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Śmiertelny 
wypadek w Mszanie

Jak poinformował rzecznik prasowy jastrzębskiej 
komendy Państwowej Straży Pożarnej, Mirosław 
Juraszczyk, we wtorek (23 sierpnia), w godzinach 
popołudniowych, doszło do wypadku drogowego 
w Mszanie (ul. Wodzisławska). W wyniku zdarzenia 
jedna osoba została ranna, a jedna nie żyje (pasażer 
i kierowca VW).

Do wspomnianego zdarzenia, w którym uczestniczy-
ły trzy pojazdy: Opel, Volvo i VW, doszło na ul. Wo-
dzisławskiej. Jastrzębscy strażacy przybyli na miej-
sce wypadku jako pierwsi. W wyniku zderzenia się 
pojazdów VW dachował. Ciężko ranny pasażer poja-
zdu został wydobyty z samochodu jeszcze przed 
przyjazdem służb mundurowych. Natomiast 30-letni 
kierowca był uwięziony w pojeździe i trzeba było 
wyciągnąć go za pomocą specjalistycznego sprzętu. 
Niestety nie udało się go uratować.

Strażacy neutralizowali płyny samochodowe, 
zabezpieczyli i uprzątnęli miejsce zdarzenia. Straty 
oszacowano na około 60 tys. złotych.

"Do zdarzenia doszło wczoraj około 13:00 
w Mszanie na ul. Wodzisławskiej. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń drogówki, kierujący Oplem Cali-
brą jadąc od Jastrzębia-Zdroju w kierunku Wodzi-
sławia Śl., podczas wykonywania manewru wyprze-
dzania, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył 
w jadący z przeciwka samochód VW Polo. Pojazd VW 
Polo uderzył następnie w jadący za nim samochód 
Volvo, po czym dachował. 30-letni kierowca Polo 
mieszkaniec Wodzisławia Śl., na skutek odniesio-
nych obrażeń zmarł w szpitalu. Do szpitala z ciężkimi 
obrażeniami trafił również pasażer VW 27-letni mie-
szkaniec Mszany. Kierujący Oplem i Volvo nie odnie-
śli obrażeń, byli trzeźwi. Kierujący Oplem 23-latek 
z Jastrzębia Zdr. wyprzedzał na podwójnej linii cią-
głej,z ustaleń wynika również, iż wyprzedzał kilka 
pojazdów i jechał ze znaczną prędkością. Mężczyzna 
został zatrzymany, dziś stanie przed obliczem pro-
kuratora. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym grozi mu kara do ośmiu lat więzienia" -
wyjaśnia rzecznik Komendy Powiatowej Policji
 w Wodzisławiu Śląskim, Marta Czajkowska.

100 mln za szkody
Jastrzębska Spółka Węglowa zapłaci, w tym 

roku, prawie 100 mln zł na usuwanie szkód gór-
niczych. „JSW wydała z tego tytułu w 2010 roku 
76,4 mln zł. Z podziałem na poszczególne sektory 
podział środków finansowych przedstawia się 
następująco: publiczny – 15,4 mln zł, 
samorządowy 25 mln zł, prywatny - 36 mln zł. 
Na rok 2011 szacujemy wydanie na ten cel pra-
wie 100 mln zł, z czego 37,6 mln zł otrzyma sektor 
publiczny, 29,2 mln zł – samorządowy i 33 mln zł 
– prywatny” - poinformowała Katarzyna Jabłoń-
ska-Bajer, rzecznik prasowy JSW. 

W roku 2009 JSW przeznaczyła na usuwanie 
szkód górniczych - 46,5 mln zł, 2008 - 57,5 mln zł, 
2007 - 47, 1 mln zł.

Próbował przekupić 
mundurowych

50-letni jastrzębianin został zatrzymany przez 
wodzisławskich policjantów za próbę wręczenia ła-
pówki w zamian za odstąpienie od czynności słu-
żbowych. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji 
w Wodzisławiu Śląskim, mężczyzna "najpierw znie-
ważył funkcjonariuszy, kierował pod ich adresem 
groźby karalne a następnie usiłował w zamian za od-
stąpienie od czynności służbowych wręczyć im ko-
rzyść majątkową. Zatrzymanemu grozi nawet do 10 
lat więzienia.

W dniu 16 sierpnia około godziny 20.10 funkcjo-
nariusze KPP zostali skierowania na interwencję do 
jednego ze sklepów w Połomi. Na miejscu ustalono, 
iż kilka minut wcześnie nieznany mężczyzna wszczy-
nał burdy w sklepie, zaczepiał innych klientów 

sklepu. Przed przybyciem policjantów sprawca od-
dalił się z miejsca zdarzenia. W wyniku podjętych 
natychmiast działań już kilka minut później funkcjo-
nariusze zatrzymali awanturnika. W trackie podjętej 
interwencji mężczyzna zaczął znieważać policjan-
tów, następnie groził popełniłem przestępstwa na 
ich szkodę. W związku z tym została on zatrzymany. 
W trackie doprowadzania do Komendy sprawca, 
którym okazał się 50 letni mieszkaniec Jastrzębia-
Zdroju, zaproponował funkcjonariuszom 100 dola-
rów w zamian za podwiezienie do domu i odstąpie-
nie od czynności służbowych. W związku z popełnio-
nymi przestępstwami w dniu jutrzejszym zostanie 
on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wo-
dzisławiu Śląskim.”
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Problemy z „południową”
Ledwo początek a już problemy. Są opóźnienia z budową Drogi Głównej Południowej. Dotrzymanie terminów I etapu budowy 
tej obwodnicy, która ma doprowadzić jastrzębian do węzła Autostrady A1 i wyprowadzić część ruchu samochodowego z cen-
trum miasta, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Urzędnikom z jastrzębskiego magistratu przyszło toczyć spór z firmą, która 
buduje tą ważną dla miasta arterię. Tymczasem plac budowy przez dłuższy czas świecił pustkami, a roboty na nim zamarły. 
Pojawia się więc pytanie: Czy tak ważne dla miasta zadanie i jego realizacja wyjdzie z impasu i firma zdoła na czas zakończyć 
budowę, której się podjęła?

niądze. „Ustawa o zamówieniach publicznych daje 
wprawdzie możliwość odrzucenia oferty w przypad-
ku, kiedy jest ona rażąco niska. Jednak nie są poda-
ne kryteria, według których można by dokonać ta-
kiego odrzucenia. Trudno jest udowodnić oferento-
wi, że jego propozycja jest zbyt niska. Poza tym ko-
lejna oferta, w przypadku przetargu na DGP, wyno-
siła niewiele więcej, bo 58 mln zł., a następne - 
ponad 60 mln zł. Nie ma więc tutaj aż takich wielkich 
różnic” - mówi Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Maria Pilar-
ska. 

Wielka inwestycja

Budowa Drogi Głównej Południowej (DGP) zo-
stała okrzyknięta kluczową, ponieważ miasto nigdy 
nie inwestowało tak wielkich pieniędzy. Całość zada-
nia ze względu na swój rozmach i złożoność została 
podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje 
odcinek o długości ponad 3 km, który prowadzi od 
ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej. A następnie (to już 
w drugim etapie) pobiegnie do zjazdu z autostrady 
A1 w Mszanie. Droga poprowadzona zostanie więc 
przez ulice: Pochwacie i Długą, będzie prowadzić 
wzdłuż składowiska odpadów pogórniczych „Poch-
wacie”, przetnie ul. Połomską, dalej będzie przebie-
gać będzie przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią 
skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Sze-
rokość jezdni wyniesie 7 metrów, natomiast poboczy 
2,5 m. W zakres zadania wchodzi budowa skrzyżo-
wań z ulicami: Pszczyńską, Dębina, Rybnicką, Poch-
wacie, Połomską i Wodzisławską. Ten odcinek wy-
niesie nieco ponad 5 km. Trasa będzie składała się 
niestety tylko z jednej jezdni, co sprawi, że na pewno 
nie będzie drogą szybkiego ruchu. A taka właśnie 
mogłaby  połączyć autostradę A1 z popularną „wiś-
lanką”. 

Wszystko to będzie kosztować niemało, ale uda-
ło się pozyskać na ten cel całkiem spore dofinanso-
wanie. Urzędnicy oszacowali, że całość (I i II etap) 
będzie opiewać na kwotę 268 mln zł (tzw. kosztorys 
inwestorski), z czego: prawie 147 mln pochodzi ze 

środków unijnych, 29 mln z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego, a 92 mln to środki wła-
sne miasta. Jednak suma ta znacznie się obniży, po-
nieważ po przetargu na I etap budowy drogi okazało 
się, że wygrała oferta na sumę ok. 53 mln zł, pod-
czas gdy Urząd miał przygotowany na ten cel koszto-
rys w wysokości ok. 102 mln zł. 

Zadziwiająco niska oferta

Po zdobyciu przez miasto środków na tak potrze-
bną inwestycję pozostawało ogłosić przetarg i wyło-
nić wykonawcę, a wszystko to zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych. Intratny kontrakt na 

budowę I etapu DGP zdobyło konsorcjum firm BOGL 
a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. 
 BUDMAX Sp. z o.o. Zadeklarował się ono do wyko-
nania prac za sumę nieco ponad 53 mln zł, podczas 
gdy miasto miało na ten cel przeznaczone blisko 102 
mln zł (tzw. kosztorys inwestorski). Już wtedy mogły 
zrodzić się podejrzenia, że niewykluczone są pro-
blemy z wykonaniem zadnia, za tak niską kwotę. Ale 
ustawa o zamówieniach publicznych niemal wymu-
sza na inwestorze przyjęcie najtańszej oferty (Patrz 
“Chińczycy” na autostradzie A2). Oczywiście przy 
założeniu wymaganej jakości i sposobu przeprowa-
dzenia prac. Trudno jest bowiem udowodnić, że da-
na firma podejmuje się kontraktu za zbyt małe pie-



4 www.jasnet.pl    gorący temat

Może jednak budzić zdziwienie i wątpliwości duża 
różnica, jaką zauważa się w kosztorysie inwes-
torskim, a kosztem oferowanym przez firmy, które 
wygrały przetarg. Rodzi się też wątpliwość, czy któ-
reś z tych wyliczeń nie odbiega od rzeczywistości 
i jest nierzetelne. 

Pierwsza łopata

Pierwszą łopatę na placu budowy wbił nie kto 
inny, jak sam prezydent Marian Janecki. Było to 
w październiku 2010 roku tuż przed jesiennymi wy-
borami samorządowymi. A jego twarz uśmiechała 
się miło z transparentu przed wjazdem na budowę. 
DGP była wówczas symbolem dalekowzrocznej 
i udanej polityki. Nikt z obecnych wówczas na placu 
budowy nie dopuszczał do siebie myśli, że koronna 
inwestycja miasta może stać się nie lada orzechem 
do zgryzienia i to już na samym początku. 

Problemy z DGP

Na lipcowej konferencji prasowej prezydent po-
informował, że z budową Drogi Głównej Południo-
wej nie wszystko idzie, jak należy. Stwierdził, że są 
poważne trudności związane z wykonaniem jej pier-
wszego etapu. Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji Maria Pilarska, relacjonując 
problem mówiła, że pomiędzy magistratem, a wyko-
nawcą istnieje spór, co do sposobu wykonania nie-
których elementów technicznych. Urzędnicy nie mó-
wili wprost, ale sytuacja była patowa i obie strony - 
inwestor i wykonawca stali niewzruszenie na swoich 
pozycjach. A robota na budowie zamarła, co zostało 
zauważone przez wielu mieszkańców i przyjęte 
przez nich z niedowierzaniem. Wprawdzie roboty 
ziemne zostały wykonane zgodnie z planem, ale nie 
można tego samego powiedzieć o pozostałej infra-
strukturze. Wykonawca zobowiązał się do budowy 
siedmiu wiaduktów kolejowych, ponieważ DGP 
przecina linia kolejowa. Dodatkowym utrudnieniem 
było to, że wykluczono zamknięcie czasowe tych po-
łączeń, że względu na to, że kopalnie muszą na bie-
żąco wywozić urobek. Tymczasem nawet nie widać, 
aby wykonawca podjął się budowy owych wiaduk-
tów. A czas leci. 

Spór magistrat – wykonawcy 

Istotą sporu pomiędzy magistratem, a wykona-
wcą okazał się być sposób posadowienia wiaduk-
tów, czyli metoda ich przytwierdzenia do podłoża. 
Jak twierdzi naczelnik Maria Pilarska do specyfikacji 
przetargowej dołączono szczegółowy projekt tech-
niczny zadania, w którym były zapisy o osadzeniu 
wiaduktów na fundamentach. Ze względu na wiel-
kość i tonaż budowanego obiektu muszą mieć one 
ok. 13 metrów głębokość, aby prawidłowo spełniały 
swoją rolę, zwłaszcza na terenie, gdzie występują 
szkody górnicze. Nie trzeba dodawać, ze tego ro-
dzaju rozwiązanie techniczne pociąga za sobą nie-
mały wysiłek i koszty. Tymczasem wykonawcy zwró-
cili się do jastrzębskiego Urzędu Miasta z wnioskiem 
o możliwość posadowienia wiaduktów za pomocą 
tzw. palowania, a więc metodą prostszą, tańszą, 
łatwiejszą do wykonania i – zdaniem konsorcjum – 
równie skuteczną. I tutaj tkwi problem. Urząd nie 
chce zgodzić się z tą propozycją w obawie o naraże-
nie się na zarzut odejścia od założeń projektu, a tym 
samym złamania ustawy o zamówieniach publicz-
nych. Wówczas pojawiłaby się groźba zwrotu przy-
znanego dofinansowania, a nie trzeba dodawać, na 
jakie reperkusje zostałby narażony budżet miasta. 

Konsorcjum firm BOGL a KRYSL Polska Sp. 
z o.o., BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. 
 specjalnie wydanym oświadczeniu uzasadnia po-
trzebę zmiany technologii budowy fundamentów 
i uważa, że nie jest to istotne odejście od warunków 
przetargowych. Konsorcjum zasłania się poważnym 
narażeniem bezpieczeństwa pracowników „oraz 
osób trzecich, gdyż konstrukcja obiektów wymusza 
na wykonawcy zastosowanie technologii komór 
o głębokości 13 metrów, w których będą prowadzo-
ne prace – przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości 
ruchu kolejowego na krawędzi komory”. Podniesio-
no również kwestię, że fundamenty byłby zlokalizo-
wane na tzw. warstwie nienośnej, co dyskwalifikuje 
rozwiązania przyjęte w projekcie. Wskazuje się rów-
nież na utrudnienia związane ze złym stanem tech-
nicznym torów kolejowych, biegnących po wiaduk-
cie oraz na istnienie w pobliżu obiektu budynku 
administracyjno-magazynowego. Zdaniem wyko-
nawców budynek ten uległby podczas prac uszko-
dzeniom. Naczelnik Maria Pilarska odpowiada, że 
„podczas każdych prac budowlanych, a zwłaszcza 
dużych obiektów, należy zachować warunki bezpie-
czeństwa pracy i w tej branży nie jest to nic nowego. 
Dlatego takie tłumaczenia uważam za niezasadne 
i naciągane. Firmie chodzi po prostu o zastosowanie 
tańszej technologii i usiłuje to wymusić na inwe-
storze. Poza tym posiadamy opinię, że posadowienie 
wiaduktów na fundamentach, bezpośrednio na 
gruncie jest jak najbardziej słuszne, zważywszy 
szkody górnicze, które występują na naszym tere-
nie”. A poza tym można powiedzieć o konsorcjum, że 
„widziały gały co brały”, ponieważ firmy miały możli-
wość zapoznać się jeszcze przed przystąpieniem do 
przetargu z warunkami, jakie panują na placu bu-
dowy oraz projektem technicznym. 

Co dalej z DGP?

Urząd Miasta zwrócił się do Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Śląskiego z pytaniem czy 
odejście od założeń projektu nie będzie narusze-
niem ustawy o zamówieniach publicznych. „Gdyby 
tak się stało wówczas zmuszeni zostalibyśmy do 
zwrotu dofinansowania i to wraz z odsetkami. Mar-
szałek Województwa Śląskiego uważa, że zmiana 
technologii posadowienia fundamentów jest zmianą 
istotną warunków przetargowych. Wówczas Urząd 
Marszałkowski mógłby zadecydować o zwrocie do-

tacji którą otrzymaliśmy. Poza tym Regionalna Izba 
Obrachunkowa przeprowadzi kontrolę pod kątem 
ustawy o zamówieniach publicznych. Na takie straty 
nie możemy się narażać. Czekamy jeszcze na opinię 
Urzędu Zamówień Publicznych na ten temat, ale my-
ślę, że będzie podobna” – wyjaśnia naczelnik Maria 
Pilarska. 

Czy dojdzie do wyrzucenia z budowy konso-
rcjum firm? Naczelnik Pilarska mówi, że celem Urzę-
du nie jest zerwanie kontraktu, ale wymuszenie na 
wykonawcy odpowiedniego przeprowadzenia inwe-
stycji W przeciwnym wypadku, trzeba będzie od no-
wa przeprowadzać przetarg i całą procedurę. A to 
wszystko trwałoby w czasie. Tymczasem robota sta-
łaby w miejscu. Z pewnością trudno wówczas by-
łoby dotrzymać terminów zakończenia I etapu DGP 
oraz, co się z tym wiąże, II etapu. W najczarniejszej 
wizji miasto nie otrzymałoby pieniędzy na budowę 
tej obwodnicy i owszem mogłoby ją dokończyć, ale 
za swoje własne, skąpe budżetowe środki. I byłby to 
nie lada problem dla Jastrzębia. 

W dniu 19 sierpnia, Urząd Miasta poinformował, 
że konsorcjum firm BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., 
BÖGL a KRÝSL k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. zdecydowało 
się powrócić na plac budowy i kontynuować prace 
zgodnie z umową podpisaną w dniu 15 września 
2010 roku, a więc zgodnie z pierwotnym projektem. 
Czy tak się stanie? Czas pokaże... Pewne jest to, że 
wykonawcy mają wyznaczony termin zakończenia 
robót i jest nim sierpień 2012 roku. Przestój w pra-
cach trwał prawie sześć miesięcy i trudno będzie 
nadrobić ten czas, tym bardziej, że najlepsze mie-
siące do robót budowlanych właśnie mijają. Wpraw-
dzie ewentualne kary za niewykonanie zadania są 
przewidziane, ale i kłopoty z ich zastosowaniem nie-
małe. W grę wchodzi bowiem możliwość odwołania, 
konieczność oszacowania wykonanych prac i zapła-
ta za nie. A wyrzucenie z placu budowy dotychczaso-
wego wykonawcy powodowałoby dodatkowe 
opóźnienia i problemy z dotrzymaniem terminu za-
kończenia budowy. 

Budowa Drogi Głównej Południowej poddaje 
w wątpliwość procedury, które są stosowane w Pol-
sce przy powstawaniu tego typu obiektów. Problem 
pojawia się już na samym początku, kiedy inwestor 
praktycznie skazany jest na wybór najtańszej oferty, 
co naraża go później na to, że firmom po prostu za-
braknie sił i środków na rzetelne wywiązanie się 
z zadania. Tutaj ciekawa też jest rozbieżność pomię-
dzy wielkością środków finansowych, za jakie zre-
alizowana ma być DGP, w kosztorysie inwestorskim, 
a po przetargu. (w I etapie to różnica tylko… ok. 49 
mln zł !)

Trudno też jest zerwać kontrakt z niesolidnymi 
firmami. Paradoksalnie to zleceniodawcy mają wię-
kszy problem niż one, ponieważ to na samorządach 
spoczywa obowiązek zebrania niezbitych dowodów 
na niewywiązywanie się z umowy. Gminy, które naj-
częściej płacą za wykonanie obiektów budowlanych, 
są pod presją czasu rozliczenia się w odpowiednim 
terminie z instytucjami, które dofinansowały ich pro-
jekty. Nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia, gdyż 
w przypadku „zawalenie” tych terminów przez nie-
solidnych przedsiębiorców, to właśnie samorządy za 
to zapłacą i to słono. Traci się też efektywność i czas.
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Co zatem można uczynić dla tego miejsca? Pyta-
nie to tylko z pozoru wydaje się oczywiste. Każdego 
bowiem, kto odpowiedziałby na nie, że można zrobić 
wiele i to najlepiej od ręki czeka przykra niespo-
dzianka. Część rekreacyjna jaru, na której znajduje 
się między innymi scena, a więc miejsce o najwięk-
szym potencjale do organizowania rozmaitych im-
prez, jest – przynajmniej jak do tej pory – ziemią 
niczyją. Jak informuje Katarzyna Wołczańska, rze-
czniczka jastrzębskiego magistratu, „na razie inwe-
stycje nie mogą być tam podejmowane ze względu 
na nieuregulowaną kwestię własności gruntu. Toczy 
się postępowanie administracyjne o zwrot nierucho-
mości. Organem prowadzącym jest Prezydent Mia-
sta Tychy. Kwestie tego rodzaju są czasochłonne 
i trudno mówić tu o jakichkolwiek możliwościach 
naciskania na przedstawiciela tyskiego magistratu”. 
Komentując tę sytuację, radny Jerzy Lis nie ukrywa, 
że gospodarz Tychów działa zbyt opieszale i ubolewa 
nad obowiązującym w tym przypadku rozwiązaniem 
prawnym w myśl, którego prezydent innego miasta 
może zablokować inwestycje w Jastrzębiu-Zdroju. 
„Wiem, że procedury są tu długie i żmudne, ale w ten 
sposób nie uczynimy z jaru miejsca chętnie odwie-
dzanego przez jastrzębian” – dodaje.

Także władze osiedla mają swoją koncepcję fun-
kcjonowania jaru. Zdaniem Kazimierza Janoski, 
przewodniczącego Zarządu Osiedla Gwarków, po-
tencjał Jaru Południowego nie jest wykorzystany. 
Jak podkreśla, co roku przedstawiane są w imieniu 
mieszkańców propozycje do budżetu miasta, z któ-
rych ostatecznie nic nie wynika. A potrzeb jest wiele. 
Chociażby remont tutejszej sceny. „Proszę zwrócić 
uwagę, że większość imprez w naszym mieście od-
bywa się w Parku Zdrojowym. Dla kogo one są orga-
nizowane? Dla grupki szczęściarzy ze Zdroju?” – 
pyta. Zresztą, lista niezałatwionych spraw jest o wie-
le dłuższa. „Remont schodów, oświetlenie alei na 
wysokości bloków 107 i 108, czy chociażby kwestia 
„załatwiających się” gdzie popadnie czworonogów” 
– wylicza przewodniczący. 

Co zaś się tyczy wspomnianego już pomysłu 
budowy boiska przy bloku 107 na ulicy Wielkopol-
skiej, to – w opinii Kazimierza Janoski – jest on co 
najmniej kontrowersyjny i budzi wątpliwości dużej 
liczby mieszkańców. „Według Zarządu na chwilę 
obecną osiedlu potrzebne są przede wszystkim par-
kingi. Jest to problem zgłaszany nam przez wiele 
osób od lat i należy potraktować go priorytetowo” – 
mówi. Zdaniem przewodniczącego miejsca parkin-
gowe mogłyby powstać w pierwszym rzędzie tam, 
gdzie pierwotnie planowano budowę boiska. 
„Wcześniej tylko należy odwodnić ten teren, zaś po-
pularne płyty ażurowe z powodzeniem mogą tu peł-
nić rolę powierzchni parkingu” – dodaje. A co z bo-
iskiem? I na to jest rada. „Można chociażby rozbu-

Zdaniem jednego z autorów interpelacji, rad-
nego Janusza Tarasiewicza, Jar Południowy to ideal-
ne miejsce do aktywnego spędzania czasu, szcze-
gólnie dla tych, którzy mieszkają w jego pobliżu. 
Idealne, oczywiście pod warunkiem, że właściwie się 
o nie zadba. Jak informuje, w tym roku budżetowym 
nie znalazły się pieniądze na remont chodników, za 
to szczęśliwie zarezerwowano środki na naprawę 
schodów. To wciąż jednak za mało. Trzeba by je-
szcze przeprowadzić drenaż na skarpie przed blo-
kiem 107 – znajduje się tam duży plac, który można 
wykorzystać np. na boisko wielofunkcyjne dla mło-
dzieży, jednocześnie zapobiegając temu, by jar nie 
zaczął przypominać stojącego bajora. „Mam na-
dzieję, że władze miasta nie chcą doprowadzić do 
pierwotnego wyglądu tego miejsca, czyli dołu wy-
pełnionego wodą i gliną oraz wydeptanymi ścież-
kami?”- dodaje i stwierdza na koniec: „Byłoby to co-
fnięcie się w lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku”. 
Chyba że niektórzy z naszych włodarzy mają senty-
ment do dawnego, nieco skansenowego wizerunku 
tego miejsca. Ale to już całkiem osobna historia.

Także drugi z wnioskodawców, radny Jerzy Lis, 
nie ukrywa, że jar jest w stanie stać się, jeśli nie wi-
zytówką naszego miasta, to przynajmniej miejscem, 
gdzie mieszkańcy pobliskich osiedli będą mogli spę-
dzać wolny czas. Jedną z podstawowych potrzeb 
jest w tej sytuacji umożliwienie dotarcia tam wszyst-
kim chętnym. Jak się okazuje, nie jest to takie pro-
ste. Według radnego remontowane obecnie schody 
od strony ulicy Mazowieckiej już na tym etapie mogą 
wzbudzać poważne wątpliwości. „Nie dość, że sama 
skarpa jest stroma, to jeszcze miasto zafundowało 
nam schody po których nie da się chodzić. Magistrat 
argumentuje, że takie są normy, a poza tym zawsze 
można trzymać się barierek” – komentuje. 

Warto tu dodać, ze nieco wyżej, na wysokości 
kompleksu handlowo-usługowego, inne schody po 
prostu wyłączono z użytkowania, natomiast ciągi 
komunikacyjne od strony ulicy Wielkopolskiej przy-
najmniej w kilku przypadkach stanowią dla korzy-
stających z nich mieszkańców bez mała alpinisty-
czne wyzwanie.

Kiedy wreszcie?

dować obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej 
nr 9 i Zespole Szkół Handlowych” – wyjaśnia. 
Dostrzegając palący problem braku miejsc dla sa-
mochodów, czy jednak jeszcze jeden parking to cie-
kawe urozmaicenie tego ciągu komunikacyjnego? 
Czy kolejna, dodatkowa dawka spalin podziała jak 
morska bryza? W sumie – można i tak.

Kazimierz Janoska wskazuje na jeszcze jeden 
problem związany pośrednio z Jarem Południowym. 
Jest nim młodzież z okolicznych bloków. Młodzież, 
którą, jego zdaniem, miasto pozostawiło samej so-
bie. „Proszę tylko spojrzeć na jar. Czy to jest atra-
kcyjne miejsce do spędzania czasu dla młodych lu-
dzi? No, może z wyjątkiem pubów, które – rzeczy-
wiście – cieszą się sporą popularnością i torem kar-
tingowym dla nielicznych” – pyta retorycznie. Jak 
podkreśla, trzeba sporej odwagi, aby zapuścić się 
późnym wieczorem w to miejsce. „Przydałby się 
monitoring i dodatkowe patrole służb porządkowych 
– dodaje.

odobny, jeśli nie większy, entuzjazm w tej 
kwestii wykazują dwaj mieszkańcy jednego z bloków 
przy Jarze Południowym. Jak przekonują, patrole, 
i owszem, są potrzebne, ale nie za dnia – jak to zwy-
kle bywa – ale głównie wieczorem. W kwestii scho-
dów także mają wyrobione zadanie. „Z tego, co za-
obserwowałem kobiety z wózkami mają nie lada 
problem, aby zejść po tych schodach i zazwyczaj 
przypomina to bardziej ślizganie się niż normalne 
schodzenie – mówi jeden z nich. Z kolei inni uży-
tkownicy jaru ubolewają nad tym, że tutejsza scena 
świeci pustkami. Większość z nich jest przekonana, 
że gdyby ożywić to miejsce mogłoby ono stać się 
miejscem „pielgrzymek” mieszkańców Jastrzębia-
Zdroju, chcących skorzystać z oferty kulturalnej 
swojego miasta.

Jaki jest więc dalszy scenariusz dla Jaru Połu-
dniowego? Dziś trudno wyrokować w tej sprawie. 
Może się bowiem okazać, że funkcja alei spacero-
wej, jaką do tej pory pełnił to szczyt możliwości tego 
miejsca, ale także wszystko, czego oczekują od nie-
go mieszkańcy. Nie należy zapominać, że kwestie 
związane z prawem do gruntów w części rekreacyj-
nej jaru to wciąż pole do popisu dla lokalnych samo-
rządów. Ale chyba także test na cierpliwość mie-
szkańców pobliskich osiedli. Ostatecznie, jak to zwy-
kle bywa, czas zweryfikuje wszystkie podnoszone 
w tej sprawie postulaty. Kiedy to wreszcie nastąpi? 
Zapewne jastrzębianie dowiedzą się o tym jako pier-
wsi. Oby tylko końcowy bilans wyszedł – po przej-
ściowych perypetiach – na plus.

fot. zorinaristos007

Niedawno temu złożona została interpelacja w sprawie Jaru 
Południowego. Miejsce to ma spory potencjał, ale potrakto-
wane po macoszemu szybko może podzielić los innych wizyto-
wych inaczej punktów w naszym mieście. Nie trzeba wielu 
zabiegów, aby podkreślić zalety jaru. I tak przyciąga on wielu 
mieszkańców pobliskich osiedli. Czy zatem trzeba podjąć ja-
kieś szczególne przedsięwzięcia, które będą odpowiadać po-
trzebom chwili i spełnią oczekiwania jastrzębian?

Jar Południowy
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Państwowa komisja Wyborcza zarejestrowała 
listy kandydatów do Sejmu. Miasto Jastrzębie-
Zdrój znajduje się w okręgu numer 30, w skład 
którego wchodzą również powiaty: mikołowski, 
raciborski, rybnicki, wodzisławski  oraz miasta na 
prawach po-wiatu: Rybnik, Żory. Do Senatu nie 
kandydują mie-szkańcy Jastrzębia-Zdroju. 

Kandydaci do Sejmu: 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska: 
3. Gadowski Krzysztof Jan - członek PO,
15. Fijołek Urszula - nie należy do partii 
politycznej.
Komitet Wyborczy 
Polska Jest Najważniejsza: 
2. Michałowski Artur Elicjusz - członek PJN,
13. Płachecki Ireneusz - nie należy do partii
politycznej. 
Komitet Wyborczy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego: 
2. Piotr Szereda
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: 
6. Matusiak Grzegorz - członek PIS,
12. Chmielewski Mariusz - członek PiS, 
17. Piksa Urszula Barbara - członek PiS. 
Komitet Wyborczy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej: 
1. Tadeusz Motowidło - członek SLD, 
3. Marian Jarosz - członek SLD.

Jastrzębscy 
kandydaci 
do Sejmu

Nadszedł w końcu początek roku szkolnego. 
Uczniowie mniej lub bardziej chętnie udadzą się do 
szkół, aby przez następny rok zdobywać kolejne 
umiejętności. Co ich czeka w nowym roku szkolnym? 
Wyremontowane placówki edukacyjne, nowe znajo-
mości, starzy, dobrze znani nauczyciele. Jednak 
w przypadku tych ostatnich czy aby na pewno?

Okazuje się że niekoniecznie. W Rybniku ponad 
50 nauczycieli nie pojawi się 1 września w swoich 
dotychczasowych miejscach pracy. Powód? Zbyt 
mała ilość uczniów w stosunku do liczby nauczycieli. 
Pracę straciło 52 nauczycieli, którzy mieli podpisane 
umowy czasowe, na okres jednego roku. Okazuje 
się, że ze względu na niż demograficzny, pracy nie 
może być pewny żaden nauczyciel, nawet ten z dłu-
goletnim stażem i najwyższym stopniem nauczyciel-
skim.Mniej drastycznie przedstawia się sytuacja 
w Wodzisławiu Śląskim. Miasto nie przeprowadziło 
zwolnień grupowych, a pracę stracili tylko nieli-
czni.„W Wodzisławiu Śląskim straciło pracę paru na-
uczycieli, jednak mowa o nauczycielach, którzy mieli 
umowę na zastępstwo, lub na czas określony” - 
wyjaśnia Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta. 

Co ciekawe, w ramach solidarności zawodowej, 
część nauczycieli wyraziła wolę obniżenia swoich 
godzin pracy, aby nie trzeba było zmniejszać liczby 
etatów. Dzięki temu, w Wodzisławiu Śląskim, na 
dzień dzisiejszy, w ramach przedszkoli utworzonych 
jest 97,4 etaty, w szkołach podstawowych 212,87, 
zaś w gimnazjach 141,62.

Również żorscy nauczyciele nie mają chwilowo 
powodów do obaw. Jak poinformowano w Wydziale 
Edukacji Urzędu Miasta w Żorach, sytuacja na-
uczycieli nie zmieniła się, nie szykują się żadne zwol-
nienia. Jednak podobno żorscy belfrowie, mimo iż 
o posady nie muszą się martwić, martwią się o wy-
płaty. Okazuje się bowiem, że zdarzają się opóź-
nienia w wypłacaniu należnych kwot. Jak anoni-
mowo wyznał jeden z pracowników żorskiej oświaty, 
do tej pory nie wpłynęły na jego konto pieniądze
z tak zwanego „urlopowego”. Jednak Wydział Edu-
kacji stanowczo zaprzecza, jakoby były jakiekolwiek 
problemy z wypłatami dla żorskich nauczycieli.„To 
zwykła plotka. Ktoś widocznie coś źle usłyszał. 
Nauczyciele to jedna z tych grup zawodowych, która 
miała, ma i będzie miała wszystko co powinna. Łącz-
nie z podwyżkami” - stanowczo oświadcza Anna 
Uszyńska-Janikiewicz, referent Wydziału Edukacji 
w żorskim magistracie. 

Jastrzębski pełnomocnik prezydenta do spraw 
oświaty Franciszek Piksa zapewnia, że na razie w na-
szym mieście nie ma obaw, co do wypłat pensji na-
uczycielskich. Jednak widoczny w szkołach średnich 
niż demograficzny daje się coraz bardziej we znaki 
i być może władze miasta będą zmuszone połączyć 
niektóre szkoły. Nieoficjalnie mówi się o fuzji Ze-
społu Szkół Handlowych do Zespołu Szkół nr 2. 
Wszystko wskazuje na to, że nauczycieli w szkołach 
średnich jest za dużo.

Niepewny los belfrów?
Ulica 11 Listopada jeszcze nie tak dawno 
była prawdziwą zmorą kierowców. 
Dziury i wyboje, które sprawiały, 
że przejazd tą drogą do przyjemnych 
nie należał. W marcu minionego roku 
rozpoczęto prace remontowe, 
które podzielono na dwa etapy. 
W środę, 31 sierpnia, nastąpił odbiór 
po przeprowadzeniu modernizacji.

Remont został przeprowadzony na całej 
długości wspomnianej ulicy, czyli na 1,13 km. 
W czasie modernizacji przebudowano nie 
tylko jezdnię, ale i chodniki czy ścieżkę 
rowerową. Wykonana została także 
kanalizacja deszczowa. Oprócz tego 
przebudowano ul. Prostą z włączeniem 
do Al. Jana Pawła II i ul. Leśną, 
a także drogi dojazdowe do ul. 11 Listopada. 

Koszt całej inwestycji to kwota ok. 5,74 mln 
złotych, z czego 85% (3,92 mln zł.) zostało 
dofinansowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013.

11 Listopada 
(w końcu) gotowa

Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu 
Państwa we wtorek, 30 sierpnia 
parafowano projekt umowy na sprzedaż akcji 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 
Tym samym został uczyniony krok zbliżający 
do przejęcia przez Grupę Kapitałową 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej firmy, 
która jest głównym dostawcą ciepła 
w naszym regionie.

JSW bliżej 
przejęcia PEC
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tkań muzycznych, kryjących się pod hasłem „Muzy-
czne środy”, które ściągają do Zdroju rzesze mło-
dych ludzi, czy „Jastrzębskie Lato Muzyczne”, cie-
szące się sporym zainteresowaniem ze strony star-
szych mieszkańców Jastrzębia. Ciekawą propozycją 
były także filmowe spotkania fanów kina niezale-
żnego, czyli „Poniedziałki filmowe”. W te wakacje 
odbyła się już czwarta edycja tej cyklicznej imprezy.

W wakacje Biblioteka i Stowarzyszenie Przyja-
ciół Biblioteki realizowały cykl warsztatów dla mło-
dzieży i dorosłych „Wakacyjna Akademia - uczymy 
się przez całe życie”. Były one otwarte i bezpłatne. 
Można było uczestniczyć w warsztatach tanecznych 
latino, pouczyć się języków (w tym roku angielskie-
go), warsztatach artystycznych czy w końcu zaję-
ciach jogi. Są to propozycje filii w „Masnówce” (Park 
Zdrojowy). Ponadto podczas wakacji, MBP realizo-
wała projekt „Z Pyzą na polskich dróżkach”, prze-
znaczony był dla dzieci i młodzieży. Była to niep-
owtarzalna okazja, aby w wirtualny sposób prze-
mierzyć szlaki z największymi atrakcjami regionu. 
W ramach zajęć odbywały się różnego rodzaju war-
sztaty artystyczne, rękodzielnicze czy animacyjne. 
Ponadto chętni mogli wziąć udział w warsztatach fo-
tograficznych.

Ci bardziej aktywni, mogli korzystać ze sporto-
wej oferty MOSiR-u. Wspinaczka na sztucznej ścian-
ce, a może sztuki walki czy piłka halowa? Czemu nie? 

W czasie wakacji podobnie, jak podczas trwania 
roku szkolnego otwarte były świetlice, działające 
przy Miejskim Ośrodku Kultury. Większość była 
czynna w takich godzinach, w jakich najczęściej pra-
cują rodzice dzieci, które tam przychodzą. Osoby, 
które zdecydowały się skorzystać z propozycji świe-
tlic bez wątpienia tego nie żałowały. Każda z nich 
miała w wakacyjnym programie mnóstwo cieka-
wych propozycji, jak na przykład zajęcia plastyczne, 
konkursy muzyczne czy... turniej w Jungle Speed 
w „Iskierce”. Innym miejscem, w którym dzieci za-
wsze w miły sposób spędzają swój wolny czas w 
okresie wakacji, jest na przykład Klub „Kaktus”. 
Oprócz różnych zabaw plastycznych, rozwijających 
wyobraźnię, popularny „Kaktus” zapraszał także na 
dyskoteki, które stały się tradycyjnym sposobem 
spędzania wolnego czasu przez najmłodszych wła-
śnie w tym miejscu. Ponadto w czasie wakacji mo-
żna było brać udział w stałych zajęciach, czyli: 
tenisie stołowym, nauki tańca (rumba, cha-cha), 
breakdance, modelarni, gry na keyboardzie, a także 
miłośników gier bitewnych. W tym roku nowinką 
były warsztaty taneczne w rytmie... zumby, które 
cieszyły się sporym zainteresowaniem. W Domu 
Zdrojowym odbywały się natomiast „Wakacyjne 
spotkania z teatrem”, czyli spektakle dla najmłod-
szych. Podobnie, jak w minionych latach, również 
i tym razem w Parku Zdrojowym można było posłu-
chać różnego rodzaju muzyki. Jak co roku, w kalen-
darzu imprez nie mogło zabraknąć cyklicznych spo-

A to tylko drobna cząstka sportowych propozycji, 
przygotowanych na te wakacje dla jastrzębian. Od-
były się również turnieje siatkówki plażowej czy wy-
ścigi na łyżworolkach. Amatorzy słonecznych kąpie-
li, mieli (niestety w te wakacje niezbyt często) okazję 
zażywać ich na odkrytym kąpielisku przy ul. Wit-
czaka. Ci, którzy stronią od ciepła, mogli przenieść 
się w nieco mroźniejsze klimaty, wybierając się na 
ślizgawki, organizowane na „Jastorze”. Natomiast 
o amatorów górskich wycieczek, jak zawsze zadbał 
PTTK, który przez okres wakacyjny, co pewien czas 
organizował dla jastrzębian wspólne wędrówki po 
różnych szlakach i to zarówno tych polskich, jak i za-
granicznych. Jedną z propozycji była wycieczka do 
Małej Fatry, części Krywańska na Słowacji. Dla mło-
dych jastrzębian coś ciekawego przygotował na te 
wakacje również MTKKF. Były to różnego rodzaju 
sportowe atrakcje, jak na przykład gra w koszyków-
kę. A amatorzy coraz bardziej popularnego w na-
szym mieście nordic walkingu, co niedzielę mogli 
wziąć udział w JasWalkingu, czyli maszerowaniu 
i poznawaniu okolic Jastrzębia-Zdroju. Dla bardziej 
wytrwałych i wytrzymałych Jastrzębskie Stowarzy-
szenie Biegów Górskich proponowało sprawdzenie 
samego siebie podczas imprez wyjazdowych, gdzie 
można było zdobywać górskie szczyty. Dla uczestni-
ków przygotowano atrakcyjne nagrody.

I po wakacjach...
„Piękną mamy jesień tego lata", takie hasło najczęściej można było usłyszeć w czasie wakacji. Pogoda 
zdecydowanie nie dopisywała. Sporo deszczowych i jak na lekarstwo ciepłych i słonecznych dni. 
Pomimo tego osoby, które w czasie wakacyjnej przerwy nie opuszczały Jastrzębia wcale nie musiały 
narzekać na nudę. Wystarczyło zapoznać się z ofertą wakacyjną jastrzębskich organizacji i instytucji. 
Czas odpoczynku i błogiego leniuchowania dobiegł końca. Każdy spędził go w inny sposób, wybrany 
przez siebie. Jedni wybrali bardziej aktywny wypoczynek, inni wakacje przeznaczyli na prawdziwe 
lenistwo i tak zwane słodkie „nicnierobienie". 

Dwóch zamaskowanych sprawców napadło 
23 sierpnia na placówkę jednego z banków, 
znajdującego się przy ul. Świerklańskiej. 
Jak poinformował podinsp. Bronisław Wójcik 
z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej 
Policji w Jastrzębiu-Zdroju „Zdarzenie miało 
miejsce w dniu 23 sierpnia o godz. 12.30. 
Dwóch zamaskowanych sprawców astraszyło, 
za pomocą miotacza gazu, przypominającego 
pistolet, kasjerki. Kobiety zostały zmuszone 
do wydania kwoty 8 tys. zł. Sprawcy zbiegli 
z miejsca zdarzenia. Obecnie trwa intensywne 
dochodzenie zmierzające do ich ustalenia”.

Napad na bank

Jak poinformował jeden z mieszkańców 
sołectwa Ruptawa podczas budowy domu 
natrafiono na szczątki niemieckiego żołnierza. 
Najprawdopodobniej jest to osoba będąca 
uczestnikiem walk. Jak wiadomo teren 
Ruptawy był miejscem zaciętych walk podczas 
II wojny światowej, w 1945 roku.

Znaleziono zwłoki

Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza 
kupić 85 proc. akcji Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych „Victoria” S.A. Wczoraj, w
 dniu 24 sierpnia pomiędzy Ministerstwem 
Skarbu Państwa, a JSW parafowany został 
projekt umowy sprzedaży akcji tej koksowni. 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria 
to jeden z trzech największych producentów 
koksu odlewniczego w Europie. Spółka 
produkuje koks odlewniczy o bardzo wysokich 
parametrach jakościowych (specjalny koks 
odlewniczy Kęsy S I z granulacją 90-250 mm). 
W 2010 roku WZK Victoria wyprodukowały 
ok. 0,5 mln ton koksu odlewniczego i 0,1 mln 
ton koksu metalurgicznego wykorzystując 
do tego 5 baterii koksowniczych.

JSW przejmuje 
koksownię

W ostatnią sobotę, tj. 27 sierpnia, 
tegorocznych wakacji podczas imprezy 
Hawaii Party miała miejsce gorąca 
i niezapomniana noc. Impreza 
zorganizowana przez Jastrzębską Alternatywę 
Młodzieży Aktywnej oraz Club "Explozja", 
była zwieńczeniem wakacyjnych szaleństw. 
I to w jakim stylu! Celem imprezy było 
wprowadzenie jej uczestników w stan 
odlotowej zabawy prosto z Hawajów! 
A na czym polegała idea imprezy? - 
“Ubieramy i bawimy się po Hawajsku”, 
mówili członkowie JAMy. 
Dla osób biorących udział w zabawie 
czekały atrakcyjne niespodzianki. 
Impreza trwała do białego rana.

Po hawajsku 
w Explozji

fot. Magdalena Kowolik
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sły zainstalowania na tym obszarze parku technolo-
gicznego szkoda, że zabrakło determinacji, aby do-
prowadzić go do końca. Ilustracją takiego właśnie 
oczekiwanego, wspólnego działania może stać się 
łaźnia po byłej kopalni „Moszczenica”, wprawdzie 
znajduje się ona w Jastrzębskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, jednak może być impulsem do 
zagospodarowania całego terenu pokopalnianego. 
Władze miasta muszą podjąć decyzję co dalej z tym 
budynkiem. Jest koncepcja, aby właśnie tam nowo-
czesność spotkała się przeszłością, czyli muzeum 
miejskie (poświęcone „Solidarności) z miejscem dla 
prężnie działających firm. Uważam, że tereny po-
przemysłowe w naszym mieście mają szansę rozwo-
ju, ale jak już mówiłem, do tego trzeba współ-
działania kilku podmiotów i wypracowania jednolitej 
koncepcji. Z pewnością tematyka ta będzie prze-
dmiotem zainteresowania Komisji Polityki Gospo-
darczej i Bezrobocia”. 

Warunkiem sukcesu w tworzeniu parków tech-
nologicznych i przemysłowych było współdziałanie 
miasta, na terenie którego znajdują się te podmioty 
z instytucjami naukowymi oraz przemysłowymi (na 

Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 
(SAG) nie tyle jest obszarem wzmożonej działalno-
ści, jak można było domniemywać, a spółką, która 
została utworzona dla zagospodarowania obszarów 
poprzemysłowych, w tym przypadku po byłej Kopal-
ni „Moszczenica”. Sprawa terenów poprzemysło-
wych jest problemem nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Takie państwa, jak Niemcy, Austria, Dania, 
Holandia już dawno przestąpiły do przywracania ich 
wartości użytkowej. Obszary takie są miejscem, 
gdzie koncentruje się życie gospodarcze, a firmy 
tam się znajdujące prowadza prężną działalność.

Także w Polsce są znane przykłady, wręcz wzor-
cowego, zagospodarowania terenów poprzemysło-
wych. Nie trzeba szukać daleko, w sąsiednich Żorach 
działa park przemysłowy. Na terenie po byłej fabry-
ce domów „FADOM” znalazły miejsce biura, hale 
produkcyjne, magazyny, place składowe i manewro-
we, tereny inwestycyjne, parkingi, miejsca przeła-
dunkowe. Aktualnie na terenie Żorskiego Parku 
Przemysłowego działa 30 przedsiębiorstw, które 
mają zapewnione dobre warunki funkcjonowania, 
m.in. dostęp do Internetu, drogi publicznej oraz me-
diów. W Bielsku-Białej z powodzeniem działa park 
technologiczny, gdzie spotyka się świat nauki i bi-
znesu, w celu rozwoju gospodarczego tego regionu. 
Natomiast w Rybniku funkcjonuje Rybnicki Inkuba-
tor Technologiczny mający pobudzić do aktywności 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw. A u nas, 
w Jastrzębiu działalność takiej strefy sprowadziła się 
do wyprzedaży bądź wydzierżawienia powierzonych 
obszarów bez możliwości wpływu na ich wykorzy-
stanie, a nawet dokładnej orientacji, co się na nich 
dzieje. 

W Jastrzębiu pojawił się problem z terenami po 
nieistniejącej już KWK „Moszczenica”. W roku 2000 
powołano do życia Jastrzębska Strefę Aktywności 
Gospodarczej, jako spółkę pomiędzy Miastem Jas-
trzębie-Zdrój, a Jastrzębską Spółką Węglową. Wła-
ścicielami (udziałowcami) SAG-u są, w 50 proc, Mia-
sto Jastrzębie-Zdrój i Jastrzębska Spółka Węglowa. 
„SAG w naszym mieście został wyposażony, na po-
czątku swojego istnienia, w 40 hektarów powierz-
chni po ternach górniczych oraz znajdujące się tam 
obiekty. Zarówno Miasto jak i JSW jednorazowo 
wsparły SAG kwotą po 50 tys. zł. Celem, jaki został 
postawiony przed SAG-iem, było zagospodarowanie 
terenów pogórniczych. Przy czym właściciele nie 
określili co dokładnie oznacza „zagospodarowanie”. 
Zaczęto wówczas stosować najprostsze rozwiąza-

nie, czyli sprzedaż terenów lub ich dzierżawa” – 
wyjaśnia Marian Jarosz, obecny prezes SAG-u. 

Co dzieję się w SAG-u, czy rzeczywiście prowa-
dzona jest tam aktywna działalność gospodarcza? 
SAG, od momentu swojego powstania, sprzedał 
bądź wydzierżawił 38 hektarów terenu, które miał w 
posiadaniu (12 dzierżawców i 18 właścicieli), dzięki 
temu powstało 500 miejsc pracy. Teraz to od wła-
ścicieli i dzierżawców zależy czy i kiedy zechcą pod-
jąć jakąkolwiek działalność gospodarczą. Jeśli pod-
mioty te płacą stosowne podatki do kasy miasta lub 
czynsz dzierżawny, to w zasadzie wszystko jest zgo-
dne z prawem. Marian Jarosz, prezes SAG, nie wie ile 
dokładnie firm, znajdując się w strefie prowadzi re-
alną, aktywną działalność gospodarczą. Wymienia 
tylko kilka rzeczywiście działających. „W Polsce nie 
ma możliwości prawnej, aby zmusić tych właścicieli, 
a nawet dzierżawców do prowadzenia działalności, 
do której tereny te były przeznaczone. Problem po-
lega na tym, że w naszym kraju nie egzekwuje się 
założeń zapisanych w planach zagospodarowania 
przestrzennego” – mówi prezes SAG Marian Jarosz. 

Do roku 2006 SAG zwolniona była od podatków 
z tytułu posiadania nieruchomości na rzecz miasta. 
W kolejnych latach odprowadzała już te należności 
do budżetu miasta: w 2007 r. było to ok. 310 tys. zł, 
2008 - ok. 230 tys. zł. 2009 - ok. 160 tys. zł, 2010 - 
ok. 85 tys. zł. Zmniejszająca się suma opłat podat-
kowych wynika z wyprzedaży terenów, kiedy już 
ktoś inny bierze za nie odpowiedzialność.

Czy jednak można było inaczej podejść do tere-
nów pokopalnianych, niż pozbyć się tylko zdegrado-
wanych obszarów i niemalże na odczepnego powo-
łać spółkę, nie precyzując na dodatek zadań, które 
ma do wykonania? Należy mieć nadzieję, że w końcu 
słowa przerodzą się w czyn, bo jak wiadomo całość 
zagadnienia ciągnie się już od kilku lat i nie znajduje, 
tak naprawdę, zadowalającego efektu. Na razie to, 
aby wreszcie znaleźli się inwestorzy z prawdziwego 
zdarzenia, leży raczej w strefie pobożnych życzeń. 

Radny Tadeusz Sławik, przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Bezrobocia Rady Miasta, 
twierdzi, że na SAG trzeba spojrzeć szerzej. Uważa, 
że powinna powstać jedna wspólna koncepcja zago-
spodarowania nie tylko SAG-u, ale też obszarów, 
które są w posiadaniu Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń, przy dużym współudziale miasta. „Wiem, że 
wcześniej, kiedy powstawał SAG, pojawił się pomy-

przykład Górnośląską Agencją Przekształceń Przed-
siębiorstw S.A lub Izbą Przemysłowo-Handlową 
Rybnickiego Okręgu Węglowego). Jeśli nawet 
Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej nie 
spełniła swoich oczekiwań, to przecież nikt z jej 
twórców nie zdejmował z nich prawa nadzoru dzia-
łania SAG-u, stymulowania jej działania. Nikt nie ka-
zał jej twórcom odwracać się do niej plecami i nie za-
braniał kontrolowania ludzi, którym powierzono tak 
poważne zadanie. W efekcie mamy tereny, które co 
prawda przeszły na odpowiedzialność kogoś innego, 
ale raczej daleko do oczekiwanego efektu. Od lat pa-
da wiele słów na temat SAG-u, jak chociażby wypo-
wiedź radnego Sławika, ale ile tak naprawdę real-
nych i zaangażowanych działań się pd tym kryje? 
Trudno powiedzieć, a efektów w każdym razie nie-
wiele widać. W ramach tworzenia polityki gospodar-
czej miasta (jeśli taka istnieje) należy również troska 
o takie specjalne strefy i ich zagospodarowanie. Czy 
w jastrzębskim przypadku było tak samo? Przykła-
dem może być budynek łaźni, w którym kryją się pe-
wne możliwości, ale trzeba jeszcze umieć je wyko-
rzystać.

Aktywność po jastrzębsku...

Strefa Aktywności Gospodarczej to brzmi dumnie. Wielu ludziom nazwa ta kojarzy się z rejonem, gdzie 
szczególnie koncentruje się aktywność gospodarcza i powstają nowe firmy, a istniejące działają aktywnie 
i prężnie, gdzie stworzone są dobre warunki do takiej działalności, powstają nowe przedsięwzięcia, nowe 
miejsca pracy. Również w Jastrzębiu istnieje Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej, jednak ta nazwa 
kojarzy się z nieco innym tworem i jego rzeczywista działalność nieco odbiega od rozumianego efektu.
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Za tymi słowami może kryć się wiele oczeki-
wań, albo po prostu kpina. Rozpoczął się nowy rok 
szkolny. Kolejny rok nadziei i obaw związanych 
z edukacją w Jastrzębiu-Zdroju. Nauczyciele, ucz-
niowie i ich rodzice, także włodarze naszego mia-
sta – tak pokrótce przedstawia się obsada tej sztu-
ki, która 1 września znowu znalazła się w repertu-
arze i której, zdaniem niektórych, najbliżej do 
tragifarsy. Czy tym razem będzie tak samo? Czy jej 
finał za parę miesięcy okaże się podobny do tego z 
ostatnich lat? Czas pokaże. Zresztą, tych pytań jest 
o wiele więcej, a w każdym z nich może kryć się 
rozwiązanie zagadki. Zagadka ta zaś brzmi „Co 
dalej, jastrzębska szkoło?”

Oświata to nauka oraz wychowanie, a to jak 
powszechnie wiadomo wymaga właściwej uwagi 
i zaangażowania. Nie można sprowadzać wszy-
stkiego do pieniędzy. Chociażby w rodzinie – mar-
ne to wychowywanie, kiedy rodzice całą troskę 
wobec swoich dzieci sprowadzają do sporządzania 
listy kolejnych wydatków i jej realizowania. Podo-
bnie ze szkołą. Efekty wychowawcze w stosunku 
do młodych ludzi, jeśli opierają się tylko na mamo-
nie, zawsze będą pozostawiać wiele do życzenia. 
To samo zresztą można odnieść do całego systemu 
oświaty i lansowania tezy „efekt za kasę”. Nie łudź-
my się, że szczelne okna, nowe dachy, czy zabez-
pieczone nauczycielskie pensje (swoja drogą, 
zawsze za małe), aczkolwiek ważne, zapewnią 
właściwy poziom naszych szkół. Nawet obłędne 
pracoklasownie, nie wykorzystywane zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem, nie przyniosą efektów. Bo 
żadna, nawet najbardziej „wypasiona” infrastru-
ktura nie stanowiła i stanowić nie będzie o rzeczy-
wistej istocie szkoły. Bo szkoła to przede wszystkim 
ludzie, to system naczyń połączonych, to instytu-
cja, której głównym zadaniem, o czym często się 
zapomina, jest edukacja młodego pokolenia. To 
miejsce, które zdeterminuje całe przyszłe życie 
młodego człowieka. To w końcu ogromna odpo-
wiedzialność, zbyt często sprowadzana tylko do 
wykonywania swojego zawodu i formalnej popra-
wności.

Ważni – może najważniejsi – bohaterowie tej 
sztuki to uczniowie i ich rodzice. Schody jednak 
zaczynają się tam, gdzie uczniowie, wspierani 

przez swoich jakże krótkowzrocznych(!) rodziców 
i przekonani o swojej wyjątkowości i specjalnym 
statusie, tracą właściwe proporcje. Początkowo 
nieśmiało, potem – coraz głośniej domagają się 
respektowania swoich praw. Gorzej, jeśli te prawa 
zaczynają przesłaniać im obowiązki. A już prawdzi-
wa tragifarsa zaczyna się w momencie, kiedy takie 
postawy wykorzystywane są umiejętnie przez inne 
osoby dla ich własnych celów. Jak w tej sytuacji 
mają zachować się ci prawdziwi nauczyciele? Spra-
wa jest banalnie prosta. Mają się nie wychylać. Co 
prawda taka strategia z punktu skazuje ich na 
przeciętniactwo, co prawda chowając się po ką-
tach mogą zapomnieć o swojej misji, o powierzo-
nej im roli wychowawczej, o ich powołaniu i po-
słannictwie, o którym trąbi się w pompatycznych 
słowach przy  każdej okazji. Nie zmienia to jednak 
faktu, że mając przed sobą tak uświadomioną mło-
dzież i żadnego wsparcia tylko w ten sposób mogą 
dotrwać jakoś do emerytury. Po pierwsze więc – 
nie wychylać się. Po drugie –  siedzieć cicho.
Bo przecież – jak przyjdzie co do czego – łatwiej 
będzie zwalić wszystko na nauczyciela (nawet jeśli 
broni go wszechwładna Karta Nauczyciela) niż po-
chylić się nad problemem wychowawczym. I po 
trzecie wreszcie – apel do rodziców. Apel o to, by 
zdali sobie sprawę, jak ważnym elementem jest 
edukacja ich pociech. Bo przecież nie kolejne ko-
mórki, ani modne ciuchy będą w stanie zapewnić 
im fach i właściwy stosunek do życia. A tylko to 
gwarantuje, że spędzi się życie w dużej mierze 
niezależnie od machinacji wszelkiej maści polity-
ków i pozwoli wziąć los w swoje ręce.

Jakby nie patrzeć – szkół ci u nas dostatek. Czy 
jednak, jak nauczał „nieodżałowany” Fryderyk 
Engels, ilość zawsze przechodzi w jakość? Ana-
lizując choćby pobieżnie wyniki ostatnich matur 
można mieć w tym względzie poważne wątpliwo-
ści. Zatem, gdzie leży klucz do edukacyjnego suk-
cesu? Niestety, nieżyjący już teoretyk komunizmu 
milczy w tym temacie jak zaklęty. Ciekawe, czy nie 
zmieniłby zdanie po krótkim pobycie w naszym 
mieście?

Aby zadbać o dobry poziom jastrzębskiej oś-
wiaty nie wystarczy unikać komentowania jej sła-
bych wyników. Nawet jeśli znajdziemy tutaj szereg 



czy bez mała wszystkich miast i gmin, a nasze mia-
sto wypada na jego tle cokolwiek blado, trzeba 
sięgnąć wreszcie po skuteczniejsze środki. A naj-
bardziej radykalnym w tym momencie będzie... 
zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, który podpo-
wiada w tej sprawie, że rolą urzędników jest stwa-
rzanie odpowiednich warunków do funkcjonowa-
nia oświaty, a nie utrudnianie tej pracy kolejnymi 
wymogami formalno-administracyjnymi. Bo, jak 
skarżą się co odważniejsi dyrektorzy szkół, ogra-
niczeni przepisami mają coraz mniej możliwości, 
żeby zająć się młodzieżą. Czy to nie właśnie z my-
ślą o niej przez urzędnicze głowy powinny przeta-
czać się kolejne genialne pomysły na to, jak uspra-
wnić funkcjonowanie jastrzębskich szkół? Byłaby 
to postawa godna pochwały. Zaś poprawność ad-
ministracyjna jeszcze długo nie będzie przekładać 
się na skuteczność pracy z uczniami. W efekcie 
szkoła działa jak komunistyczne przedsiębiorstwo 
– istnieje, żeby istnieć i produkować buble. Zdrowy 
rozsądek to także współpraca między magistratem 
a kuratorium możliwa nie tylko przy prowadzeniu 
krucjat przeciwko niewygodnym osobom. Parafra-
zując słowa sławnego Polaka: „Takie będzie Ja-
strzębie, jakie jego młodzieży chowanie”. Ale tego, 
że edukacja to najważniejsza miejska inwestycja 
nauczycielowi historii nie trzeba już chyba tłuma-
czyć.

I jeszcze krótka uwaga na temat praw przy-
rody. Jeśli w jastrzębskich szkołach istnieje ekolo-
giczna nisza tylko dla średniaków, zaś najzdolniejsi 
spychani są na jej margines w myśl zasady „mier-
ny, ale posłuszny”, już teraz można zgadywać, 
jakie będą tego efekty. Oczywiście, winnych za-sze 
można znaleźć wśród tych, którzy mówią o pro-
blemie. To akurat jest łatwe i nie trzeba długo 
szukać, aby wskazać na kilku „dyżurnych” męczen-
ników. Może jednak warto wykorzystać tą całą 
spontaniczną złość i zrobić coś wspólnie dla oś-
wiaty i przyszłości w tym mieście? W każdym razie 
ta przyszłość okaże się teraźniejszością szybciej niż 
by się komukolwiek wydawało...

fot. Magdalena Kowolik

tłumaczeń (bo takie miasto, bo mało motywujący 
system wynagrodzeń, bo tak naprawdę wyniki nie 
są odbiciem rzeczywistego stanu rzeczy, bo nie ta 
infrastruktura, bo przepisy...), to nie załatwią one 
problemu. W każdym razie, nie warto pożytkować 
całej energii na szukanie winnych tego stanu rze-
czy „po drugiej stronie”. Bo kandydatów na przy-
słowiowego „kozła ofiarnego” jest tu zadziwiająco 
wielu (np. ci, którzy o tym piszą) i każdy znajdzie 
swoich winnych. A chyba nie w tym tkwi  sedno 
sprawy? Zamiast tego powinno dostrzec się pro-
blem i pochylić nad nim. Szukać rozwiązań zarów-
no systemowych, jak i szczegółowych. Powinno 
premiować się postawy, w których będzie nacisk  
na efekty nauczania, a nie tak popularną ostatnio 
ideę „tumiwisizmu”. Ale to wymagałoby już przy-
znania się do błędów – także większego wysiłku, 
a z tym może być niejaki problem. Zawsze prościej 
zamieść sprawę pod dywan i krzyknąć: „Ludzie, 
przecież wydajemy na tą oświatę tyle kasy!”

Niestety, jak uczą doświadczenia co najmniej 
jednej z jastrzębskich szkół, górę biorą i wspierane 
są działania destrukcyjne i zachowawcze, których 
celem jest nie tyle wypełnianie posłannictwa szko-
ły, co walka o partykularny interes i, jakkolwiek to 
zabrzmi, niszczenie przeciwnika. Tego rodzaju 
działania na pewno przyniosą rewelacyjne efekty 
wychowawcze, czyli schlebianie jedynej słusznej 
zasadzie – „nie wychylaj się”. Żeby wychowywać 
młodych ludzi trzeba czegoś więcej. Żeby wy-
kształcić  lokalną tożsamość trzeba samemu wie-
rzyć w to, co się mówi, trzeba wzbudzać szacunek 
do własnej osoby i do rzeczywistych, reprezento-
wanych przez siebie wartości. Tu nie ma miejsca na 
półśrodki, czy pójście na łatwiznę. Nie można ocze-
kiwać efektu wychowawczego od osób, których się 
nie szanuje. Nie ma mowy o szacunku w miejscu, 
w którym słowo „autorytet” brzmi jak anachro-
nizm. Jak długo można mówić o specyficznym 
mieście, środowisku, zbieraninie z całej Polski? 
Młodzi ludzie, żyjący tu i teraz, wzrastają i wycho-
wują się w tej „małej ojczyźnie”, która nie jest już 
tylko przypadkową grupą przyjezdnych ludzi. 
Zwłaszcza Pierwszy Urzędnik Jastrzębia -Zdroju, 
a zarazem jego Pierwszy Nauczyciel oraz jego 
świta powinni powtarzać te słowa jak mantrę. Jeśli 
system oświaty jest taki sam w całym kraju i doty- 
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Panie przewodniczący, po wielkiej burzy 
nadszedł czas spokoju w JSW S.A. ?

Tak można ocenić obecną sytuację. Konflikt związa-
ny ze wzrostem wynagrodzenia pracowników, a póź-
niej z prywatyzacją spółki i jej wejściem na giełdę 
zrobił z całą pewnością sporo szumu w mediach.

Nie można było tego uniknąć ?
Moim zdaniem można było uniknąć takiego szumu, 
ale pracodawca jak i strona rządowa popełniła wiele 
błędów, w skutek których powstała taka burza me-
dialna.

Konkretnie rzecz ujmując, z pracodawcą od dwóch 
lat storna społeczna chce skutecznie rozmawiać na 
temat nowego jednolitego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. Gdyby Zarząd JSW tak się nie 
upierał i nie zaniżał progu negocjacyjnego, gdyby 
nie chciał na siłę wprowadzić bardzo niekorzystnego 
i niesprawiedliwego systemu wynagradzania, to nie 
byłoby tak poważnego konfliktu. Natomiast strona 
Rządowa postanowiła za wszelką cenę sprzedać 
JSW S.A. bez zgody strony społecznej co wywołało 
dosyć wyraźny konflikt pomiędzy stronami.

Jak pan ocenia teraz porozumienia, 
które zostały podpisane?

Został zawarty kompromis co oznacza, że wszystkie 
strony uzyskały sukces, jednocześnie oddając czę-
ściowo „pole” w negocjacjach. Rząd uzyskał bardzo 
wysoki wpływ ze sprzedaży akcji, bo aż pięć 
miliardów i czterysta milionów złotych. Debiut na 
Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się w spo-
koju, a zarząd JSW wykonał zadanie i wprowadził 
spółkę na ścieżkę prywatyzacji. Pracownicy nato-
miast obronili swoje prawa pracownicze więc można 
powiedzieć, że wilk został syty, a owca cała.

Jednak przyzna Pan, że debiut 
Jastrzębskiej Spółki na Giełdzie 
nie należał do udanych?

Owszem, ale na to złożyło się wiele czynników. Duży 
wpływ miała sytuacja na rynkach w Europie zwła-
szcza sytuacja w Grecji, Hiszpanii oraz we Włoszech, 
a także w samych Stanach Zjednoczonych. Ponadto 
potencjalni akcjonariusze byli świadomi, że sam 
zysk ze sprzedaży naszych akcji, który przypomnę 
wyniósł prawie pięć i pół miliarda złotych, załata 
dziurę budżetową w Polsce i nie wspomoże w żaden 
sposób samą spółkę, która w obecnej sytuacji po-
trzebuje jednak funduszy na inwestycje. Jednak 
ostatnie spadki na giełdzie pokazały, że dla Skarbu 
Państwa to był najlepszy moment.

A tak przypadkiem to nie Wasze 
wygórowane żądania, akcje strajkowe 
i szum medialny nie zaszkodziły 
debiutowi JSW S.A.?

Stanowczo temu zaprzeczam. Celem akcji strajko-
wych nie było zaszkodzenie debiutowi JSW na Gieł-
dzie. Pracownikom również zależy na dobrej przy-
szłości spółki , bo to ona przecież daje chleb tysią-
com rodzin w naszym regionie więc proszę nie mó-
wić, że strona społeczna wywołała bunt w celu zas-
zkodzenia debiutowi spółki na giełdzie. Takie zamie-
rzone działania to byłby strzał we własną stopę tym 
bardziej, że wejście JSW na giełdę było praktycznie 
przesądzone już dawno. Jedenasto osobowy, a póź-
niej dziewięciu osobowy sztab działaczy związko-
wych walczył w imieniu pracowników JSW o zabez-
pieczenie ich przyszłości i warunków pracy po pry-
watyzacji spółki. To nie mogło mieć żadnego wpływu 
na debiut, czy też notowania w danej chwili. Wy-
konaliśmy bardzo dobrą pracę i nasi pracownicy 
zostali w tym przypadku bardzo dobrze zabezpie-
czeni na przyszłość i myślę, że są zadowoleni z ak-
tualnych warunków. Ośmielę się więc stwierdzić, że 
to nie mogło zaniepokoić potencjalnych akcjonariu-
szy i nie miało wpływu na debiut JSW S.A. na gieł-
dzie.

Co przełożyło się zatem na słaby debiut?
Wynikiem naszego debiutu jak już mówiłem była 
i jest sprawa kryzysu na rynku, a także brak dobrej 
woli Platformy Obywatelskiej, która postanowiła za 
wszelką cenę zatkać dziurę budżetową między 
innymi naszym przedsiębiorstwem.

Ale wy też wywalczyliście wysokie 
profity dla pracowników nie koniecznie 
im należne.

Obserwując z boku całą zaistniałą sytuację, patrząc 
przez pryzmat złych intencji w stosunku do górnic-
twa oraz przyjmując jednocześnie nagonkę medial-
ną na górników i ich związkowych przedstawicieli 
można tak to odebrać. Jednak należy zauważyć, że 
to nie strona związkowa ponosi odpowiedzialność za 
powstały konflikt.

Ja już kilkakrotnie mówiłem, że każda ze stron ma 
swoje zadania do wykonania. W tej sytuacji natu-
ralnie są one sprzeczne. Strona społeczna reprezen-
towana przez nasze związki zawodowe będzie bro-
nić swoich praw i walczyć o nie, a pracodawca musi 
patrzeć też z zimną krwią na skutki podejmowanych 
decyzji. Jednak jeżeli pracodawca poprzez konflikt 
ze stroną społeczna chce podejmować z zaskoczenia 
decyzje w celu zaradzenia problemom, bez przepro-
wadzenia konsultacji i rozmów musi się liczyć na 
sprzeciw. To tak jak operacja na otwartym sercu. 
Lekarz musi konsultować swoje decyzje z pacjentem 
i informować go o stanie jego zdrowia i zapropono-
wać mu wyjście z sytuacji. Zgodzi się Pan ze mną, że 
po operacji, o której pacjent nie jest informowany 
lekarz nie może liczyć na pochwały, bo albo stan 
zdrowia będzie nieodwracalnie ciężki, albo po prostu 
będzie za późno na jakiekolwiek interwencje.

A nie można było negocjować, 
wojować i kłócić się po debiucie?

Nie, tak jak mówię mogłoby być już za późno na 
odwrócenie pewnych faktów. Patrząc na nasze do-
świadczenie w jaki sposób Zarząd JSW oraz PO po-
dchodzi do postulatów pracowniczych, to nasi pra-
cownicy na pewno wiele by stracili, a po debiucie nic 
by już nie uzyskali. Trzeba przypomnieć, że w skutek 
tych negocjacji pracownicy otrzymali dziesięcio 
letnią gwarancję zatrudnienia, ochronę ZUZP oraz 
akcje. Ewenementem są tu akcje dla nieuprawnia-
nych 60 % pracowników, podwyżka wynagrodzenia 
o 5,5% oraz premia zysku powiększona o 30 milio-
nów złotych.

Nie uzyskalibyście więcej po debiucie?
Śmiało mogę Panu powiedzieć że nie. Tuż po podpi-
saniu porozumień doszło do luźnej wymiany zdań 
z ministrem Aleksandrem Gradem. Na pytanie czy 
teraz jest czas, aby załoga mogła się wypowiedzieć 
w sprawie prywatyzacji, Minister jednoznacznie 
stwierdził, że nie ma takiego obowiązku i jego nigdy 
nie było. Dodał też, „że pracownicy JSW S.A. otrzy-
mali to wszystko tylko dlatego, że udzielili tak du-
żego (ponad 95 % ) poparcia swoim przedstawi-
cielom i faktycznie było widać po stronie społecznej 
pełną determinację wywalczenia jak najlepszych 
warunków dla swoich członków. Pracownicy JSW 
S.A. powinni być dumni z takich efektów”. Trzeba też 
pamiętać, że o spokój społeczny i uzyskanie stoso-
wnych porozumień apelował do stron v-ce premier 
Waldemar Pawlak co stronie społecznej znacznie 
pomogło.

Ten konflikt pokazał, że górnicze 
związki potrafią wywalczyć wiele...
ale czy tylko w branży górniczej? 
co z pozostałymi branżami?

Proszę Pana, ale to kolejne krzywe zwierciadło użyte 
przeciwko ruchowi społeczno-zawodowemu jakim 
są związki zawodowe. Przecież w strukturach du-
żych central związkowych takich jak „Solidarność”, 
OPZZ czy też Forum Związków Zawodowych (do 

których należy ZZK „Solidarność 80”) funkcjonuje 
wiele organizacji związkowych z wielu branżach. Fa-
ktem jest, że najgorsza sytuacja jest w firmach pry-
watnych, gdzie najczęściej łamane są podstawowe 
prawa pracownicze, a właściciel firmy - pracodawca 
- zwalnia tylko za samą myśl założenia tam orga-
nizacji związkowych. Jest też faktem, że w prywat-
nych firmach często pracownicy są zatrudniani na 
„czarno” i traktowani są jak współcześni niewolnicy.

Jak więc walczycie z taką patologią?
Czy podejmowane są jakiekolwiek 
działania mające na celu 
rozpowszechnienie działalności 
związkowej w różnych branżach, 
które będą stały na straży prawa pracy?

Po pierwsze ruch związkowy jest otwarty dla wszys-
tkich. Po drugie pracownicy innych zakładów muszą 
znaleźć w sobie odrobinę odwagi oraz chęci do 
uczestniczenia i pracy w ruchu związkowym, który 
na pewno wesprze ich w działaniach mających na 
celu obronę prawa pracy. Po trzecie gdy pracownicy 
zgłoszą się już do związku wraz z działaczami, to 
muszą być zdeterminowani w walce o swoje prawa. 
No i wreszcie pracodawca też musi zrozumieć, że 
w związkach może wbrew pozorom znaleźć partne-
ra, a nie tylko wroga. Ten system współpracy pomię-
dzy związkami zawodowymi, a pracodawcą świetnie 
funkcjonuje na zachodzie. Weźmy pierwszy lepszy 
przykład Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka dosyć po-
kaźna część naszych rodaków. Tam każdy pracownik 
zrzeszony w związkach zawodowych może znaleźć 
u nich pomoc tak jak i u nas, ale tam nie boi się gło-
śno dyskutować bezpośrednio z przełożonymi na te-
mat warunków pracy i odwrotnie. Pracodawca przyj-
muje stanowisko pracownika czy też przedstawiciela 
pracowników - jakim są związki zawodowe - pod ro-
zwagę i wspólnie starają się wypracować kompro-
mis. Takiego wzajemnego poszanowania praw mo-
żemy sobie pożyczyć na przyszłość w Polsce.

Wracając do głównego tematu 
naszej rozmowy. Co dalej z akcjami?

To pytanie przewija się w naszej pracy codziennie 
i to wielokrotnie.

Zarząd JSW S.A. wraz z przedstawicielami Rządu 
jeszcze przed wejściem na giełdę nieformalnie ogło-
sił, że zainteresowani pracownicy i byli pracownicy 
zgłaszali się na zakłady po informacje dotyczące 
podziału akcji. Był to tylko szum w mediach. Miał on 
wpłynąć na osłabienie związkowego zespołu nego-
cjacyjnego. Zarząd chciał w ten sposób przekazać, 
że wszyscy tak naprawdę chcą prywatyzacji, a zwią-
zki walczą o jakieś gwarancje.

A fakt jest taki, że zgodnie z prawnymi procedurami, 
w JSW od 10 do 24 sierpnia br. w zakładach były 
udzielane informacje, kto jest uprawniony do naby-
cia praw do akcji oraz w jaki sposób naliczono im 
staż pracy. Udostępniono takie informacje do wglą-

du po to, by pracownik miał możliwość korekty w do-
kumentacji jeżeli doszło by do błędnych wyliczeń co 
w przyszłości rzutowałoby na ilości przydzielonych 
akcji.

Teraz w terminie do 6 października wraz ze stroną 
społeczną zostanie dokonany podział akcji. Przez 
kolejne 24 miesiące osoby uprawnione będą mogły 
odebrać prawa do akcji. Po 24 miesiącach, prawa 
przekształcą się w akcje i wtedy będzie już można je 
sprzedawać.

A obecnie co w tej kwestii się dzieje? 
Strona związkowa powołała już 5 – cio osobowy 
zespół, który ma wraz z przedstawicielami JSW S.A. 
wypracować porozumienie dotyczące osób upra-
wnionych do prawa do akcji. Zostanie również usta-
lona ich ilość i sposób przydziału. Jeżeli chodzi o ak-
cje dla nie uprawnionych należy opracować regula-
min ich przydziału.

Na jakim etapie są prace?
Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko tyle, że je-
żeli chodzi o osoby uprawnione, to propozycja 
związkowa podziału jest taka, aby akcje zostały 
przydzielone na zasadzie porozumienia - regula-
minu. Głównym czynnikiem jest staż pracy i widełki 
wskazane w stosownym rozporządzeniu. I to jest 
jedno z prostszych zadań. Uważam, że w tej kwestii 
powinniśmy się szybko porozumieć z drugą stroną.

Mamy problemem przy rozdzieleniu akcji dla praco-
wników nieuprawnionych z grupy kapitałowej JSW. 
Jest to bardzo duża grupa osób, a nigdy podczas 
procesu prywatyzacji przedsiębiorstw poprzez gieł-
dę pracownicy nieuprawnieni nie otrzymywali akcji. 
Nie mamy tutaj żadnego wzorca na którym mogli-
byśmy bazować budując porozumienie. W tym przy-
padku strony ściśle współpracują z niezależnymi 
kancelariami prawnymi. Będziemy starli się wypra-
cować taki model, aby 60% pracowników nieupra-
wnionych do akcji otrzymało je na pdobnych zasa-
dach jak uprawnieni, czyli adekwatnie do stażu pra-
cy w JSW S.A. Ale tak jak mówię, jest to nowa sytua-
cja dla wszystkich i nie możemy na chwilę obecną 
mówić o jakichkolwiek konkretach nie mając pra-
wnych ekspertyz. Chcemy zamknąć ten temat 
w spokoju bez zbędnych konfliktów, a jednocześnie 
zapewnić wszystkim pracownikom sprawiedliwy 
podział praw do akcji.

W takim razie nie pozostaje mi nic 
innego jak życzyć Wam owocnej i spokojnej 
pracy. Dziękuję Panu za rozmowę.

Z Piotrem Szereda – szefem związku zawodowego 
ZZK „Solidarność 80” oraz rzecznikiem prasowym 
komitetu protestacyjnego porozumienia związków 
zawodowych przy JSW S.A. rozmawiał M.S.

Echa prywatyzacji JSW S.A.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zalicza ten rok z pewnością do 
udanych i optymistycznie patrzy w przyszłość. Co na to strona 
społeczna reprezentowana przez Związki Zawodowe?

Spotykamy się z rzecznikiem prasowym komitetu protestacyjnego 
porozumienia związków zawodowych przy JSW S.A. Panem Piotrem 
Szereda, by dowiedzieć się co słychać w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej po bardzo burzliwym okresie i co nas czeka w przyszłości jeśli 
chodzi o ostatnie wydarzenia związane z wejściem jastrzębskiej 
spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.



13www.gazeta.jasnet.pl    a to ciekawe

To było 
straszne!

„Mój ojciec Ludwik Pisarski był zatrudniony 
w majątku Witczaków w charakterze zarządcy. Tak 
więc cała nasza rodzina: mama, tata, ja, siostra 
i brat mieszkaliśmy w zabudowaniach, znajdujących 
się przy tym majątku. Prowadziliśmy spokojne życie, 
które w roku 1939 przerwała wojna. Wtedy, 1 wrze-
śnia, pamiętam szumy nadlatujących samolotów, 
ogólnie panował wtedy wielki chaos. Pamiętam, jak 
z góry, z tych samolotów, padały strzały. To było 
straszne! Wielu ludzi poniosło od nich śmierć. Mnie 
i moim bliskim na szczęście nic się nie stało. 

Pierwszego września, a był to piątak, mama 
wróciła z kościoła, a ojciec szykował się do drogi. Ja-
ko kierowca Witczaków, właścicieli majątku, musiał 
uciekać z nimi. Jeszcze dziś pamiętam, jak staliśmy 
z tobołkami we czwórkę (mama i nas troje dzieci) 
i nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. W końcu mama 
podjęła decyzję, że zostajemy. Tata musiał jechać 
z Witczakami, ale na szczęście udało się mu wrócić 
za pół roku, do nas, do rodziny. Bardzo się bał, bo 
przecież, jako uczestnik III Powstania Śląskiego 
mógł liczyć się z wrogością Niemców. Jednak, jako 
dobry fachowiec od spraw gospodarczych, rolni-
czych przydał się okupantom do pracy i zostawili go 
w spokoju. Jego dodatkowym atutem była dosko-
nała znajomość majątku Witczaków, który został 
zajęty przez najeźdźców. Chyba to uratowało mu 
życie. 

We wrześniu 1939, po udanych egzaminach, 
miałam rozpocząć naukę w gimnazjum w Żorach. 
Kiedy jednak Niemcy zapanowali w Jastrzębiu mo-
głam o tym zapomnieć. Mimo, że miałam ukończoną 
szkołę powszechną skierowano mnie ponownie do 
szkoły, tak żebym nauczyła się języka niemieckiego. 
Po tym okresie posłano mnie do pracy, do majątku 
po Witczakach. Nie było mowy o żadnym konty-
nuowaniu nauki. Polacy nie mieli takich praw. Praco-
wałam w polu, ogrodzie razem z mamą. Było to ko-
nieczne, bo za to otrzymywaliśmy nie tylko pienią-
dze, ale kartki żywnościowe, na podstawie których 
można się było zaopatrzyć. Żyliśmy wtedy z dnia na 
dzień. My, dzieci może za bardzo nie czuliśmy wów-
czas, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji i do wszystkie-
go podchodziliśmy lekko, ale starsi nie planowali 
nawet dalszej przyszłości. Ważne było, by przeżyć 
kolejny dzień, żeby mieć co do garnka włożyć. Nie-
łatwo było zdobyć nowe odzienie czy buty, to też by-
ło na kartki. Wyobraźcie sobie – jedna para butów na 
cały rok i człowiek cieszył się, że je w ogóle miał. 

Nam, Polakom mieszkającym w Jastrzębiu, na 
Śląsku nie było łatwo. Mnie samą Niemcy chcieli wy-

wieźć na roboty przymusowe do Reichu, podobnie 
jak i moich bliskich. Rodzice byli nakłaniani do pod-
pisania volkslisty – takiej „dobrowolnej” chęci przy-
należności do narodu niemieckiego. Co było robić, 
kiedy straszyli, że jak nie uczynią tego, to wywiozą 
nas na roboty i możemy zapomnieć o stronach ro-
dzinnych. Tak więc rodzice podpisali volkslistę. Nas, 
dzieci o nic się nie pytano, decyzję podejmowali ma-
ma z tatą. Wielu ludzi stąd było w podobnej sytuacji 
i też dali się wciągnąć na ten wykaz. Inaczej skoń-
czylibyśmy na przymusowych robotach albo jeszcze 
gorzej. Jednak zawsze czuliśmy się Polakami. Tata 
przecież walczył w III Powstaniu Śląskim. Zawsze 
byliśmy za Polską. Niektórych z naszych sąsiadów 
wcielono później do niemieckiego wojska i wysłano 
na front. 

Proszę sobie wyobrazić, że nawet w kościele 
zmuszali nas mówić po niemiecku. Nasz ksiądz Ma-
cherski został wywieziony do obozu koncentracyj-
nego w Mauthausen-Gusen, gdzie zginął. Był to bar-
dzo, ale to bardzo dobry człowiek. Wydaje mi się, że 
komuś nie pasował i dlatego Niemcy z nim tak postą-
pili. W czasie II wojny wszystkie sanatoria zostały 
zajęte przez nich. A u sióstr w „Domu Aniołów Stró-
żów” , tuż nieopodal zdrojowej kaplicy, ulokowano 
Hitlerjugend. Była to taka organizacja młodzieżowa 
dla chłopców, gdzie ćwiczono ich fizycznie, ale też 
wbijano do głowy posłuszeństwo wobec Adolfa 
Hitlera. Nieraz widziałam, jak musztrowano ich, jak 
psy. Tresowano w absolutnym posłuszeństwie. 
W Zdroju, w jednym z sanatoriów mieściła się sie-
dziba Gestapo (policji politycznej). 

Polakom nie było wolno poruszać się po okolicy 
po godzinie 22. Był zakaz, chyba, że ktoś udawał się 
do pracy i miał specjalne zezwolenie. Nam, którzy 
żyliśmy we dworze było, jako tako znośnie. Jednak 
wiem, że innym nie było lekko. Zdarzały się nawet 
kradzieże z majątku. Ale cóż ludzie mieli wtedy 
zrobić… 

Mogę powiedzieć tyle, że z racji tego, że byłam 
dzieckiem nie zdawałam sobie do końca sprawę 
z powagi sytuacji. Pod koniec wojny zaczynało do 
mnie docierać więcej. Ukrywaliśmy w domu wię-
źnia,który uciekł z Marszu Śmierci. Ryzykowaliśmy 
wiele, ale pomagaliśmy mu. Później wkroczyli Rosja-
nie. To była jedna wielka dzicz. A jeszcze później 
dopiero przyszło wojsko polskie i każdy usiłował na 
nowo ułożyć sobie życie".

1 września 1939, Niemcy wkraczają do Polski 
(propagandowe zdjęcie pozowane)

Zarząd Województwa Śląskiego opublikował 
listę stypendystów. Wśród 30 najzdolniejszych 
uczniów naszego województwa w ramach 
"Programu wspierania edukacji uzdolnionej 
młodzieży województwa śląskiego na lata 
2009-2012", nie pojawił się niestety żaden 
uczeń z jastrzębskich szkół.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego na rozpoczynający 
się 1 września rok szkolny 2011/12 Zarząd 
przeznaczył łącznie kwotę 114 000 zł. 
Stypendium wynosi 3 800 zł i będzie 
przekazywane uczniom w 10 transzach, 
tj. od września 2011 r. do czerwca 2012r. 
Kandydaci musieli poszczycić się znaczącymi 
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi 
i sportowymi. Muszą także uzyskać 
w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 
oraz udokumentować wszystkie osiągnięcia.

W tegorocznej edycji konkursu złożono 
63 wnioski, z czego 14 nie spełniało wymogów 
formalnych. Z 49 zakwalifikowanych wybrano 
najlepszych 30 uczniów. Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta w Jastrzębiu-Zdroju zapytany o brak 
uczniów jastrzębskich placówek oświatowych na 
liście 30 stypendystów, odpowiedział, że szkoły 
zostały poinformowane o ogłoszonym przez 
Zarząd Województwa Śląskiego naborze 
wniosków o przyznanie stypendiów w ramach 
"Programu wspierania edukacji uzdolnionej 
młodzieży województwa śląskiego 
na lata 2009-2012". 
- Niestety, żaden z uczniów jastrzębskich szkół 
nie został zgłoszony do stypendium 
(do Urzędu Marszałkowskiego 
nie wpłynęły takie wnioski). 
O to czy nie było osób spełniających kryteria, 
czy też były inne powody, dla których nikogo 
nie wytypowano, należałoby zapytać 
w poszczególnych szkołach - komentuje rzecznik 
UM Jastrzębie-Zdrój, Katarzyna Wołczańska.

Stypendia nie 
dla Jastrzębian

„Jastrzębskie szkoły są odpowiednio
przygotowane do nadchodzącego roku 
szkolnego” - powiedziała Anna Toborowicz, 
przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta, 
podczas jej posiedzenia w dniu 24 sierpnia. 
„Owszem trwają jeszcze kończone remonty 
w placówkach oświatowych, ale większość 
z nich zakończy się przed pierwszym dzwonkiem. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego 
wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w SP nr 5, w ZSZ, podobne ma wkrótce powstać 
w ZS nr 5. Uważam, że wiele zostało zrobione 
w celu poprawy infrastruktury szkolnej”.

Podczas posiedzenia Komisji przedstawiono 
informację sporządzoną przez Wydział 
Edukacji Urzędu Miasta. Wynika z niej m.in., 
że są szkoły, które borykają się z problemami 
związanymi z bezpieczeństwem uczniów. 
W SP nr 4 jedno z boisk wyłączone jest 
z użytkowania. Oprócz tego gzyms znajdujący 
się na budynku stwarza zagrożenie dla uczniów. 
Również w SP 9, Sp 10 i SP 15 odnotowany 
zły stan boisk. W SP 12 boisko dopuszczone 
jest do użytku, decyzją SANEPID-u, 
do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
W SP 16 boisko jest warunkowo 
dopuszczone do użytku. 
W ZS 1 boisko wyłączone jest z użytkowania 
decyzją SANEPID-u i nadzoru budowlanego. 
W ZS nr 3 stan boiska jest bardzo zły. 
W ZS nr 6 odnotowano zły stan basenu oraz 
odpadający tynk z budynku, 
który stwarza zagrożenie dla uczniów. 
W ZSH stwierdzono konieczność 
gruntownego remontu boiska.

Ponadto Komisja, w części wyjazdowej 
odwiedziła SP 5, SP 6 i Zespół Szkół Salezjanek. 
„We wszystkich tych szkołach uczniowie mają 
zapewnione odpowiednie warunki do nauki” - 
podsumowała przewodnicząca Komisji Edukacji.

Szkoły gotowe
do pracy?
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Aby dom stał się domem
Mija kolejna rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. 31 lat temu nasze miasto znalazło się w centrum wydarzeń, 
które zaważyły na dalszych losach Polski, Europy i świata. Również jastrzębscy robotnicy podnieśli wówczas głowę, by 
mocnym głosem domagać się swoich słusznych praw. Dramaturgia tamtych dni, mimo iż z każdym rokiem pamięć o nich 
przysłaniana jest przez czas, pozostaje wciąż żywa – szczególnie w pamięci ich uczestników. Dyskusje, wręcz spory, co do 
ich przebiegu i oceny, pojawiły się prawie od razu, a upływające lata nie tylko ich nie osłabiły, ale wręcz zaogniły. Opinie 
nawet naocznych obserwatorów nie są jednoznaczne, a często wręcz przeciwstawne i często zależą od ich punktu 
widzenia. Jedną z takich relacji są wspomnienia pani Urszuli Popenda-Kozieł, naocznego uczestnika tamtych wydarzeń.

W tym czasie pracowałam w Zakładzie Robót 
Inżynieryjnych w Żorach i zajmowałam się sprawami 
pracowniczymi. Moja firma budowała wówczas osie-
dla w Żorach. U nas też ludzie dosłownie tyrali. Zo-
stawali po godzinach, bo wiadomo było, że mieszkań 
ciągle brakowało. 28 sierpnia wróciłam z pracy, 
a mąż powiedział do mnie: „Ula, wracam na kopal-
nię. Strajkujemy.” Przyznam szczerze, że przed straj-
kami dochodziło między nami do lekkich sprzeczek, 
bo ja mówiłam do męża z wyrzutem: „Heniek, jak 
długo jeszcze będziecie czekać? Czy wy nie potrafi-
cie wziąć się w garść?” W każdym razie po powrocie 
na kopalnię, kiedy górnicy rozpoczęli już strajk, mąż 
pozostał na zakładzie do samego końca, do podpisa-
nia Porozumienia. Następnego dnia rano pojecha-
łam do pracy. Na budowie zawołam do siebie bryga-
dzistę Stefana Trzosa i powiedziałam do niego: „No 
i jak? Manifest stoi, a my co? Chyba trzeba będzie 
zwołać ludzi, powiedzieć im jak wygląda sytuacja 
i rozpocząć strajk.” Spojrzał na mnie i powiedział: 
„Musimy tak zrobić.” Zwołał pracowników i poinfor-
mował ich o strajku na Manifeście. Ludzie zaczęli 
między sobą dyskutować. W pewnym momencie 
Stefan zapytał mnie czy nie spisałabym ich postula-
tów. Zgodziłam się. U nas było dwóch przywódców, 
jednym z nich był Stefan Trzos, a drugim, jak mi się 
wydaje, był Augustyn Kąkol. Spisaliśmy najpierw na-
sze postulaty, a następnie pojechaliśmy na kopalnię 
Manifest Lipcowy. Na kopalni przyjęto nas bardzo 

serdecznie. Warunkiem przystąpienia do Międzyza-
kładowego Komitetu Strajkowego było między in-
nymi to, że jedna osoba reprezentująca dany zakład 
pracy stale musiała przebywać na Manifeście. Kole-
dzy wybrali mnie na swoją przedstawicielkę. Przy-
znam, że wtedy już czułam się na siłach, aby godnie 
reprezentować naszą załogę. Bałagan jednak na ko-
palni był straszny. Zjeżdżały się jedna delegacja za 
drugą. W pewnym momencie przywieźli Jarosława 
Sienkiewicza. Ja to zapamiętałam tak: Ktoś powie-
dział, że przybył „wielki” Sienkiewicz. Zdziwiłam się: 
A któż to jest „wielki” Sienkiewicz? Chodziło 
o wzrost, ale mniejsza o to. Trzeba podkreślić, że był 
człowiekiem wykształconym, no i miał głowę na 
karku. Był dostępny i bardzo otwarty. Wtedy z Bo-
ryni z Sienkiewiczem przyjechał również Zbyszek 
Rygiel. Mówiło się o tym, że wcześniej na Boryni 
Sienkiewicza zatrzymano i ja w to wierzę, bo on był, 
według mnie, człowiekiem, który potrafił trzasnąć 
ręką w stół i zawsze powiedzieć co mu się nie podo-
ba. Jak już mówiłam na kopalnię stale przyjeżdżały 
nowe delegacje. Każda z nich miała swoje postulaty. 
Było tego naprawdę dużo. Te żądania zmieniały się 
z minuty na minutę. To wszystko przepisywała kole-
żanka Marzena Bera. Ona pracowała w „mieszka-
niówce”. Też ta dziewczyna jest dzisiaj zupełnie 
zapomniana, podobnie jak Barbara Durlak. W każ-
dym razie debatowaliśmy, spisywaliśmy te postulaty 
i w pewnym momencie pojawiła się ta delegacja 

rządowa. Jeśli idzie o naszych przywódców to wyglą-
dało to tak, że najpierw przewodniczącym był Pałka, 
a Jedynak był jego zastępcą. Później szefem został 
Sienkiewicz, a zastępcami zostali Pałka i Jedynak. 
Spośród członków MKS – u wybrano delegację do 
rozmów z przedstawicielami rządu. W MKS taki za-
kład jak mój się nie liczył, więc nie mogłam spodzie-
wać się tego, że mnie wybiorą, a poza tym jestem 
kobietą. Zaczęły się negocjacje dotyczące naszych 
postulatów. Trwało to całe godziny. W końcu ko-
misja rządowa zaczęła zgadzać się na te nasze po-
stulaty. Nie chcieli zgodzić się jedynie na wolne so-
boty i niedziele. Tak im zależało na zwiększonym wy-
dobyciu węgla, że początkowo nie było mowy o tym, 
aby ten postulat został podpisany. Zostało to oznaj-
mione na forum wszystkich delegatów w cechowni. 
Oczywiście cała kopalnia była wtedy nagłośniona 
i całe te rozmowy były transmitowane, tak że wszy-
scy ludzie na kopalni słyszeli co się dzieje. Wtedy nie 
wytrzymałam. Podniosłam rękę. Ktoś to zauważył 
i udzielono mi głosu. Byłam bardzo zdenerwowana, 
ale z pełną determinacją zwróciłam się do przedsta-
wicieli rządu i poprosiłam ich, aby wytłumaczyli mi 
dlaczego stale wmawiają nam, że w Polsce w rze-
kach zamiast wody płynie miód i mleko. Zapytałam 
jak mają żyć takie rodziny jak moja, skoro ja tylko 
z mężem mijam się w drzwiach. Kiedy on wychodzi 
do pracy, to ja właśnie z niej wracam, albo na od-
wrót. Jak mają żyć rodziny, w których małżonkowie 
ciągle witają i żegnają się na progu mieszkania. Za-
pytałam ich kiedy zrobią coś, aby w tym kraju dom 
stał się domem, a rodzina rodziną. Zapanowała 
kompletna cisza. Po jakimś czasie Aleksander Kopeć 
szef komisji rządowej poprosił o przerwę w obra-
dach, aby naradzić się z resztą swojej komisji. Ta 
przerwa trwała może pół godziny, może trochę dłu-
żej. W każdym razie były to najdłuższe minuty w mo-
im życiu, bo mój mąż tak jak wszyscy inni górnicy 
również pracował na okrągło. Ludzie gdzieś w Polsce 
wyobrażali sobie, że górnicy opływają we wszystkie 
luksusy, a abstrahując od tego, że w PRL – u w ogóle 
nikt nie miał żadnych luksusów, no może oprócz 
komunistycznych włodarzy, to nawet te odrobinę 
lepiej zaopatrzone sklepy i to własne mieszkanie, 
było opłacane niewyobrażalnym trudem. No, osta-
tecznie każdy mógł tutaj przyjechać i podjąć pracę. 
W każdym razie po przerwie wrócili przedstawiciele 
komisji rządowej i stwierdzili, że podpisują wszystkie 

postulaty, łącznie z wolnymi sobotami i niedzielami. 
Wszyscy ostatecznie słyszeli tą moją wypowiedź. 
W niektórych książkach np.: w „zielonej serii” wy-
chodzi na to, że człowiekiem, który szczególnie wal-
czył i miał decydujący wpływ na podpisanie postu-
latu wolnych sobót dla robotników w kraju był Tade-
usz Jedynak. Że to on wynegocjował wolne soboty 
i niedziele. Szlag mnie trafia kiedy to czytam. W cza-
sie kiedy Międzyzakładowa Komisja Robotnicza 
otrzymała swoją siedzibę przy ul. 1 Maja w Jastrzę-
biu Zdroju, odwiedziła nas pani redaktor Dorota 
Tyrakowska (m.in. Przekrój) i przeprowadziła wy-
wiady z wszystkimi członkami MKR – u. I wszyscy 
bez wyjątku, nawet Jedynak, uznali mnie twórczynią 
wolnych sobót i niedziel dla kraju. Te wszystkie 
szczegóły historyczne jakoś ciągle są przekłamy-
wane. To są może i szczegóły, ale taka jest prawda. 
Gdyby Józek Żak nie przysłał mi tych książeczek 
z „zielonej serii”, to do dzisiaj nie wiedziałabym, jakie 
bzdury na te tematy się wypisuje. Ja wiem, że dzisiaj 
te zasługi przypisują sobie tacy ludzie jak np.: Grze-
gorz Stawski ( owszem był sygnatariuszem ale było 
przecież dużo innych ludzi dziś dziwnie zapomnia-
nych) ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Alojzy 
Pietrzyk to odgrywał wtedy zupełnie jakąś marginal-
ną rolę (ja w każdym bądź razie go nie znam) był tyl-
ko jednym z wielu, a teraz robi z siebie herosa 
Solidarności. Moją rolę w tym epizodzie naszej soli-
darnościowej walki potwierdzili wszyscy członkowie 
MKR – u i mam to czarno na białym w jednym z nu-
merów „Przekroju”, w wywiadzie red. Tarkowskiej. 
Mój mąż i ja właściwie od początku aż do podpisania 
Porozumienia byliśmy z innymi protestującymi na 
kopalni. Byliśmy świadkami jak w ciągu jednej nocy 
upadały i powstawały Komitety Strajkowe i dopiero 
ten trzeci się ostał. No ale w takich nerwowych sy-
tuacjach tak bywa. Ludziom czasem trudno wyar-
tykułować to czego chcą. Stefanowi Pałce należy 
według mnie oddać sprawiedliwość, bo to on w de-
cydującym momencie potrafił cały ten „bałagan” 
ogarnąć. W pewnym sensie więc, powodzenie tych 
strajków to również jego wielka zasługa. I co by nie 
gadać, to trochę boli, że ci którzy dzisiaj piszą 
historię robią to tak niechlujnie, tak mało wnikliwie. 
Pozostaje tylko żywić nadzieję, że nie zawsze tak 
będzie.

Opracował Andrzej Kamiński
Stowarzyszenie Pokolenie

W środku Urszula Popenda-Kozieł, z prawej Jarosław Sienkiewicz
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czyli wysokie loty 
w Jastrzębiu

Weekend 20 i 21 sierpnia. Dwa dni i moc wra-
żeń. I to w dodatku naprawdę ekstremalnych. Cze-
goś takiego w Jastrzębiu dawno nie było. Miejscem 
spotkania był jastrzębski skatepark, który (być może 
nie wszyscy jeszcze wiedzą) znajduje się w jarze 
przy ul. Turystycznej. Właśnie w tym czasie i miejscu 
w ruch poszły rolki, a także rowery MTB i BMX. Zacię-
tej, pełnej wrażeń walki nie brakowało. Na szczęście 
nie zabrakło również widzów, głodnych emocji i ry-
walizacji na wysokim poziomie. - Takie imprezy po-
winny odbywać się częściej. Dzięki temu można po-
czuć, że to miasto jednak żyje, że dzieje się tu coś... 
dla młodych – mówił z uśmiechem na twarzy, bacz-
nie obserwujący przebieg zdarzeń na skateparku 
jeden z uczestników. 

Wspaniała, słoneczna pogoda ściągnęła do ska-
teparku rzecze miłośników sportów ekstremalnych, 
którzy z zapartym tchem oglądali kolejne tricki w wy-
konaniu prawdziwych mistrzów jazdy na rolkach, 
a dzień później na rowerach BMX i MTB. „Jastrzębie, 
jesteście tu?!” - dało się co chwilę słyszeć okrzyki 
prowadzących, którzy nie tylko zapowiadali kolej-
nych uczestników i tricki, jakie można było obejrzeć 
w ich wykonaniu, ale i fenomenalnie zachęcali wszy-
stkich do wspólnej zabawy. Na rampach królowali 
przede wszystkim panowie. Ale – pierwszego dnia – 
pojawiły się również trzy przedstawicielki płci pięk-
nej, które nie odstępowały poziomem swoich umie-
jętności od kolegów „po fachu”. 

W tym roku, ku naszemu zaskoczeniu, ale 
i uczuciu dumy, pojawili się również zawodnicy spo-
za Polski. Było dwóch Amerykanów, Czesi czy Sło-
wacy. Cieszy nas to ogromnie, że cała impreza na-

biera coraz większej rangi. Tegoroczna pierwsza 
część zawodów, czyli jazda na rolkach, była liczona 
do punktacji ogólnej w lidze Triada Polish Rolling 
League. Cieszy nas również to, że w pierwszym dniu 
zawodów, wygrał chłopak z Jastrzębia. Mamy w Ja-
strzębiu prawdziwe perełki. Powinniśmy jako zarząd 
osiedla, miasto stwarzać tym młodym, zdolnym 
ludziom możliwości rozwoju ich talentów, pasji, 
zainteresowań – powiedział po imprezie Paweł 
Jagodziński, Przewodniczący Zarządu Osiedla 
„Barbara”. 

Podczas drugiego dnia „Go High” zapowie-
dziano, że w przyszłym roku, pula nagród będzie 
jeszcze wyższa (w tym roku 20 tys. złotych), co spra-
wi, że równocześnie udział w tym przedsięwzięciu 
będzie jeszcze bardziej atrakcyjny. Ku przypomnie-
niu Jastrzębie Go High, to inicjatywa Zarządu Osie-
dla Barbara, a wśród organizatorów można również 
wymienić Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, firmę Tech-
ramps oraz Stowarzyszenie kulturalno-sportowe 
Green. Niemały wkład pracy w przebieg całej impre-
zy mają również co roku jastrzębscy harcerze. Dzięki 
tego typu zawodom, skatepark w Jastrzębiu-Zdroju 
ma możliwość umocnienia swojej pozycji na mapie 
miejsc do uprawiania sportów ekstremalnych w Pol-
sce. Być może kiedyś doczekamy się imprezy tak 
głośnej, jak choćby Baltic Games.

Więcej zdjęć i “Go Hogh od Kuchni” - wywiad 

z Pawłem Jagodzińskim, współorganizatorem 

imprezy znajdziesz na www.jasnet.pl

„Zróbcie hałas!”. Nawet bez tego rodzaju „zagrzewania do walki”, to była jedna z najgłośniejszych 
i bez wątpienia największych imprez tego roku w Jastrzębiu. Wysokie loty w jastrzębskim skateparku, 
czyli impreza pod hasłem „Go High”, której pomysłodawcą jest Zarząd Osiedla Barbara. To właśnie 
ona ściągnęła do jaru przy ul. Turystycznej dziesiątki młodych, ale i starszych osób, które spragnione 
były ekstremalnych doznań. Czy mogły czuć się usatysfakcjonowane? Zdecydowanie!



Jak to jest przejść do historii 
GKS Jastrzębie najwyższą porażką 
na własnym stadionie? 

Cóż, spójrzmy na to tak. Okoliczności w spotkaniu 
z Nadwiślanem Góra nie sprzyjały nam. Szczególnie 
w tych sytuacjach, w których traciliśmy bramki. 
W przypadku pierwszego gola przy stałym fragmen-
cie gry na krótkim słupku zabrakło Witolda Wawrzy-
czka, który leżał poza boiskiem. W drugiej połowie 
traciliśmy bramki jako pokłosie gry w dziesiątkę, czy 
w dziewiątkę. Wynik jest więc nieco nieadekwatny, 
chociaż przyznam, że był to jeden ze słabszych na-
szych meczów w ostatnim okresie. 

Czy mamy problem 
z obroną i bramkarzami? 

To pan powiedział... Na pewno problem jest taki, że 
mamy zbyt młodą defensywę i błędy siłą rzeczy 
jeszcze będą się pojawiać. Musimy je eliminować 
i mam nadzieję, że w niedługim czasie do gry powró-
ci Marcin Bednarek. Będzie to naprawdę solidne 
wzmocnienie. To doświadczony piłkarz. 

A Tomasz Ciemięga? 

Niestety. Na chwilę obecną po wstępnej diagnozie 
sytuacja wygląda tak, że Tomek ma zerwane więza-
dło. To może oznaczać bardzo długą rehabilitację. 
W tej rundzie niestety nie będziemy mogli liczyć na 
jego powrót na boisko. Może wiosną... 

Czy kibice nie mieli zbyt wygórowanych 
ambicji, jeśli chodzi o możliwość 
kolejnego awansu? 

Kibice zawsze chcą zwycięstw. Nie inaczej jest z pił-
karzami. Ale realia są takie, a nie inne. Poziom 
czwartoligowy ma się nijak do tego, z którym mie-
liśmy do czynienia w lidze okręgowej. Chyba nie-
którzy zawodnicy myśleli, że będzie tak samo. Tym-
czasem w IV lidze są piłkarze, z którymi miałem oka-
zję grać w ekstraklasie. To jest wyższy poziom i mu-
simy się na niego przestawić. Chłopcy rozumieją, że 
tu jest inne granie. Niuanse taktyczne stoją na dal-
szym planie, a zdecydowanie bardziej liczy się walka 
na boisku, czego byliśmy świadkami w meczu 
w Żywcu z Góralem. To było okrutne bieganie. Na 
szczęście przyniosło to efekty, bo ten mecz wytrzy-
maliśmy, choć obawialiśmy się, że może być inaczej. 
Wiedziałem, jak Góral zagrał z GTS Bojszowy, gdy 
 drugiej połowie mógł strzelić osiem goli. Na szczę-
ście nasza ekipa jest dobrze przygotowana pod 
względem fizycznym. Tu nie ma problemów. Pozo-
staje jedynie kwestia eliminacji błędów. Wrócę do 
poprzedniej wypowiedzi, że młodzież w niektórych 
momentach zapomina o taktyce. A tu potrzeba chło-
dnych głów. 

Niewiele osób pamięta, że Andrzej 
Myśliwiec w barwach Ruchu Radzionków 
rozegrał dziesięć spotkań w ekstraklasie. 
Jak pan to wspomina?

Na pewno był to bardzo przyjemny okres w mojej 
karierze. Samo granie na najwyższym poziomie li-
gowym było sukcesem. Żałuję jednej rzeczy. Oferta 
z Ruchu pojawiła się rok wcześniej, ale niestety 
uwierzyłem w różne opowieści i bajki ówczesnych 
władz Jastrzębia, które miały mocarstwowe plany. 
Zostałem tutaj i myślę, że za późno zdecydowałem 
się przejść do ekstraklasy. A były przecież również 
oferty z Górnika Zabrze czy GKS Katowice. Trener 
Marek Koniarek przyjeżdżał mnie oglądać. Musiałem 
zapaść im w pamięć, skoro byli mną zainteresowani. 

Czego zatem można 
życzyć na rundę jesienną? 

Przede wszystkim tego, aby chłopcy byli zdrowi. Ro-
zegraliśmy mecz pucharowy ze Zrywem Bzie, a póź-
niej spotkanie ligowe z MRKS Czechowice-Dziedzice. 
I w tym momencie już trzech zawodników miało pro-
blem z kontuzjami. Do tego doszły kartki, które wy-
sypały się w meczu z Nadwiślanem. I to nie przez 
nadgorliwość w grze czy faule, ale przez głupotę. Pił-
karze w tej kwestii już swoje odczuli lub odczują. 
Można nam zatem życzyć przede wszystkim zdrowia 
i aby drużyna z meczu na mecz grała coraz lepiej.

fot. Jan Kalinowski (baron)

Czy Witold Wawrzyczek stracił 
miejsce w składzie? 

W meczu z Nadwiślanem zszedł z boiska ze względu 
na to, że w 30. minucie został uderzony w głowę. Pa-
miętamy tą sytuację. Dokończył połówkę, ale w sza-
tni wyglądał dość blado. Natomiast w Żywcu nie grał 
ze względu na anginę. Był na antybiotykach. 

Do drużyny dołączyło kilku piłkarzy: 
Sobik, Polak, Dziadek, a ostatnio 
Staniek. Wzmocnienia czy raczej 
uzupełnienie składu? 

Szczerze mówiąc, na kilka dni przed pierwszym me-
czem nasza kadra liczyła zaledwie piętnaście osób, 
więc każda głowa się liczyła. W okręgówce graliśmy 
w dwunastu - trzynastu piłkarzy. A to jest niedopu-
szczalne. Celem było, aby kadra liczyła dwudziestu 
zawodników, w tym dwóch bramkarzy. A na co bę-
dziemy mogli liczyć w przypadku wymienionych w 
pytaniu zawodników, czas pokaże. Są tu na tyle kró-
tko, że zapewne nie pokazali pełni swoich umieję-
tności. A muszą się przecież jeszcze wkomponować 
w zespół. Myślę, że z meczu na mecz będzie to wszy-
stko coraz lepiej wyglądało. 

Czy władze klubu postawiły 
przed trenerem jakieś wymagania 
przed sezonem? 

Konkretnego celu nie ma. Po wstępnych rozmowach 
na temat realiów, w jakich znajduje się klub, zdecy-
dowaliśmy z zarządem, iż jeśli chodzi o rundę jesien-

ną, to powalczymy o jak największą ilość punktów. 
Wówczas podjęta zostanie decyzja, co do przyszło-
ści. Czy będziemy na tyle mocni, aby zimą doszło do 
nas kolejnych kilku piłkarzy. Ale to wiąże się również 
z sytuacją organizacyjną klubu. Mało kto zdaje sobie 
sprawę z tego, że w Nadwiślanie niektórzy zawodni-
cy mają pensje w wysokości poborów połowy moje-
go zespołu. Nie chciałbym konkretnie mówić, o które 
miejsce walczymy, ale będziemy dążyć do jak naj-
większej stabilności. Powoli z zawodników zejdzie 
presja i przestawią się na czwartoligowe tory. Będzie 
coraz lepiej. 

A czy organizacyjnie 
jesteśmy gotowi na IV ligę? 

To pytanie nie do mnie... 

Niektórzy kibice narzekają, że trener 
nie do końca ma czas na piłkarzy 
GKS Jastrzębie, gdyż jednocześnie 
szkoli młodzież w Szkółce Piłkarskiej 
MOSiR, a na dodatek pracuje 
w LKS Pruchna... 

- Zdecydowanie dementuję informację na temat 
Pruchnej. Nie jestem w żaden sposób związany 
z tym klubem. To jest absolutna nieprawda. Poza 
tym mam zapis w kontrakcie w GKS 1962 Jastrzębie, 
który nie pozwala mi na łączenie stanowiska z pracą 
w innym klubie. A młodzież szkółki? Cóż, jesteśmy 
klubem amatorskim, a to jest po prostu moja praca. 
Większość zawodników naszej drużyny również 
gdzieś musi pracować. 

Będzie coraz lepiej
Początek sezonu w wykonaniu piłkarzy GKS 1962 Jastrzębie nieco rozczarował kibiców, którzy liczyli na podobny scenariusz, z jakim mieli 
do czynienia w lidze okręgowej. Tymczasem lodowaty prysznic zaaplikowany naszym zawodnikom przez zespół Nadwiślana Góra ostudził 
wiele gorących głów. Trener Andrzej Myśliwiec ma przed sobą trudne zadanie. Mnożą się kontuzje, a drużyna na początku rozgrywek 
musiała zapłacić typowe dla beniaminka frycowe. O celach na rozpoczynający się sezon mówi trener Andrzej Myśliwiec.
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Andrzej Myśliwiec



Mieszkania 63 i 55 m2 
w willi miejskiej, 2 pokoje, 
duży salon z kuchnią, łazienka.
Stan deweloperski, parking, ogród.
Nowoczesne i wysokiej jakości 
materiały
Cena: 350tys/63m2, 300tys/55m2
Ustroń, ul. Solidarności
Tel. 607571414

Sprzedam działkę rekreacyjną "Aster". 
kontakt: 32 4711 726, 505 613 507

Sprzedam mieszkanie M-2 
(2 pokoje, kuchnia z oknem, balkon, 
parter). 34.5 m2 ul. Śląska. 
Mieszkanie po remoncie (nowe drzwi 
i okna, panele). Cena 85 tys zł. 
kontakt: 32 45 14 582

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

M-5 w bloku IV piętrowym na II piętrze 
w dobrym stanie, super lokalizacja. 
Niski czynsz.Internet.Wolne od zaraz. 
kontakt: 600 425 243

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

Wynajmę dom jednorodzinny 
na ul. Młyńskiej. 
kontakt: 504 069 207

Wydzierżawię na dogodnych 
warunkach w pełni wyposażony lokal, 
pub, klub muzyczny 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 608 418 417

Do wynajęcia lokal użytkowy 
w Jastrzębiu-Zdroju ul 11 Listopada 9, 
z osobnym wejściem o pow. 130 m2.
kontakt: 32 47 63 613

Wynajmę M-6 Jastrzębie, 
ul. Wielkopolska, układ 2x2, 
drugie piętro. Możliwość kupna 
za 2 lata. Odstępne 500zł 
kontakt: 512 381 258

1000 zł miesięcznie z mediami+2000 zł 
kaucja. Wynajmę pokój z kuchnią 
i łazienką w domku jednorodzinnym. 
Osobne wejście. Możliwość 
parkowania auta na posesji. 
kontakt: 32 473 56 25

Witam. Wynajmę mieszkanie na osiedlu 
"Przyjaźń"-M-2-pokój i kuchnia 
z oknem na dogodnych warunkach. 
Kontakt: 602473441 
w godzinach 16.00-18.00

M2 do wynjęcia w centrum Jastrzębia 
w bardzo dobrym stanie od zaraz. 
Więcej informacji telefonicznie. 
Dzwonić po godzinie 15
kontakt: 607317672

Wynajmę mieszkanie z garażem na 
dłuższy czas. Trzy pokoje, kuchnia 
z oknem, przy ul Kopernika. 
Cena 1200 zł (wszystko)
kontakt: 607411667; 667656807

Pub "Queen" zatrudni na stanowisko 
barmana/barmanki na pełny etat. 
CV + ze zdjęciem prosimy wysyłać 
na adres mailowy. 
kontakt: jaryt11@wp.pl

Praca dla informatyka. 
Znajomość PHP, SQL. 
Mile widziany Linux. 
CV wraz listem motywacyjnym 
prosimy przesyłać na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Przyjmę do pracy. 
Branża brukarska. 
kontakt: 795 077 988

Przyjmę: murarz, tynkarz. 
Również chętnych i sumiennych 
do pracy w budownictwie! 
Firma Torkbet 
kontakt: 607 399 641

Poszukujemy operatora spycharki 
z doświadczeniem. 
Praca Jastrzębie-Zdrój.
kontakt: 604 677 967

Zatrudnię asystentkę lub higienistkę 
stomatologiczną do prywatnej poradni 
stomatologicznej w Jastrzębiu-Zdrój
kontakt: felis.ewa@gmail.com

Zatrudnię sprzedawcę 
branży meblowej. 
Wymagania: niepalący. 
kontakt: 32 474 50 34

Poszukuję pracownika do 
wykonania ogólnego remontu sklepu. 
Wymagania: niepalący. 
Kontakt w godzinach 7-15 
kontakt: 32 474 50 34

Przyjmę do pracy na stanowisko kelner, 
kelnerka. Wymagane doświadczenie 
w zawodzie i miła aparycja. 
Kontakt: 602101296

Zatrudnię kelnerkę, kucharza 
i pomoc kuchenną. 
Wymagana ważna książeczka 
sanitarna. Praca od zaraz 
kontakt: 604788097

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres 

e-mail: krzyzowka@jasnet.pl lub na kartkach pocztowych 

z naklejonym kuponem do 15. września.

Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

al. Jana Pawła II  1/15a (budynek “Jantar” - II piętro)

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 14 nagrody otrzymują: 

Adrianna Flis, Iwona Grudzień, Paulina Marczewska

Gratulujemy!

W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt 

w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 15 ufundowali:

JasNet, Vitalit Instytut, JSS, Firaneczka
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Nagrody za prawidłowe 
rozwiązanie krzyżówki ufundowali:



WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Przegrana w pierwszym 
meczu o stawkę 

Jastrzębscy hokeiści mają za sobą pierwszy mecz o stawkę. Niestety nie był on zbyt udany dla podopie-
cznych Jiriego Reznara. - W pierwszej tercji graliśmy naprawdę dobry hokej. A potem? Wszyscy widzieliśmy, 
że nie wyglądało to najlepiej - mówił szkoleniowiec JKH GKS po spotkaniu. Losy pucharowego pojedynku 
pomiędzy Unią a jastrzębskim GKS-em rozstrzygnęły się w trzeciej odsłonie. 

Aksam Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 6:2 (0:0, 3:2, 3:0)
0:1 Lipina - Rompkowski (21:30), 1:1 Tabaczek - Krajczi, Zatko (23:04, 5/4), 1:2 Lipina - Iviczicz (31:35), 
2:2 Kłys - Gabryś (33:17, 5/3), 3:2 Tabaczek - Noworyta (34:37, 5/4), 4:2 Łopuski - Wojtarowicz (45:47), 
5:2 Krajczi - Rziha, Tabaczek (49:49), 6:2 Wojtarowicz - Łopuski, Gabryś (57:35, 5/4)

JKH GKS Jastrzębie: Kosowski - Iviczicz, Górny (2); Bordowski (2), Kral, Danieluk - Dąbkowski (6), 
Rompkowski (2); Urbanowicz, Lipina (2), Drzewiecki - Labryga (4), Bryk (2); Kulas, Słodczyk, Kogut. 
Trener: Jiri Reznar.

Gieksa pokonała Unię Racibórz 
Pierwsze zwycięstwo w czwartoligowym sezonie 2011/2012 odnieśli dzisiaj piłkarze GKS Jastrzębie. 
Podopieczni Andrzeja Myśliwca pokonali przy Harcerskiej Unię Racibórz 3:1. Wygrana powinna być znacznie 
okazalsza, jednak tym razem zawiodła skuteczność zawodników Gieksy. Przykładem może być sytuacja sam 
na sam... z bramką, której nie wykorzystał Błażej Pawliczek. Wcześniej ten sam piłkarz podwyższył wynik na 
2:0. Poza nim bramki strzelali: Kamil Gorzała i Bartłomiej Setlak. Szczególnej urody był gol Gorzały, który 
przebiegł z piłką pół boiska i huknął nie do obrony z 15 metrów. Kolejnym ligowym rywalem jastrzębian będzie 
LKS Czaniec. 

GKS 1962 Jastrzębie - Unia Racibórz 3:1 (2:0)
1:0 Kamil Gorzała '26, 2:0 Błażej Pawliczek '45, 2:1 Marcin Pawlisz '53, 3:1 Bartłomiej Setlak '64

GKS Jastrzębie: 22. Szymon Prostacki - 3. Tomasz Kocerba (69. 11. Mateusz Wrana), 
23. Witold Wawrzyczek, 18. Kamil Michalczyk, 2. Tomasz Lorenc - 14. Paweł Polak, 4. Marek Sobik, 
7. Kamil Gorzała (69. 20 Damian Dziadek), 5. Adrian Kopacz - 
6. Błażej Pawliczek (64. 16. Łukasz Staniek), 13. Bartłomiej Setlak (78. 10. Krzysztof Knesz). 
Trener - Andrzej Myśliwiec.

Iskra Pszczyna wygrywa 
Kinderland Cup 

Do sporej niespodzianki doszło w rozegranym na Stadionie Miejskim Turnieju Piłkarskim Dzieci 2003/2004 
Kinderland Cup 2011. Triumfowała Iskra Pszczyna, która nie była wymieniana wśród faworytów imprezy. 
Wicemistrzostwo przypadło Słowakom z Rużomberoka, a podopieczni trenera Jarosława Utikala zajęli 
trzecie miejsce, wygrywając spotkanie o najniższy stopień podium z Karwiną. Najlepszym bramkarzem 
turnieju wybrano Dawida Orzechowskiego z Iskry. Najlepszym strzelcem zawodów okazał się Olivier Jurcan 
z Karwiny, natomiast najlepszym piłkarzem całej imprezy wybrano Erika Bradjaka z Rużomberoka.

Gr. A: MOSiR I Jastrzębie - Cukrownik Chybie 7:1, MOSiR I Jastrzębie - Banik Horna Nitra (Svk) 6:2, 
MOSiR I Jastrzębie - Rużomberok (Svk) 1:0
Gr. B: MOSiR II Jastrzębie - Iskra Pszczyna 2:2, MOSiR II Jastrzębie - Pniówek Pawłowice 3:4, 
MOSiR II Jastrzębie - MFK Karwina (Cze) 0:11

Półfinały: MOSiR I Jastrzębie - Iskra 1:4, Karwina - Rużomberok 3:4

Mecze o miejsca 5-8: MOSiR II Jastrzębie - Banik Horna Nitra 0:0, k. 2:0,  Chybie - Pawłowice 2:3
O 7. miejsce: Chybie - Banik 1:2
O 5. miejsce: MOSiR II - Pawłowice 0:2
O 3. miejsce: MOSiR I - Karwina 4:2
Finał: Iskra Pszczyna - Rużomberok 3:1

Składy naszych zespołów:
MOSiR Jastrzębie - Patryk Zapała (1 gol), Jakub Tarała, Bartosz Matuła, Jakub Janusz (1 gol), 
Maciej Klon (1 gol), Gracjan Piotrowski (4 gole), Bartosz Żyła (7goli), Filip Przybułek (kapitan, 5 goli).
MOSiR II Jastrzębie - Michał Witkowski, Dawid Polewczyk, Kacper Waleczek, Natan Wysiński (1 gol),
Krzysztof Petyniak, Ryan Dandyk, Szymon Otulak, Daniel Szymczak (3 gole), Kamil Kołatek (1 gol), 
Marcel Marchlik (kapitan).

Atut Nysa zdominował I Turniej 
Warcabowy o Puchar Prezydenta

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został rozegrany I Turniej Integracyjny w Warcabach 
o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój. Organizatorem imprezy był Klub Sportowo-Turystyczny 
Niewidomych i Słabowidzących Cross Jastrzębie. W zawodach zdecydowanie najlepiej spisali się zawodnicy 
klubu Atut Nysa: Władysław Puczkowski, Tadeusz Lach i Jan Miecznikowski, którzy zajęli trzy pierwsze 
lokaty.

Najlepiej z jastrzębian wypadł Roman Januszewski, zdobywając jedenaste miejsce. Ponadto podczas tego 
turnieju czwartą kategorię warcabową uzyskała Krystyna Wójcik (Cross J.), a piątą Jan Łuszcz (Cross J.) i 
Edward Podczasik (Atut).

Biegi

Kolarstwo

Kilku przedstawicieli jastrzębskich "dwóch kółek" 
wzięło udział w weekendowych zawodach kolar-
skich w rejonie Beskidów. W sobotę, 20 sierpnia 
w Pucharze Beskidów w Brennej na stoku Stary 
Groń wystartowali: Arkadiusz Naruszewicz, An-
drzej Piotrowski, Zbigniew Bieryt i Piotr Mar-
szałek. Wszyscy wystartowali w kategorii wieko-
wej 31 lat +. Jastrzębianie spisali się bardzo 
dobrze, zajmując lokaty na podium. - Pogoda by-
ła bardzo słoneczna, choć sama trasa była wy-
magająca. Najpierw jeden wiuelki podjazd, a na-
stępnie zjazd w dół szybką prostą. I tak osiem pę-
tli - opisywał Naruszewicz. Następnego dnia nasi 
kolarze jeździli w AZS MTB Cup w Cieszynie, 
gdzie Naruszewicz był 5., Bieryt - 10., Piotrowski - 
19., a Marszałek nie ukończył zawodów z powodu 
defektu sprzętu. Uczestnicy mieli okazję jeździć 
piękną, widowiskową trasą. - Temperatura 
sięgała 30 stopni, a mieliśmy do pokonania 12 
pętli po 2 km. Przyjechało wielu znanych kolarzy 
z całej Polski - dodał Naruszewicz

Adrian Krzyżostaniak wziął udział w kolejnym 
etapie Eska Bike Marathon, który odbył się w Bie-
lawie. Jastrzębianin w megamaratonie na dys-
tansie 53 km o przewyższeniu 1686 m zajął 149. 
miejsce z czasem 3:27:17. W swojej kategorii 
wiekowej Krzyżostaniak zdobył 46. lokatę. Wy-
grał Radosław Lonka z Wrześni z czasem 2:35:54

Wychowanek Szkółki Piłkarskiej MOSiR 
Jastrzębie, obecnie wypożyczony do Polonii War-
szawa Dawid Weis został powołany do repre-
zentacji Polski U-20 na Turniej Czterech Narodów 
w Offenbergu. Polacy rozegrają w ramach tego 
turnieju trzy mecze: z Niemcami, Włochami oraz 
Szwajcarią. Weis znalazł się w kadrze niemal w 
ostatnim momencie. W Jastrzębiu Dawid Weis 
był podopiecznym trenera Grzegorza Lady. W mi-
nionym sezonie występował w Śląskiej Lidze 
Juniorów Starszych.

Drugie spotkanie z rzędu przegrali w ramach roz-
grywek ligi okręgowej piłkarze Granicy Ruptawa. 
Beniaminek musiał uznać wyższość Fortecy 
Świerklany, która wygrała przy Estadio de Libo-
wiec 2:1. Honorowego gola dla gospodarzy 
strzelił Grzegorz Taradejna wyrównując stan me-
czu na 1:1. Niestety, po raz kolejny Granica nie 
wykorzystała rzutu karnego... Kolejnym rywalem 
Ruptawy będzie Górnik Radlin. Mecz w Radlinie 
zostanie rozegrany 3 września o 17:00.
Granica Ruptawa - Forteca Świerklany 1:2 (1:1)
Granica: Fryc - Kowal, Syrek, Tasior 
(45. D. Gliński), P. Sadowski, Żurkowski,
Piekarski, Ćmich, Zaręba, Taradejna, Śmigielski.
Trener - G. Łukasik.

Drugie zwycięstwo w roli gospodarzy odnieśli pił-
karze B-klasowego Żaru Szeroka. Ekipa trenera 

Reprezentanci Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie 
Damian Zawierucha i Dagmara Dziuk zajęli miej-
sca na podium II Ulicznego Biegu w Brzeszczach. 
Na dystansie 15 km Zawierucha zajął 2. miejsce 
w klasyfikacji generalnej oraz wygrał swoją ka-
tegorię wiekową z czasem 51:39. Zwyciężył 
Tomasz Kawik z Cracovii. Natomiast Dagmara 
Dziuk była 44. w klasyfikacji generalnej oraz za-
jęła 2. miejsce w kategorii K16 z czasem 1:02:51. 

Piłka nożna

Grzegorza Kasprzaka pokonała KS Szczerbice 
2:1. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły 
w ostatnich ośmiu minutach meczu. Najpierw 
dwa trafienia zapisał na swoje konto Krzysztof 
Jajus, a w doliczonym czasie gry goście zdołali 
strzelić honorową bramkę.
Żar Szeroka - KS Szczerbice 2:1
Żar: Mika - Zdziebło (S. Kasprzak), Husarz,
Marczyk, Waśniewski (Sroka), Jajus, Wiśniewski,
Kowalski, Januszkiewicz, Imiela, 
Jastrzębski (Abrachamczyk). 

Tenis stołowy

W Hali Omega odbył się XXXIX JKTS Open 
z udziałem reprezentantów Izraela i Polski. Gości
e z Bliskiego Wschodu zaprezentowali się bardzo 
dobrze i wygrywali w wielu kategoriach. W im-
prezie wzięli również udział zawodnicy gos-
podarzy, JKTS Jastrzębie. Najlepiej spisała się 
Martyna Zygadło, zajmując 3. miejsce w grze po-
jedynczej juniorek. W tej samej kategorii trium-
fowała była tenisistka JKTS, Joanna Żyła, która 
obecnie reprezentuje barwy klubu z Cieszyna

Żeglarstwo

Załoga Andrzej Bury, Marian Zakowicz i Wiesław 
Wolsza wygrali pierwszą edycję Pucharu Polski 
Żeglarzy Niepełnosprawnych, który odbył się 
w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa 
"Almatur" w Giżycku. Jastrzębianie wystartowali 
wśród czternastu załóg niepełnosprawnych 
ruchowo. Uczestnicy ścigali się na sasankach. 
Załoga pod kierunkiem Andrzeja Burego wygrała 
sześć z siedmiu wyścigów i pewnie zwyciężyła 
w całych zawodach. Warto przypomnieć, iż jest 
to kolejny sukces naszych zawodników. Tym ra-
zem jednak Wiesław Wolsza zastąpił Eugeniusza 
Rakowicza. We wrześniu jastrzębianie po raz kol-
ejny zawitają do Giżycka, gdzie spędzą na zawo-
dach niemal cały miesiąc.

Siatkówka plażowa

Bartosz Łosiak i Piotr Kantor wywalczyli wicemis-
trzostwo Polski w turnieju finałowym Mistrzostw 
Polski w Siatkówce Plażowej Beach Ball Tour 
2011 w Niechorzu. Duet jastrzębsko-sosnowiecki 
uległ w finale imprezy Sebastianowi Sobczakowi 
i Piotrowi Janiakowi z Uniwersytetu Łódzkiego 
16:21, 13:21. W pierwszej rundzie Łosiak i Kan-
tor mieli wolny los, a w drugiej pokonali Macieja 
Kosiaka i Macieja Rudola 2:0 (16, 18). W trzeciej 
wygrali z Sebastianem Kaczmarkiem i Łukaszem 
Kaczmarkiem 2:0 (15, 15), a w czwartej z Micha-
łem Michalakiem i Michałem Makowskim 2:0 (19, 
12). W półfinale nasz duet wygrał z Damianem 
Wojtasikiem i Rafałem Szternelem 2:1 (-17, 11, 
12). Niestety, w ramach ostatecznej rozgrywki 
musieli uznać wyższość rywali z Łodzi.

Dziesięć duetów z Jastrzębia, Cieszyna, Zebrzy-
dowic, Pawłowic i Łazisk wzięło udział w I Turnie-
ju Rodzinnym Siatkówki Plażowej, który został 
rozegrany na Kąpielisku "Zdrój". Zwyciężyła para 
Grzegorz Wanat / Jakub Wanat z Cieszyna, a dru-
gie miejsce przypadło Grzegorzowi i Markowi Se-
tlakom z Zebrzydowic. Na podium znależli się 
rów-nież Sławomir i Dominika Rubinowie z Ła-
zisk. Czwarte miejsce przypadło natomiast Ja-
ckowi i Markowi Zamarykom z Pawłowic. Turniej 
został zorganizowany przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.
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