym na celu 
ściągnięcie inwestorów na teren 

współpracujących gmin jest dość 
niecodzienny...

Jest to unikatowy projekt w skali kraju, ponieważ 
wymaga on przełamania pewnego stereotypo-
wego myślenia przez włodarzy danych gmin. Mu-
simy się wyleczyć ze źle rozumianego słowa kon-
kurencja. Ja rozumiem, że zlokalizowanie jakiej-
kolwiek fabryki w danej gminie, oznacza wzrost 
podatków od nieruchomości, a co za tym idzie, 
większe wpływy do budżetu i tym samym, środki 
do kolejnych inwestycji. Jednak tak naprawdę, 
umiejscowienie tejże fabryki gdziekolwiek, na te-
renie szeroko rozumianego powiatu, powoduje, 
że mieszkańcy są zamożniejsi, ponieważ po-
wstają nowe miejsca pracy. W związku z powyż-
szym, gminy i tak będą czerpać z tego korzyści, 
choćby w udziałach w podatku dochodowym od 
osób, które znajdą tam pracę. Jak widać więc, 
projekt ten może przynieść tylko korzyści.

A jak układa się współpraca 
z innymi gminami biorącymi 
udział w tym projekcie?

Bardzo dobrze się układa, skoro udało się w ogóle 
do takiego projektu, jak Inwestycyjna Unia Gmin, 
doprowadzić. Chciałbym, aby stał się on przyczy-
nkiem do rozmów o innych działaniach tego typu, 
w wielu dziedzinach. Myślę, że warto w pewnym 
momencie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na 
pewno dobrym wyborem jest próba lokalizacji 
wszelkich usług w jednym miejscu? Czy fakty-
cznie lepiej stawiać na ilość a nie na jakość? Czy 
nie lepiej pójść w kierunku rozlokowania pew-
nych usług we wszystkich sąsiednich gminach 
i stworzeniu dobrej komunikacji zbiorowej? Jed-
nak to są plany przyszłościowe, a więc wszystko 
jeszcze przed nami.

W takim razie pozostaje tylko życzyć, 
aby wszelkie plany i zamierzenia udało 
się zrealizować. Dziękuję za rozmowę.

Podobnie jak wszyscy nam współcześni, 
również my jastrzębianie żyjemy w chaosie post-
modernistycznej, dławiącej, wynaturzonej, a po-
mimo to wszędobylskiej „kultury”. Zgodnie z nie-
pisanym, ale naczelnym hasłem ponowoczesno-
ści wszystko to, co było, jest zupełnie nieistotne, 
a liczy się jedynie przyszłość. Jest to tak pirami-
dalna bzdura, że nawet nie warto z nią dysku-
tować. Starsi, którzy pogubili ideały i wartości 
czują się źle, ale wstyd im się do tego przyznać, 
bo piekielnie inteligentni, choć naprawdę głupi 
(mądrość i inteligencja to dwa różne walory) 
i prawdopodobnie bardzo zakompleksieni inży-
nierowie dusz, kierujący wielkimi koncernami 
medialnymi walą ich po głowach cegłą przymusu 
praktykowania kultu młodości. W istocie wygląda 
to żałośnie. Parodia konika garbuska i tyle. Mło-
dzi, myślący zaś, próbują osadzić się jakoś w ota-
czającym ich świecie szukając swoich korzeni, ale 
te same media ogłaszają im zakaz wyrastania 
z krótkich gaci, sącząc w ich niedojrzałe jeszcze 
umysły nęcące treści, typu: „Mata tu dzieciaki 
„dragi”, piwo, trans, siebie nawzajem (w dowol-
nych konfiguracjach) i róbta co chceta”. Zaiste 
duszno. Wielu z nas ma już chyba dosyć tej dyk-
tatury relatywizmu skoro problem braku osadze-
nia w rzeczywistości historycznej staje się, już 
wyraźnie i bez woalu główną kwestią naszego 
kulturowego „być, albo nie być”. I nie dowiemy 
się kim my naprawdę jesteśmy, jeśli nie poznamy 
i nie zrozumiemy losów naszych ojców i dziadów.

 A ludzie chcą zrozumieć siebie. Darek 
Fortas, młody fotografik mieszkający i studiujący 
w Dublinie (Irlandia), a pochodzący z Żor wiosną 
tego roku odwiedził biuro „Pamięci Jastrzębskiej” 

i poprosił nas o udostępnienie dokumentacji 
zdjęciowej, a także opatrzenie krótkim rysem his-
torycznym dotyczącym dziejów najnowszych Jas-
trzębia – Zdroju, pomysłu, który miał połączyć hi-
storię „Solidarności” jastrzębskiej z jego własną 
wizją artystyczną. Kilka dni temu okazało się, że 
jego projekt fotograficzny odniósł w Irlandii bar-
dzo wielki sukces, z którego wraz z nim jesteśmy 
bardzo dumni. Spośród 6 tyś. uczestników którzy 
zgłosili się do konkursu organizowanego przez 
firmę „Fire” właśnie projekt Darka Fortasa zwy-
ciężył i tym samym wygrał nagrodę główną im. 
Proplellera. Oprócz naprawdę dużej gratyfikacji 
finansowej zwycięstwo w tym konkursie wiąże się 
z szeroko zakrojoną promocją projektu Darka, 
który nosi tytuł: „Coal story” i składa się z roz-
działów o tytułach: „A quest for freedom, 
rewarded. A short story of silesian coal and Soli-
darność.” oraz “Reminiscent of the Communist 
Era: Exploring the photographic archive of Józef 
Żak.”

 Okazuje się, więc że tak ośmieszana u nas 
w kraju historia dla obcokrajowców zdaje się być 
bardzo interesującą i atrakcyjną. Podkreślić nale-
ży; Darek Fortas jest bardzo młodym człowie-
kiem, ale właśnie dzięki temu, że podjął temat hi-
storii jastrzębskiej „Solidarności” osiągnął suk-
ces, o którym marzy wielu ambitnych, zdolnych 
i pracowitych młodych ludzi. Zachęcamy do pra-
cy, bo jak widać warto. Projekt "Coal story" za-
opatrzony został w rys historyczny, którego auto-
rem jest sygnatariusz „Pamięci Jastrzębskiej” 
Mirosław Śliwa. Całość projektu w przyszłości za-
mierzamy zaprezentować w postaci wystawy sta-
łej lub plenerowej.

ciąg dalszy ze strony 12 Jastrzębska "Solidarność" 
podbija Irlandię
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Radna Sejmiku 
Śląskiego

Anna Hetman

Damian Gałuszka
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta,członek 
Komisji Skarbu
i  Komisji Edukacji

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

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

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

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

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

Radni PO 
w Jastrzębiu
-Zdroju

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

Alina Chojecka 
Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
i Przestrzennej 
członek Komisji 
Skarbu

Dyżury radnych w godz. 15.30 - 17.00 
w pokoju Nr  216A, II piętro Urzędu 
Miasta
Lucyna Maryniak - 15 września 2011r.
Janusz Ogiegło - 29 września 2011r.
Elżbieta Siwiec - 27 października 2011r.
Piotr Włodarek - 24 listopada 2011r.

Dyżury radnej Sejmiku Anny Hetman
24 sierpnia, 21 września

Dyżury radnych w siedzibie jastrzębskiej 
Platformy Obywatelskiej w każdą środę
ul. Katowicka 24, godz. 16:00 – 17:00

Damian Gałuszka – każda 1 środa 
miesiąca
SP nr 17 – Ruptawa, godz. 16-17, 
SP nr 10 ul. Zielona godz. 17-18

Szanowni Państwo!
Mijają cztery lata odkąd zasiadłem w ławach 

poselskich dzięki Państwa poparciu. Przez te wszy-
stkie lata starałem się, by region który reprezentuję, 
był regionem ważnym dla Śląska, Polski i Europy. To 
tu, w miejscu gdzie tradycja ściera się z nowocze-
snością poparcie jest niezmiernie istotnym elemen-
tem rozwoju. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe 
wyrazy uznania i życzliwości. Każdy głos jaki od Was 
otrzymałem stanowi dla mnie ogromne zobowiąza-
nie, dlatego pragnę rzetelnie poinformować Państwa 
o mojej działalności podczas VI kadencji Sejmu.

Działalność posła nie skupia się wyłącznie na 
posiedzeniach w Sejmie czy pracy w komisjach. 
Istotnym elementem mojej aktywności są spotkania 
z wyborcami, przedstawicielami samorządu, instytu-
cji i przedsiębiorstw oraz działania o charakterze  
społecznym i charytatywnym.

Zapraszam do zapoznania się z moją działalno-
ścią zarówno w Sejmie RP, regionie oraz z działania-
mi o charakterze społecznym.

AKTYWNOŚĆ:
- 6 miejsce na 460 posłów jako poseł 
sprawozdawca - prowadzący projekty ustaw **
- 11 miejsce pod względem ilości zadawanych 
pytań w sprawach bieżących spośród 460 posłów 
- 155 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu RP

- 101 interpelacji poselskich
- 36 zapytań poselskich
- 6 oświadczeń
- 65 podpisów pod projektami ustaw poselskich- 
- 31 opiniowanych projektów ustaw 
Unii Europejskiej
- 7390 głosowań (frekwencja 96,32%)
** stan na dzień 15 lipca 2011 r.

Więcej na www.gadowski.pl

Słowniczek:

Interpelacja: Pisemna prośba o udzielenie infor-
macji w sprawach o zasadniczym charakterze i od-
noszących się do problemów związanych z polityką 
państwa.

Zapytanie: Pisemna prośba o udzielenie informacji 
w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczą-
cych prowadzonej przez Radę Ministrów polityki 
wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych 
realizowanych przez administrację rządową.

Pytanie w sprawach bieżących: zadawane są 
ustnie z mównicy sejmowej na każdym posiedzeniu 
Sejmu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi Mini-
stra lub osoby upoważnionej, do której skierowane 
jest pytanie.

Rolą posła sprawozdawcy jest prowadzenie 
ustawy i zdawanie na forum Sejmu relacji w formie 
sprawozdań z prac Komisji nad danym projektem. 
Posłami sprawozdawcami zostają parlamentarzyści 
z doświadczeniem w pracach legislacyjnych. Zazwy-
czaj poseł ten jest przewodniczącym podkomisji 
pracującej nad tym projektem.

Krzysztof  Gadowski

Powiększy się katalog inwestycji zrealizowanych 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju. To placówka, w której leczy się 
pacjentów z całego regionu, dlatego może zawsze 
liczyć na skuteczne wsparcie posła Krzysztofa 
Gadowskiego. Dzięki jego zaangażowaniu szpital 
dokona zakupu wielorzędowego tomografu kompu-
terowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 
w Jastrzębiu – Zdroju. Stanie on w specjalnie na ten 
cel przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu. 
Także sześć wind w bloku łóżkowym szpitala docze-
ka się wymiany. Koszt tych inwestycji to odpowie-
dnio 2 100 000 zł i 300 000 zł. Część pieniędzy, 
ponad 400 000 zł pochodzi ze środków własnych 
szpitala. Resztę dzięki zaangażowaniu posła udało 
się uzyskać od Województwa Śląskiego, PFRON-u 
i sponsora.

To nie pierwsza interwencja posła na rzecz ja-
strzębskiego szpitala służącego mieszkańcom całe-
go województwa. Z początkiem 2010 roku otoczenie 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju zyskało nowy wygląd. Poprawiła 
się też jego funkcjonalność. No i ziściło się wreszcie 
marzenie tych, którzy przyjeżdżali do szpitala odwie-
dzić chorych i … krążyli w pobliżu budynku, bezsku-
tecznie poszukując miejsca do zaparkowania poja-
zdu. 

Przy szpitalu powstał nowy parking! Spory 
udział w rozpoczęciu prac przy parkingu miał poseł 
Krzysztof Gadowski. Pytany, jak udało mu się to 
osiągnąć, przyznał, że gros zasług leży po stronie 
przedsiębiorców, którzy zorganizowali swoiste „pos-
polite ruszenie” i własnymi siłami oraz materiałami 
przeprowadzili prace remontowe. Ale – jak podkre-
śla poseł dziękując tym, których przekonały jego 
argumenty – cegiełkę na budowę parkingu przeka-
zało wielu ludzi dobrej woli.

Nie była to zresztą pierwsza interwencja posła 
na rzecz miejskiej placówki. Z korzyścią dla pacjen-
tów, szpital otrzymał w 2007 roku 10 mln złotych 
dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację 

bloku operacyjnego. Dzięki rzeczowej, popartej ana-
lizą finansową argumentacji, udało się też niedawno 
pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej kilka milionów 
złotych na termomodernizację budynku i montaż 
kolektorów słonecznych, dzięki którym odczuwalnie 
spadną koszty eksploatacji obiektu.

NOWY TOMOGRAF, NOWE WINDY, PARKING, KOLEKTORY SŁONECZNE 
- czyli co Poseł Krzysztof Gadowski dla szpitala zrobił

Na zaproszenie Posła Krzysztofa Gadowskiego, grupa stra-
żaków ochotników reprezentująca jednostki OSP z Jastrzębia-
Zdroju przyjechała 30. czerwca  do Warszawy. Program wizyty 
obejmował zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, a także Sejmu 
i Senatu. Przewidziano też spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu 
RP Stefanem Niesiołowskim, który wraz z Posłem  Gadowskim 
przybliżył zwiedzającym tajniki pracy Sejmu oraz parlamenta-
rzystów.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość wy-
miany opinii i sugestii z panią Krystyną Skowrońską, przewodni-
czącą Parlamentarnego Zespołu  Strażaków, który zajmuje się 
między innymi przedstawianiem wniosków dotyczących proje-
któw ustaw w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Krajowego 
Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Pani przewodnicząca z uwa-
gą wysłuchała wypowiedzi strażaków dotyczących oczekiwanej 
pomocy parlamentarnej oraz pożądanych kierunków wsparcia 
dla środowiska strażaków ochotników.

Przypomnijmy, że wycieczka była nagrodą dla strażaków 
ochotników, którzy zwyciężyli  w konkursie na najpopularniej-
szego druha OSP „Zwycięski Florian”. Konkurs zorganizował Po-
seł Krzysztof Gadowski, a patronat nad konkursem w Jastrzę-
biu-Zdroju objął poseł do Europarlamentu Jan Olbrycht. Na je-
go zaproszenie zwycięzca konkursu w Żorach pojedzie do Euro-
parlamentu wiosną przyszłego roku

WIZYTA STRAŻAKÓW 

OCHOTNIKÓW W SEJMIE

INTERPELACJE RADNYCH KLUBU PLATFORMA OBYWATELSKA 

Janusz Ogiegło:
- Interpelacje w sprawie odzyskania Górniczego Centrum Kultury 
- Interpelacje w sprawie oznakowania informującego o dojeździe do Jastrzębia
- Interpelacje w sprawie znaków witających na drogach wylotowych z miasta
- Interpelacja w sprawie przyszłości Galerii "Lumina”
- Interpelacja w sprawie drogi w rejonie ul. Skrzyszowskiej
- Interpelacja w sprawie likwidacji wiaduktu w ciągu ul. Wyzwolenia
- Interpelacja w sprawie remontu ul. Komuny Paryskiej
Lucyna Maryniak: 
- Interpelacje w sprawie konta działkowców, ul. Gagarina, 
chodnika przy ul. Pomorskiej, chodnika przy ul. Granicznej, 
gaszenia światem w UM, chodnika przy ul. Szkolnej, 
łączenia lepikiem nawierzchni asfaltowych, chodnika przy ognisku wychowawczym 
Interpelacje w sprawie oszczędzania światła w UM, chodnika przy Armii Krajowej, 
gwarancji na płytki chodnikowe, chodnika przy ul. Zielonej, chodnika przy Kauflandzie, 
chodnika przy rondzie im. gen. Sikorskiego
Roman Foksowicz
- Interpelacja w sprawie kosztów modernizacji i utrzymania hali
- Interpelacja w sprawie koszenia traw na terenie miasta
- Interpelacja w sprawie remontu chodników na odcinku ul. Małopolskiej
- Interpelacja w sprawie remontu zamkniętych schodów na terenie miasta
- Interpelacja w sprawie wycinki drzew w rejonie ul. Żeromskiego
- Interpelacja w sprawie przesunięcia środków finansowych z remontu 
„kawiarenki letniej” w parku zdrojowym na remonty zamkniętych schodów
Alina Chojecka
- Interpelacja w sprawie złego stanu drogi przy ul. Mazowieckiej
- Interpelacja w sprawie realizacja zadania 
pn. "Nadbudowa budynku socjalnego przy ul. Gagarina"
- Interpelacja w sprawie remontu ul. Moniuszki
Jarosław Potępa
- Interpelacje w sprawie utrudnień w zakresie budownictwie jednorodzinnym
- Interpelacje w sprawie ilości wniosków o nieodpłatne przekazanie gruntów
- Interpelacje w sprawie usuniętych pojazdów
Elżbieta Siwiec 
- Interpelacja w sprawie pasażu handlowego
- Interpelacja w sprawie rozliczania delegacji 
pracowników placówek oświatowych
Piotr Włodarek 
- Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia przy ul. Dubielec
- Interpelacja w sprawie ekranów ochronnych na Osiedlu Zofiówka
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Naszą wędrówkę rozpoczynamy przed 
zabytkowym Domem Zdrojowym wybudowanym 
w stylu szwajcarskim w 1862 roku przez Feliksa 
von Koenigsdorfa, niemieckiego właściciela zie-
mskiego, polityka i przedsiębiorcę, któremu Ja-
strzębie Zdrój zawdzięcza swój XIX-wieczny, 
uzdrowiskowy charakter, a także dawną niemie-
ckojęzyczną nazwę, czyli Bad Koenigsdorf-Jas-
trzemb. Na placu przed Domem Zdrojowym znaj-
duje się fontanna i muszla koncertowa, które 
przed kilkunastoma laty przeszły gruntowną mo-
dernizację. W drogę ruszamy kierując się na 
schody znajdujące się za Domem Zdrojowym, 
prowadzące na ulicę Mikołaja Witczaka. Będąc 
na dole, po prawej stronie mijamy Kąpielisko 
„Zdrój”, które było jedną z pereł przedwojennego 
Jastrzębia. Basen podupadł, gdy w mieście poja-
wiły się kopalnie, ale od kilku lat ponownie jest 
dumą naszej miejscowości. To tu latem frekwen-
cja w upalne dni sięga kilku tysięcy osób, a zimą 
służy ono jastrzębskim morsom. 

Idąc dalej ulicą Witczaka dochodzimy do 
ulicy Wodzisławskiej. Skręcamy w lewo i idziemy 
wzdłuż niej aż do ulicy Bożej Góry Lewej (uwaga 
na ruch drogowy, poruszamy się zgodnie z jego 
przepisami). Przy skrzyżowaniu dróg czeka na 
nas pierwszy punkt kontrolny. Udajemy się Bożą 
Górą Lewą i dochodzimy do miejsca, gdzie cze-
ka na nas polna droga pomiędzy domami wolno-
stojącymi nr 8 i nr 10. Idąc wskazaną ścieżką 
dochodzimy do torów kolejowych. Mijamy je za 
pomocą umieszczonej w tamtym miejscu kładki. 
Kontynuujemy wędrówkę polną drogą, która po 
kilkudziesięciu metrach wyprowadza nas na 
wzgórze. Tam czekają na nas bardzo interesu-
jące widoki. Tutaj na uczestników czeka drugi 
punkt kontrolny. W tym miejscu w 1939 roku mia-
ło miejsce jedno z pierwszych starć z Niemcami 
w ramach kampanii wrześniowej. III Szwadron 
Pułku Trzeciego Ułanów Śląskich pod dowód-
ztwem rotmistrza Eychymonta mimo znacznej 
przewagi wroga zdołał utrzymać Bożą Górę 
przez wiele godzin, niszcząc kilka hitlerowskich 
czołgów i pojazdów opancerzonych.

Następnie tą samą drogą uczestnicy mar-
szu wracają do ulicy Wodzisławskiej. Skręcają 
w lewo i idą kilkadziesiąt metrów wzdłuż drogi, 
następnie przechodząc na drugą stronę udają 
się na ulicę Boża Góra Prawa. Pokonując wznie-
sienie docieramy do kolejnego miejsca, o którym 
warto pamiętać w kontekście historii Jastrzębia 
Zdroju. Znajduje się tu pomnik oraz cmentarz 
wojenny, na którym pochowano dziewięciuset 
żołnierzy Armii Radzieckiej i Armii Czechosło-
wackiej, którzy zginęli wyzwalając okolicę spod 
niemieckiego panowania w 1945 roku. Nie-
dawno obok cmentarza pojawiła się tablica upa-
miętniająca również wspomnianą wcześniej wal-
kę o obronę Bożej Góry w 1939 roku. To w tym 
miejscu na uczestników czeka trzeci i ostatni 
podczas trasy punkt kontrolny. Następnie scho-
dząc w dół ulicą Boża Góra Prawa docieramy do 
ulicy Wodzisławskiej. Dochodzimy do ronda, 
następnie idąc ulicami Zdrojową oraz 1 maja po-
nownie zawitamy w Parku Zdrojowym. Naszą 
wędrówkę kończymy pod Domem Zdrojowym.

Sponsorami III etapu są Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Bartosz oraz Empik (Galeria Zdrój).

Jastrzębski Portal Informacyjny JasNet, 
Jastrzębska Alternatywa Młodzieży Akty-
wnej JAMA, Polskie Towarzystwo Turysty-
czno-Krajoznawcze w Jastrzębiu-Zdroju 
oraz Miejskie Towarzystwo Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju za-
praszają wszystkich mieszkańców na-
szego miasta niezależnie od wieku oraz... 
aktualnej formy sportowej do udziału w III 
etapie JasWalkingu, który nosić będzie na-
zwę „Trasa pamięci”. Spotykamy się przy 
Domu Zdrojowym w niedzielę, 24 lipca. 
Rozpoczynamy w godzinach 17:00-17:30. 
Warto spędzić ten czas z nami!

Zapraszamy
na III etap
JasWalkingu

Pomysł wydaje się być szalony. Oto grupa lu-
dzi chce zorganizować ogólnopolskie amatorskie 
rozgrywki piłkarskie bez nadzoru Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Uda się? A dlaczego nie? Za 
nami sezon rozgrywek PlayAreny, w ramach któ-
rej rywalizują zespoły z miast z całego kraju. Naj-
więcej, co oczywiste, jest ich na Śląsku. W tym 
gronie nie mogło zabraknąć Jastrzębia-Zdroju. 
W minionym sezonie najlepszą ekipą w mieście 
okazał się być Zryw Bzie trenowany przez Pawła 
Szpilarewicza. Poziom rozgrywek w Jastrzębiu 
jest stosunkowo wysoki, czego efektem była 
świetna postawa Zrywu podczas półfinałowego 
turnieju PlayAreny w Lubinie. Zryw dotarł do 
ćwierćfinału, dzięki czemu zagra w finałowym 
turnieju na boiskach AWF Wrocław. 
- Nie ukrywam, że w dużym stopniu w promocji 
PlayAreny pomógł nam sukces zespołu z Bzia. 
Dzięki chłopakom o rozgrywkach zrobiło się gło-
śno w naszym mieście - mówi Konrad Janecki, je-
den z ambasadorów PlayAreny w Jastrzębiu.

PlayArena to ogólnopolskie, zupełnie dar-
mowe rozgrywki piłkarskie amatorów. W zasa-
dzie idea tej imprezy jest oczywista. Futbol to 
najbardziej popularna dyscyplina sportu, co wi-
dać nie tylko w barach przy okazji spotkań Ligi Mi-
strzów, ale też na boiskach. Szkoda jedynie, że 
częściej na obiektach tego typu można spotkać 
brzuchatych trzydziestolatków, aniżeli pasjonują-
cą się komputerami młodzież... Tym niemniej 
PlayArena okazała się strzałem w dziesiątkę. 
W minionym sezonie w Jastrzębiu rozegrano po-
nad czterdzieści spotkań. - Strzelono w nich oko-
ło trzystu bramek, zatem poziom musiał cieszyć. 
Wygrał Zryw Bzie, który tylko raz zszedł z boiska 
pokonany - mówi Janecki, który sam jest zawo-
dnikiem... właśnie Zrywu. - Na mecze umawiamy 
się za pośrednictwem portalu www.playarena.pl. 
Tam dostępne są wszystkie tabele i informacje na 
temat naszej ligi. Przed nowym sezonem posta-
nowiliśmy na wszelkie sposoby rozreklamować 
ligę, aby wzięło w niej udział jeszcze więcej osób 
- dodaje ambasador, który czuwa nad ligą wraz 
z Grzegorzem Gębczyńskim oraz, od niedawna, 
z Kamilem Tomalą. 

Niedawno rozegrano I Turniej o Puchar Play-
Arena Cup w Jastrzębiu-Zdroju, który miał być 
wstępem do nadchodzącego sezonu. - Mieliśmy 
okazję oglądać wiele niezwykle emocjonujących 
pojedynków. Do niespodzianek należało odpa-
dnięcie w ćwierćfinale ekipy z Bzia - opisuje Kon-
rad Janecki. Tytuł trafił w ręce zespołu Morcinka 
Kompany, który w finale po rzutach karnych po-
konał drużynę o dźwięcznej nazwie... Tanio Skóry 
Nie Sprzedamy. Warto wspomnieć, iż puchar dla 
zwycięzców ufundował MOSiR, natomiast trium-
fatorzy, ekipa Morcinka Kompany mogła liczyć na 
wsparcie zarządu swojego osiedla z Robertem 
Małolepszym na czele. Dzięki ich zaangażowaniu 
zespół otrzymał oficjalne osiedlowe koszulki. 

Trzeba przyznać, że to świetny pomysł na pro-
mocję. Może śladem osiedla Morcinka pójdą rów-
nież zarządy innych dzielnic naszego miasta?

Zapraszamy do udziału w naszych rozgryw-
kach - zachęca ambasador. - Gramy na Orliku 
przy ul. Warszawskiej oraz na sztucznym boisku 
przy ul. Katowickiej. Impreza jest zupełnie dar-
mowa, a zabawa jest naprawdę przednia. Do 
PlayAreny można dołączyć w każdym momencie 
trwania sezonu, ale wiadomo, że im później dany 
zespół do nas dołączy za pośrednictwem portalu 
www.playarena.pl, tym mniejsze będzie miał 
szanse na zajęcie pierwszego miejsca. Liczba 
punktów, która pozostanie do odrobienia, może 
okazać się zbyt duża. Dlatego zapraszamy już te-
raz. Nie ociągajmy się z zakładaniem zespołów. 
Jest nas coraz więcej i naprawdę warto powal-
czyć w rozgrywkach - dodaje Janecki. W Play-
Arenie mogą grać zarówno młodzi, jak i... mniej 
młodzi. Miejska Liga Piłki Halowej uczy nas, iż 
często to piłkarscy emeryci są najlepsi. Przecież 
to właśnie w tych rozgrywkach młodzi zawodnicy 
musieli uczyć się futbolowego kunsztu od zespołu 
KSRG Zofiówka, w którym występuje wielu daw-
nych piłkarzy GKS Jastrzębie. Może i w ramach 
PlayAreny będzie podobnie? To możliwość gry dla 
wszystkich niezależnie od wieku. Dla wielu osób 
być może to ostatnia możliwość powrotu na 
boisko... 

Nagrodą dla zeszłorocznych zwycięzców był 
udział w półfinałowym turnieju PlayAreny w Lub-
inie. Zryw, który od nowego sezonu zagra pod 
nazwą FC Bzie, miał okazję zagrać na obiektach 
Dialog Areny, jednego z najnowocześniejszych 
stadionów w kraju. Zaprezentował się zgoła sen-

sacyjnie, ulegając dopiero w ćwierćfinale póź-
niejszym mistrzom z Rudy Śląskiej. Tym niemniej 
wystarczyło to do awansu do finałowego turnieju 
we Wrocławiu. Czy i w tym sezonie Jastrzębie-
Zdrój reprezentowane będzie przez Bzie? Wydaje 
się, że tym razem obowiązywać będzie znane 
hasło... bij mistrza! Pokazały to zresztą rozgrywki 
Pucharu PlayAreny. - Naprawdę cieszę się, że 
mogę reprezentować moje miasto w tych roz-
grywkach. W finale PlayAreny we Wrocławiu na-
szym celem będzie co najmniej wyjście z grupy, 
choć nie ukrywamy, że chcemy wrócić do Jas-
trzębia z pucharem - mówi z uśmiechem Janecki, 
który jest równocześnie jednym z podopiecznych 
Pawła Szpilarewicza. - Wiele osób będzie chciało 
również pokazać swoje umiejętności skautom 
piłkarskim, którzy pojawią się we Wrocławiu. 
Mobilizacji nam nie zabraknie - dodaje Konrad 
Janecki.

My również zachęcamy wszystkich pasjona-
tów piłki nożnej w Jastrzębiu-Zdroju do udziału 
w rozgrywkach PlayAreny. Apelujemy o zaintere-
sowanie tymi rozgrywkami, których istnienie wy-
bitnie daje do zrozumienia piłkarskiej centrali 
w Warszawie, że kibice i piłkarze-amatorzy mogą 
sami dać sobie radę bez kurateli związku, który 
należy do najmniej popularnych instytucji w na-
szym kraju. Na dodatek udział w zawodach jest 
zupełnie darmowy. Nie ma żadnego wpisowego, 
kar za żółte kartki i innych „podatków”. To napra-
wdę godna uwagi oddolna inicjatywa.

PlayArena 

Zryw Bzie - triumfator PlayAreny 2011 w Jastrzębiu-Zdroju.
W górnym rzędzie od lewej: Szymon Lazar, Kamil Tomala, Paweł Karwot, Paweł Łupiński, Konrad Janecki, Adam Sojer, Paweł Szpilarewicz;
w dolnym rzędzie od lewej: Roman Rajwa, Stanisław Musialik, Damian Jaśkowiak, Piotr Szpilarewicz, Mateusz Lazar.

- pomysł na futbol
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Tym razem szlaki jastrzębskiego
 Klubu Wysokogórskiego 

wiodą do Kirgistanu. 
Dariusz Mildner - Tak. Znów pojawimy się 
w tym rejonie świata. Wcześniej mieliśmy okazję 
być w sąsiednim Tadżykistanie przy okazji pa-
miętnej wyprawy na Pik Korżeniewskiej w Pami-
rze. Dla mnie to powrót do Azji Środkowej. Chan 
Tengri leży w paśmie Tien-Szan. Przepiękny re-
gion i przepiękna góra. Obok Chan Tengri znaj-
duje się najtrudniejszy siedmiotysięcznik na Zie-
mi, czyli Pik Pobiedy. Atakować będziemy od stro-
ny północnej, a to ze względów bezpieczeństwa. 
Ze strony południowej schodzi bowiem więcej la-
win. Góra jest dość wymagająca i, jak dla mnie, 
będzie to największe wyzwanie w mojej dotych-
czasowej przygodzie ze wspinaczką. Tu trzeba 
będzie się nagimnastykować przy wspinaniu. 
Chan Tengi jest wprawdzie oporęczowana, ale 
zobaczymy, w jakim ten sprzęt będzie stanie. 

Do Kirgistanu 
leci pięć osób. 

Jarosław Baliński - Dariusz Mildner, Piotr Lilla, 
Leszek Kopczyński, Andrzej Mandrysz i ja. Skład 
jest niestety „nie do pary”, gdyż najlepiej byłoby, 
gdyby jechało nas czterech lub sześciu. Myślę 
jednak, że damy sobie radę. 
Dariusz Mildner - Oczywiście, że damy radę. 
Będziemy starali poruszać się razem, a kiedy bę-
dzie trzeba, podzielimy się na grupy dwuosobo-
wą i trzyosobową. 

W jaki sposób dostaniecie 
się na miejsce? 

Dariusz Mildner - 20 lipca wylatujemy z Polski 
do Moskwy. Stamtąd lecimy do stolicy Kirgistanu, 
Biszkeku. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, bo znając te rejony świata... 
Jarosław Baliński - Liczymy, że nie powtórzy się 
sytuacja z wyprawy na Elbrus, gdy jednemu 
z naszych kolegów zginął cały bagaż, a w nim 
sprzęt i żywność. Mieliśmy z tego powodu trochę 
problemów, ale szczęśliwie złożyło się tak, że 
wszyscy zrzuciliśmy się na sprzęt i wyżywienie dla 
niego i jakoś to skompletowaliśmy. 

Nie mieliście problemów z wizami? 
Dariusz Mildner - Wizy załatwiamy bezpośre-
dnio na lotnisku. O ile dobrze pamiętam, kosztują 
60 euro. Skontaktowaliśmy się z agencją i korzy-
stamy z jej usług w drodze na miejsce. Natomiast 
z powrotem mamy zamiar zaoszczędzić nieco 
pieniędzy i korzystać z transportu lokalnego. Za-
sięgnęliśmy nieco informacji i okazało się, że 
przebycie tej samej drogi w samym Kirgistanie 
w agencji kosztuje 60 euro, a u lokalnego kiero-
wcy dziesięciokrotnie mniej. 

Gdzie jedziecie z Biszkeku? 
Dariusz Mildner - Ze stolicy Kirgistanu zmierza-
my samochodem do przepięknego miasta Kara-
koł, a stamtąd do bazy Majda-Adyr. 24 lipca heli-
kopterem polecimy do bazy na Chan Tengri na 
wysokości 4200 mnpm. Tam zacznie się cała 
przygoda z chorobami wysokogórskimi (śmiech). 

Wracacie 19 sierpnia, zatem 
chcecie tam pozostać dość długo. 

Jarosław Baliński - Chcemy przygotować sobie 
zapas czasowy. Wiadomo, że na Chan Tengi są 
spore problemy z pogodą. W czasie wyprawy na 
Elbrus niesprzyjająca aura „trzymała” nas w ba-
zie przez pięć dni. Tak samo może być w tym 
przypadku. Mamy jednak nadzieję, że pogoda 
nam dopisze i wszystko uda się zrealizować 
w krótszym czasie. 
Dariusz Mildner – Chodzi również o to, abyśmy 
mieli czas na aklimatyzację. W ramach wyprawy 
chcemy również zwiedzić Kirgistan. Mamy zamiar 
zobaczyć Karakoł oraz słynne jezioro Issyk-Kul. 
Tam są kurorty wypoczynkowe. Luksusowe w po-
równaniu z tym, co spotkaliśmy w Tadżykistanie. 
Chcemy również przespać się w turystycznych 
jurtach i popróbować lokalnego jedzenia. 

Ile obozów w drodze na szczyt
 planujecie założyć? 
Jarosław Baliński - Trzy lub cztery. Wszystko 
zależy od sytuacji na miejscu. 
Dariusz Mildner – obóz trzeci znajduje się na 
przełęczy po minięciu Piku Czapajewa wznoszą-
cego się na wysokość 6000 mnpm. Stamtąd 
atakuje się grań, choć możliwe jest również 
założenie czwartego obozu na samej grani. 
Jarosław Baliński- Chcielibyśmy jednak atako-
wać już z trójki. 

Jakie są prognozy, 
jeśli chodzi o pogodę? 

Dariusz Mildner - Będziemy korzystali na bie-
żąco z informacji dostarczanych z bazy znajdu-
jącej się na wysokości 4200 mnpm. Tej, do której 
dotrzemy wcześniej helikopterem. Na Chan Tengi 
aura jest niezwykle kapryśna. Przeszkadza rów-
nież silny wiatr. Oglądając zdjęcia z góry tego 
oczywiście nie widać, ale wystarczyło zobaczyć 
film, aby przekonać się, że mamy tam do czynie-
nia z huraganem. Ponadto przeszkadzać będą 
niskie temperatury. Mimo lata może przydarzyć 
się nawet minus trzydzieści stopni. 

Chan Tengi należy 
do tzw. Śnieżnej Pantery. 

Dariusz Mildner - Śnieżna Pantera to pięć 
szczytów na obszarze byłego ZSRR. Jej tradycja 
pochodzi zresztą z czasów istnienia tego pań-
stwa. W jej ramach, poza Chan Tengri, są: Pik 
Korżeniewskiej, Pik Komunizma (obecnie Sama-
niego), Pik Pobiedy i Pik Lenina (obecnie Awicen-
ny). Najtrudniejszy jest oczywiście Pik Pobiedy. 

Wspominaliście, iż Chan Tengri 
to trudna góra. Dużo wspinania... 

Dariusz Mildner - Oczywiście. Mamy tu do czy-
nienia z licznymi ekspozycjami. Z niektórymi ele-
mentami trasy na pewno będzie sporo proble-
mów. Ścianki skalne są zaporęczowane, ale z ro-
ku na rok ich stan się pogarsza. 

Kiedy planujecie zdobyć szczyt? 
Dariusz Mildner - Wszystko zależy od pogody. 
Na pewno trzy dni będziemy chcieli spędzić w ba-

zie na wysokości 4200 mnpm, aby mieć czas na 
aklimatyzację. Niektórzy chcą „rwać do góry”, ale 
ja osobiście jestem bardziej ostrożny. Wolę odpo-
cząć i nie ryzykować. Po aklimatyzacji przyjdzie 
czas na wędrówkę do pierwszego obozu. Tam się 
prześpimy, po czym wrócimy do bazy. Następnie 
przejdziemy do jedynki i dalej, do obozu dru-
giego. I tak aż do trójki. Optymistycznym warian-
tem byłoby, gdybyśmy zdobyli szczyt w szes-
nastym dniu wyprawy, ale przypuszczam, że nam 
się to nie uda tak szybko. Ważne jednak, aby było 
bezpiecznie. 

Co zabieracie ze sobą? 
Jarosław Baliński - Sprzęt wspinaczkowy, liny, 
namioty, czekany, raki oraz specjalistyczne 

pełnowartościowe pożywienie, które mało waży, 
a ma sporą wartość odżywczą. Natomiast resztę 
żywności zakupimy na miejscu w bazie. 

Zatem w Polsce zobaczymy 
was 19 sierpnia. 

Dariusz Mildner - Miejmy nadzieję, że wrócimy 
cali, zdrowi i szczęśliwi. Że uda nam się zdobyć 
Chan Tengri. A życzyć nam można bezpieczeń-
stwa i dobrej pogody. Chciałbym jeszcze dodać, 
iż patronat nad wyprawą objęli Prezydent Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, a także Poseł na Sejm RP 
Tadeusz Motowidło.

Wyprawa na Chan Tengri

Chan Tengri



Firma zatrudni brygady wylewkarzy 
z doświadczeniem (miksokret), 
brygady tynkarzy maszynowych. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
kontakt: 602 733 622

Firma Zepter zatrudni osobę 
do obsługi klienta w biurze Jastrzębie. 
Praca stała lub dodatkowa 
kontakt: nielot0404@tlen.pl

Przyjmę do pracy osobę 
z umiejętnościami krawieckimi 
kontakt: 506 204 019

Kierowca kat. B. Praca za granicą, 
długie wyjazdy. Język niemiecki 
mile widziany. Praca od zaraz, 
stałe zatrudnienie, wysokie zarobki. 
kontakt: 531848959, 531848980

Firma z Jastrzębia z zakładem 
produkcyjnym w Rybniku 
Boguszowicach zatrudni spawacza 
MIG MAG 135 z doświadczeniem. 
kontakt: 500 116 031

Zatrudnię w kawiarni Coffee Riffs 
(Galeria Jastrzębie) na umowę zlecenie 
młode, uczciwe dziewczyny. 
kontakt: coffeeriffs@gmail.com

Poszukuję krawcowej 
z doświadczeniem do pracy w zakładzie 
usługowym w Jastrzębiu- Zdroju. 
kontakt: 508 322 833

Pizzeria "Faraon" zatrudni barmankę. 
kontakt: 32 475 76 66

Firma BŁYSK poszukuje pracowników 
na stanowisko kierowcy-dostawcy 
kat"B". CV przesłać na adres 
sekretariat@blysk.com.pl z dopiskiem 
"kierowca" 
kontakt: sekretariat@blysk.com

Poszukujemy osób, które związane są 
z rynkiem finansowym, 
ubezpieczeniowym, kredytowym. 
Ekstra pakiet produktów pod znaną 
marką Ekspander. Atrakcyjne warunki. 
kontakt: ekspander@aspect.info.pl

Zatrudnię stolarza z doświadczeniem 
kontakt: 607 396 412

Umawianie spotkań dla handlowców, 
umowa zlecenie, stawka godzinowa 
+ premia. CV + list motywacyjny 
proszę składać na adres: 
rekrutacja@poczta.onet.pl 
kontakt: rekrutacja@poczta.onet.pl

Zatrudnimy przedstawicieli z Jastrzębia 
i okolicznych miast do obsługi klienta 
biznesowego. Wymagane minimum 
średnie. 
kontakt: 664 968 194

Zatrudnię do pracy wulkanizatora 
z doświadczeniem.
kontakt: 604 656 202

Firma Elektropaks zatrudni murarzy 
na budowie w Jastrzębiu Zdroju. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Zainteresowanych prosimy o CV 
kadry.elektropaks@gmail.com 
kontakt: 694 482 454

Szukam pracy dorywczej na okres 
wakacji-mogę kosić trawę, wykonywać 
prace porządkowe i drobne budowlane
kontakt: 600 603 033

Księgowa z 7-letnim doświadczeniem 
w pełnej księgowości szuka pracy. 
Wykształcenie wyższe: finanse 
i rachunkowość. 
Odpowiedzialna i sumienna. 
kontakt: 604 790 621

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

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

25l dziewczyna po studiach mgr szuka 
pracy:w sklepie, kawiarni, restauracji, 
studio, solarium itp. Dyspozycyjna, 
komunikatywna, odpowiedzialna, 
ważna ks. zdrowia
kontakt: 796540202 

Malarz poszukuje pracy
kontakt: 782014790

Szukam mieszkania do wynajęcia 
od zaraz.
kontakt: 518 325 898

Pilnie poszukuję M-3 do wynajęcia 
w Zdroju od września 2011.
Odstępne 300 zł + czynsz i media.
kontakt: 506 980 925

Małżeństwo z trójką dzieci szuka 
mieszkania do wynajęcia z odstępnym 
płatnym co miesiąc do 400 zł plus 
media Jastrzębie Zdrój i okolice. Pilne.
kontakt: 693 539 518

Kupię garaż na terenie 
Jastrzębia-Zdroju i Żor. 
kontakt: 790 719 979 

Kawalerka do wynajęcia 34 m2, 
czwarte piętro (winda), słoneczne, 
duży balkon. 
kontakt: 668 969 194

Do wynajęcia mieszkanie M-4 od zaraz, 
drugie piętro na ul. Katowickiej 
częściowo umeblowane. 
Czynsz+media+odstępne 500zł 
kontakt: 698 623 815

Posiadam M3 do wynajęcia 
Jastrzębie-Zdrój, cena 600zł 
kontakt: 515 695 471

Do wynajęcia pokój w dzielnicy Zdrój
kontakt: 32 476 33 57

Opel Astra II 1.7DTI 4xairbag, 
wsp.kierownicy, 2000r., 75KM
3drzwi, srebrny, ABS, centralny zamek 
z pilota+2oryg. klucze, 
OC: 11.2011, przegląd: 12.2011. 
Dwa komplety opon: Firestone+Fulda. 
Nie wymaga wkładu finansowego. 
Cena: 9500,00zł
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Nagrody za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki ufundowali:

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, ARKI BOŻKA 14AB (STARY TARG)








