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We wtorek, 4 października do Sądu Rejonowego 
w Jastrzębiu-Zdroju zadzwonił nieznany mężczyzna 
i poinformował o tym, że w budynku znajduje się 
ładunek wybuchowy. W związku z tym ewakuowano 
mieszkańców pobliskiego bloku, jak również ucz-
niów znajdującej się w sąsiedztwie szkoły, tj. Zespo-
łu Szkół nr 5. Policjanci sprawdzili pomieszczenia. 
Alarm okazał się fałszywy. Obecnie trwają poszuki-
wania osoby, która spowodowała całą akcję. 

Nie był to jedyny alarm bombowy w ciągu ostatnich 
dni. W środę, 12 października, pracownicy Getin 
Bank, znajdującego się w sąsiedztwie Urzędu Miasta 
wszczęli alarm z powodu… pozostawionej teczki, 
obawiając się, że jest w niej ładunek wybuchowy. I 
tym razem do akcji przystąpili policjanci, którzy 
przeszukali budynek. Alarm okazał się fałszywy, a 
aktówkę zostawił roztargniony petent lub pracownik 
banku.

"Bombowy" tydzień
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Jak informuje Komenda Miejska Policji w Żo-
rach: "Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczno-
ści wypadku, do którego doszło wczoraj w Żorach na 
Alei Jana Pawła II. Osiem osób rannych, ponad dwu-
godzinne utrudnienia w ruchu drogowym, zdewa-
stowany przystanek i dwa uszkodzone pojazdy to 
bilans strat wczorajszego zdarzenia. Jak wynika ze 
wstępnych ustaleń policji 35-letni kierowca cięża-
rówki marki IVECO nie dostosował prędkości do wa-
runków drogowych i najechał na tył autobusu prze-
wożącego pasażerów na trasie Żory - Jastrzębie 
Zdrój. Następnie rozpędzona ciężarówka uderzyła 

z impetem w przystanek autobusowy. W wyniku 
zdarzenia osiem osób zostało przetransportowa-
nych do szpitali w Jastrzębiu Zdroju i Rybniku. U ża-
dnego z pasażerów nie stwierdzono obrażeń zagra-
żających życiu, po opatrzeniu ran cała ósemka po-
wróciła do domów. Oby dwaj kierowcy byli trzeźwi, 
zarówno żorzanin kierujący ciężarówką, jak i 35-le-
tni mieszkaniec Jastrzębia Zdroju zasiadający za kie-
rownicą autobusu. Za spowodowanie wypadku dro-
gowego żorzanin odpowie przed sądem, grozi mu do 
3 lat pozbawienia wolności".

Groźny wypadek 
autobusu

Śmiertelny 
wypadek w kopalni

Dzisiaj, 6 października, zmarł nad ranem 42-
letni górnik, który był pracownikiem KWK „Borynia-
Zofiówka”. Wypadek miał miejsce w nocy ok. godz. 
0.30 na poziomie 838 metrów w okolicy ściany wy-
dobywczej. Górnik zmarł w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Przyczy-
ny zdarzenia bada Okręgowy Urząd Górniczy w Ryb-
niku.

Jastrzębska Spółka Węglowa podała więcej 
szczegółów w sprawie wypadku: "Podczas czynności 
związanych z obsługą sekcji obudowy zmechanizo-
wanej w ścianie doszło do uszkodzenia złączki wty-

kowej zabudowanej na magistrali instalacji hydrauli-
cznej. Poszkodowany został uderzony strugą emulsji 
pod dużym ciśnieniem, stracił równowagę i uderzył 
o elementy wyposażenia ściany, doznając wielona-
rządowych obrażeń. Zmarł około godziny 5.30 nad 
ranem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.Dochodzenie przyczyn 
i okoliczności wypadku prowadzi zespół specjalistów 
z udziałem przedstawicieli OUG, WUG,PIP, proku-
ratury i pracodawcy. Zmarły górnik był doświadczo-
nym pracownikiem z 22-letnim stażem pracy w gór-
nictwie"..

KWK Borynia, fot. JSW
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Za kwotę 4,5 mln zł Jastrzębska Spół-
ka Węglowa kupiła od Jastrzębskiej Agen-
cji Turystycznej Hotel „Diament”. Transak-
cja miała miejsce w dniu 16 września. Jak 
poinformowała rzecznik JSW Katarzyna 
Jabłońska-Bajer Spółka zamierza umieścić 
w tym budynku Centrum Usług Wspól-
nych, które będzie obsługiwać Grupę Kapi-
tałową JSW. W związku z tym firmy mające 

swoje siedziby w tym obiekcie otrzymały 
lub mogą się spodziewać wypowiedzenia 
umowy najmu. Basen, który znajduje się 
„Diamencie” będzie funkcjonował do koń-
ca roku. „Po przeglądzie budynku i analizie 
podejmiemy decyzję, czy zostanie w nim 
przeprowadzony remont i w jakim zakre-
sie” - wyjaśnił rzecznik JSW.

  5 października Jastrzębska Spółka Wę-
glowa podpisała z Ministerstwem Skarbu 
Państwa umowę sprzedaży 85 proc. akcji 
Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych 
„Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu. 
Wartość transakcji wyniosła prawie 414 
mln złotych.

  "Parametry tej transakcji są korzystne 
dla JSW, a przejęcie podmiotu z sektora 
koksowego było jednym z naszych celów 
strategicznych. Dzięki temu możemy nie 
tylko zdywersyfikować ryzyko biznesowe 
Grupy w segmencie koksownictwa, ale 
także uzyskujemy szereg synergii, które 
dają wysoki potencjał wzrostu rentowno-
ści i efektywności tego segmentu naszej 
działalności. Z pewnością przyczyni się do 
tego między innymi koordynacja polityki 
handlowej i inwestycyjnej zakładów ko-
ksowniczych czy transfer know-how oraz 
najlepszych praktyk wypracowanych 

w koksowniach Grupy JSW od WZK Victo-
ria" – powiedział Jarosław Zagórowski, 
Prezes Zarządu JSW SA.

  Zamknięcie transakcji jest uzależnione 
od uzyskania pozytywnej decyzji organów 
antymonopolowych. Jastrzębska Spółka 
Węglowa złożyła już do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wniosek 
o zgodę na koncentrację. Wałbrzyskie Za-
kłady Koksownicze Victoria to wiodący 
producent koksu odlewniczego w Polsce 
(85 proc. udziału w rynku) i jeden z czte-
rech największych w Europie (35 proc. 
udziału w rynku). Produkuje koks odlewni-
czy o bardzo wysokich parametrach jako-
ściowych (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. 

 WZK Victoria produkuje koks na potrze-
by takich sektorów gospodarki jak odle-
wnictwo (ok. 90 proc. sprzedaży) czy prze-
mysł materiałów izolacyjnych (np. wełna 
mineralna). Są to sektory znacznie mniej 
podatne na wahania koniunktury, w po-
równaniu do sektora hutniczego. Doda-
tkowo w latach 2010-2014 prognozowany 
jest wzrost światowego popytu na koks 
odlewniczy o około 13 procent. WZK Victo-
ria ma bardzo dobre wyniki finansowe – 
w 2010 roku wypracowała 620 mln złotych 
przychodów oraz 114 mln złotych EBITDA. 
Jej wyniki operacyjne netto w 2010 roku 
wyniosły odpowiednio 100 mln złotych 
oraz 78 mln złotych. Spółka nie posiada 
obecnie zadłużenia. Transakcja ta finali-
zuje wieloletni proces tworzenia grupy wę-
glowo – koksowej na bazie JSW, w skład 
której weszły m.in. trzy koksownieWZK 
Victoria, Koksownia Przyjaźń, Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze.

"Diament" sprzedany

Hotel Diament, fot. fotografia.scalak.net

JSW przejmuje koksownię

Siedziba JSW, fot. Kamil Spodniewski

Z takim pomysłem wystąpił ostatnio 
Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzędu Gór-
niczego, a wszystko to w trosce o podnie-
sienie BHP. Urządzenia te miałyby wykony-
wać pomiary gazów kopalnianych, za po-
mocą znajdujących się wewnątrz nich 
czujników. Dostęp osób postronnych do 
tych przyrządów byłby niemożliwy. Roz-
ważane jest także rejestrowanie wszyst-

kich rozmów prowadzonych na dole kopal-
ni. Jednak to wymagałoby wprowadzenie 
nowych aktów wykonawczych do ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Pewnym 
problemem może być możliwość przesyłu 
informacji z dołu na powierzchnię, ale jak 
uważa prezes Litwa, w zakresie tych inwe-
stycji najbardziej zaawansowana jest Jas-
trzębska Spółka Węglowa.

"Czarne skrzynki" 
w kopalniach?
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Rybnicki Ośrodek Zamiejscowy Sądu 
Okręgowego w Gliwicach uznał, na po-
siedzeniu w dniu 7 października, za za-
sadny pozew w trybie wyborczym kan-
dydata na posła Grzegorza Matusiaka. 
Zarzucił on Grzegorzowi K., redakto-
rowi naczelnemu i wydawcy bezpłatne-
go czasopisma, rozpowszechnianie 
w nim nieprawdziwych informacji na 
swój temat. Sąd nakazał Grzegorzowi 
K. sprostowanie nieprawdziwych infor-
macji odnośnie nielegalnego finanso-
wania jego kampanii wyborczej oraz 
przeproszenie go na łamach lokalnych 
mediów. 

„Uczestnik postępowania w przed-
miotowym artykule zamieścił informa-
cję, że Grzegorz Matusiak świadomie 
zainspirował i z premedytacją uczestni-
czył w oszustwie. Informację tę nale-
żało uznać za nieprawdziwą, skoro 
w artykule tym nie wskazano też żad-
nych danych mogących zindywidualizo-
wać osobę przedsiębiorcy, która udzie-
liła takich informacji” - czytamy m.in. 
w postanowieniu. Grzegorz K. odmówił 
„odpowiedzi merytorycznej odnośnie 
uzasadnienia zarzutów sformułowa-
nych w treści artykułu”. Sąd zakazał 
Grzegorzowi K. rozpowszechniania 
przez niego bezpłatnego czasopisma nr 
1 i 3, zawierającego artykuł pt. „Bez-
prawie i Niesprawiedliwość” i orzekł je-
go przepadek. 

Grzegorz K. skomentował całą sytua-
cję: „Sąd na razie wydał postanowie-
nie, nie jest to wyrok. Przysługuje mi 
odwołanie, z którego zamierzam sko-
rzystać. Przygotowując tekst o przewo-

dniczącym Rady Miasta dochowałem 
wszelkiej staranności i rzetelności 
dziennikarskiej. Uważam, że opinia pu-
bliczna powinna być informowana 
o sprawach ważnych, a taką jest złama-
nie prawa przez kandydata na posła. 
W dalszym ciągu podtrzymuję swoje 
stanowisko, iż Grzegorz Matusiak jest 
osobą nieuczciwą, która dopuściła się 
złamania prawa”. 

„Sąd oczyścił mnie z wszelkich zarzu-
tów i kłamstw. Grzegorz Kosiński nie 
przedstawił żadnych dowodów na po-
twierdzenie swoich oskarżeń. Odmówił 
udzielenia odpowiedzi na ten temat. 
W celu obrony swojego dobrego imie-
nia jestem zmuszony wystąpić z poz-
wem cywilnym przeciwko niemu. Nie 
mam innej możliwości obrony przed 
nieuczciwym człowiekiem, jakim jest 
pan Grzegorz Kosiński. Z kłamstwem 
i oszustwem mogę jedynie walczyć 
w sądzie. Mogę jeszcze dodać, że Grze-
gorz Kosiński chciał pracować w moim 
sztabie wyborczym, podczas wyborów 
samorządowych. Ze względu na jego 
poglądy nie jestem zainteresowany 
współpracą z osobą, która nie zna ucz-
ciwości i rzetelności w działaniu” - mó-
wił Grzegorz Matusiak. 

Grzegorz Matusiak poinformował, że 
złożył zawiadomienie do Komendy 
Miejskiej Policji o kolportowaniu bezp-
łatnego czasopisma, ktore według po-
stanowienia sądu nie może być rozpo-
wszechniane.

Postanowienie sądu nie jest prawo-
mocne.

Postanowienie 
w trybie wyborczym

Jeszcze w październiku w należącej do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – kopalni 
Zofiówka w ścianie G-4 na poziomie -900, 
rozpocznie pracę najwyższy w polskim 
górnictwie zmechanizowany kompleks 
ścianowy. Maksymalna wysokość ściany, 
w jakiej kompleks może pracować może 
osiągać wysokość nawet 5,3 metra!

- To kolejny po strugu kompleks, który 
pozwoli nam zmaksymalizować wydobycie 
z miejsc, które do tej pory nie były dostęp-
ne – mówi Czesław Kubaczka, dyrektor 
kopalni Borynia–Zofiówka. - Dzięki stru-
gom istnieje możliwość sięgania po naj-
niżej zalegające pokłady węgla. Teraz, 
dzięki nowemu kompleksowi ścianowemu 
będziemy mogli wybierać pokłady sięga-
jące wysokości nawet powyżej 5 metrów! 
– tłumaczy dyrektor kopalni. 

Kompleks ścianowy zaprojektowany 
i wykonany przez należącą do Grupy 
Kopex – Fabrykę Maszyn i Urządzeń Tagor 
- będzie transportowany do kopalni kolej-
kami spalinowymi. To niezwykle trudna 
operacja logistyczna, gdyż oprócz kom-
bajnu ważącego około 90 ton, trzeba bę-
dzie zwieźć m.in. 140 sekcji liniowych, któ-
re ważą 35,7 tony każda, 10 sztuk sekcji 
skrajnych ważących po 38,5 ton oraz wa-
żące po 62,7 tony dwie obudowy skrzy-
żowań. 

Eksploatacja ściany G-4 pozyskanym kom-
pleksem wysokim spowoduje zwiększenie 
wykorzystania zasobów pokładu o około 

pniu uzależniony od tego, czy uda się efe-
ktywnie eksploatować wszystkie pokłady. 
To właśnie był powód, dla którego spółka 
zdecydowała się na wprowadzenie tech-
niki strugowej. Podobnie jest w przypadku 
kompleksu ścianowego wysokiego, który 
pozwoli zwiększyć eksploatację na dużych 
wysokościach, co do tej pory było niemo-
żliwe z powodów technicznych i ekono-
micznych.

          Fot i info. JSW

55 tysięcy ton. 
Aktualnie posi-
adane przez ko-
palnię wypo-
sażenie ścian 
umożliwia eks-
ploatację po-
kładów wyłą-
cznie o miąż-
szości do 3,6 m. 

Przypomnijmy, 
pierwsze doś-
wiadczenia - po 
jedenastu la-
tach przerwy 
z wydobyciem 
węgla za po-
mocą systemu 
s t r u g o w e g o  
w polskim gór-
nictwie - zdo-
byli pracownicy 
kopalni Zofiów-
ka.
System rozpo-
czął tam pracę w ścianie B1 w sierpniu 
2009 roku. Do kopalni Jas-Mos strug zo-
stał przekazany w kwietniu 2010 r. Co to 
oznacza dla kopalń? Przede wszystkim 
możliwość wydobywania węgla z niskich 
pokładów – do 1,5 metra, co nie byłoby 
możliwe przy tradycyjnych metodach eks-
ploatacji. W zasobach, szczególnie tych 
perspektywicznych bardzo duży udział 
stanowią pokłady o miąższości do 1,5 
metra. Rozwój JSW będzie w dużym sto-

Najwyższy 
kompleks 
ścianowy



Państwowa Komisja Wyborcza 
podała, w dniu 11.10 oficjale wyniki 
wyborów. 

Platforma Obywatelska 
39,18 proc. (207 mandatów), 
Prawo i Sprawidliwość 
29,89 proc. (157 mandatów), 
Ruch Palikota 
10,02 proc. (40 mandatów), 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
8,36 proc. (28 mandatów), 
Sojusz Lewicy Demokratycznej 
8,24 proc.(27 mandatów), 
Polska Jest Najważniejsza - 2,19 
proc.,
Kongres Nowej Prawicy - 1,06 proc.,
Polska Partia Pracy - 0,55 proc. 
Prawica - 0,24 procent
Mniejszość Niemiecka - 0,19 proc.,
Samoobrona - 0,07 proc.

Poparcie w okręgu wyborczym nr 30 
PO - 44,89 %
PiS - 28,59 % 
Ruch  Palikota - 9,02 %
SLD - 7,92 %
PSL - 3,49 %
PJN - 3,20 %
Kongres Nowej Prawicy - 0,16 % 
PPP - 0,65 %
Prawica - 0,32 %

Wyniki wyborów na partie 
w Jastrzębiu-Zdroju:
PO - 34,30 %
PiS - 31,65 %
SLD - 15,91 %
Ruch Palikota - 9,45 %
PSL - 3,85 %
PJN - 2,17 %
Nowa Prawica - 1,92 %
PPP - 0,44 %
Prawica – 0,31 %

Państwowa Komisja Wyborcza 
wydała komunikat, w którym oficjalnie 
poinformowała o podziale mandatów 
do Sejmu RP w okręgu nr 30, 
w skład którego wchodzi miasto 
Jastrzębie-Zdrój. Mandaty otrzymują: 

Mandaty poselskie rozdzielone
Platforma Obywatelska: 
Marek Krząkała 
Joanna Kluzik-Rostkowska, 
Henryk Siedlaczek, 
Krzysztof Gadowski, 
Ryszard Zawadzki. 

Prawo i Sprawiedliwość: 
Bolesław Piecha, 
Izabela Kloc 
Grzegorz Matusiak. 

Ruch Palikota: 
Piotr Chmielowski. 

Senatorem z naszego okręgu zostaje 
Adam Zdziebło z Platformy 
Obywatelskiej.

Dużym zaskoczeniem jest brak 
mandatu dla Tadeusza Motowidło (SLD), 
pomimo dużej ilości głosów 
oddanych na tego kandydata. 
Jest to spowodowane słabym 
wynikiem całej listy SLD w naszych 
okręgu. 

Kiedy Grzegorz Matusiak zrezygnuje 
z mandatu radnego wiadomo już, że 
jego miejsce zajmie Łukasz Kasza - 
kolejna osoba na liście PiS w wyborach 
samorządowych.

Kandydaci na posłów, pochodzący 
z Jastrzębia, zdobyli następującą ilość 
głosów: 

Krzysztof Gadowski (PO) - 15 326 
Tadeusz Motowidło (SLD) - 10 516
Grzegorz Matusiak (PIS) -  6 889
Piotr Szereda (PSL) -1340 
Marian Jarosz (SLD) - 1 315
Urszula Fijołek (PO) - 692
Urszula Piksa (PIS) - 540
Mariusz Chmielewski (PIS) - 461
Krzysztof Pojda (NP) - 434
Artur Michałowski (PJN) - 282
Irena Sulikowska (SLD)- 166
Zuzanna Wojtach (SLD) -162
Jolanta Spyrczak ( SLD) -153
Michał Suski (NP) - 69 
Ireneusz Płachecki (PJN) - 48

Platforma
Obywatelska

Prawo i
Sprawiedliwość

Ruch Palikota Sojusz
Lewicy

Demokratycznej

Polskie
Stronnictwo

Ludowe

34,30%
31,65%

Platforma
Obywatelska

Prawo i
Sprawiedliwość

Sojusz
Lewicy

Demokratycznej

Polskie
Stronnictwo

Ludowe

Ruch
Palikota

Jastrzębie-Zdrój
PJN - 2,17%
KNP - 1,92%
PPP - 0,44%
Prawica - 0,31%

15,91%

9,45%

3,85%
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Jak głosowaliśmy? Nie sposób odpowiedzieć na 
to jednym zdaniem. Co prawda światowe media pie-
ją z zachwytu nad naszą rozwagą i dojrzałością oraz 
nad tym, że zrobiliśmy to „jak należy”. Ale czy to 
przekłada się na nasz grunt? 

Wszyscy, jak jeden mąż, znamy wielkiego prze-
granego wyborów w Jastrzębiu-Zdroju i ich czar-
nego konia. Czy ten pierwszy odejdzie w polityczny 
niebyt jak jego poprzednicy? Czas pokaże. Nasze 
miasto stało się także areną spektakularnego suk-
cesu. W tym przypadku komentarzom nie było koń-
ca. Padło wiele ważnych pytań. Chociażby to, jak bę-
dzie reprezentował nas na Wiejskiej – czy doświad-
czenie, które zebrał w działalności lokalnej jest 
wystarczające i odpowiednie? Wreszcie ktoś inny 
świętuje status quo. Jemu udało się po raz kolejny. 
Znów chciałoby się zapytać, czy nie osiądzie na lau-
rach. I po raz kolejny czas rozwieje wszystkie nasz 
rozterki.

Kampania była znowu standardowa. Aż do bólu. 
Znowu setki plakatów, tysiące ulotek, wzniosłe ha-
sła i ...mało konkretów. Jak przekonywał członek 
jednego ze sztabów wyborczych, to nie kwestie me-
rytoryczne rozstrzygają o sile kandydata. Decydują 
o niej, w jakim stopniu opatrzy się nam jego twarz, 
tak żeby potem, już nad kartą do głosowania, na 
zasadzie odruchu warunkowego postawić krzyżyk 
przy właściwym nazwisku. Dodajmy, że kandydat, 
którego wspierał mówiący te słowa dostał się do 
parlamentu. Czyżby znak czasów? Jeśli głosowa-
liśmy tylko na nazwisko i miasto, nie wiedząc nic 
o naszym kandydacie, to nie oszukujmy się – naj-
pewniej postawiliśmy na partyjnego figuranta. To, 
że zrobi coś dla Jastrzębia jest bardzo wątpliwe. Co, 
zresztą, miałby zrobić? Niemniej, wiara to dobra 
rzecz. W szczególności, gdy nie ma się wiedzy.

A co z frekwencją? Wybory są przecież świętem 
demokracji. Nie potrafimy, a może po prostu nie 
chcemy tego docenić? Gdyby ci spośród jastrzębian, 
którzy nie skorzystali ze swojego obywatelskiego 
prawa pojawili się w lokalu wyborczym, a przy okazji 
zastanowili się trochę, wszystko mogłoby wyglądać 
inaczej. A tak? Opinie są podzielone.

Owszem, jesteśmy już zmęczeni polityką i poli-
tykami. Jedni straszą nas kryzysem gospodarczym, 
inni ukrytą opcją sąsiadów zza zachodniej granicy, 
jeszcze inni – inwazją moherowych nakryć głowy. 
Mamią wizją kraju, w którym każdy znajdzie swoje 
miejsce. Obiecują gruszki na wierzbie i, co ciekaw-
sze, one zaczynają tam rosnąć. Nawet benzyna 
tanieje! Przynajmniej na czas wyborów. W końcu – 
składają deklaracje, według których to właśnie oni 
mają receptę na to, jak uczynić z Polski krainę mle-

kiem i miodem płynącą, a naszemu miastu nadać 
rangę światowej metropolii. A to wszystko ma 
przyjść „z góry”.

Wróćmy jeszcze na chwilę do trójki naszych 
bohaterów. A więc wielki przegrany, wyborczy czar-
ny koń i ten, który od początku podąża wytyczonym 
szlakiem. Czy coś ich łączy, oprócz samego pędu do 
władzy? A może nie warto szukać tu na siłę wspól-
nego mianownika? Pierwszy z nich, od lat na Wiej-
skiej, twierdził uparcie, że warszawska perspektywa 
wypacza obraz świata. Może to i racja. Niestety, 
okręt, na którym płynął na dobre pogrążył się w wy-
borczym oceanie. Drugi w kolejce – wielka zagadka, 
której rozwiązanie zaskoczyło nas wszystkich. Jak 
mawiają mądrzy ludzie: „Tyle wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono”. Niewykluczone, że on sam nie uwie-
rzył jeszcze w to, co się stało. I ostatni z „wielkiej 
trójki”. Kiedy w czasie kampanii ktoś zapewniał go, 
że wygraną ma już w kieszeni, wzbraniał się przed 
tym z wszystkich sił. Wychodzi na to, że pokora 
w polityce popłaca. Kto by pomyślał?

Czy Jastrzębie-Zdrój jest bastionem jednej 
określonej siły politycznej? Czy system wartości wy-
znawany przez jego mieszkańców można skwitować 
jednym słowem? Wydaje się, że z każdymi kolejnymi 
wyborami ta teza jest coraz bardziej ryzykowna. Co 
prawda, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie przeko-
nywał nas, że żyjemy w „mieście cudów”. Ktoś, kto 
z uporem godnym lepszej sprawy wmówi nam, że 
przynajmniej w przypadku jednego kandydata nasz 
wybór zdemaskował prawdziwe preferencje jastrzę-
bian. Ale to chyba nie takie proste. To miasto zmie-
nia się na naszych oczach. Jeszcze do niedawna jego 
wyróżnikiem było to, że wyraźnie odstawało od ten-
dencji wyborczych w województwie i całym kraju. 
Ale i one zaczynają się zbliżać do ogólnokrajowych 
tendencji. Ku satysfakcji jednych i ubolewaniu dru-
gich.

Co będzie dalej? Wypadałoby sprowadzić 
ogólny sens tego pytania do powyborczego kraj-
obrazu w naszym mieście. Mamy dwóch posłów. Dla 
jednego Sejm to nie pierwszyzna, drugi właśnie za-
czyna swoją fascynująca przygodę z polskim parla-

Wiara - dobra rzecz

mentem. Jeden ugruntował już tam swoją pozycję 
w sensie miejsca i sposobu bycia – to już jego trzecia 
kadencja, drugi dopiero pojawi się tam. Czy zginie 
w tłumie, czy czymś się wyróżni? Czas pokaże. Ale 
nie łudźmy się – wiele to oni tam nie zwojują. Jeśli 
komuś wydaje się, że będą kreować w Sejmie swoją 
własną politykę, myli się grubo. Od tego są inne tu-
zy. W praktyce mogą podzielić los innych „maszynek 
do głosowania”, lub, jak to woli stać się, niewolnika-
mi partyjnej dyscypliny. A może mylimy się? Tu opi-
nie są skrajne. Od powściągliwych uśmieszków po 
stwierdzenie, ze dokonają cudów we wszystkich mo-
żliwych dziedzinach.

A my sami? Czy mamy sobie coś do zarzucenia? 
Bo jeśli tak, lepiej rozważmy to we własnym sumie-
niu. Kolejna okazja, aby pokazać, że jednak coś zna-
czymy i dać świadectwo obywatelskiej dojrzałości 
już za cztery lata. A więc niebawem.

I już po wszystkim. Kolejne wybory przeszły bezpowrotnie do historii. I choć my sami jako wyborcy wciąż trwamy na 
posterunku, najwyższy czas, aby pokusić się o nieśmiałe podsumowanie. Czy aby na pewno daliśmy radę? Czy stanęliśmy na 
wysokości zadania? Niejeden mówi, że nie było, jak zwykle zresztą, na kogo głosować. Może racja. Ale, czy ci, którym 
powierzyliśmy swój głos, aby na pewno byli godni naszego zaufania? Kto wie, może ten czy tamten miał w poniedziałkowy 
poranek moralnego kaca. Jeśli nawet, to pewnie nigdy nie dowiemy się o tym. Pewnie powtarza teraz w duchu: 
„Co ja najlepszego zrobiłem”.
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to ciężka fizyczna praca z kilofem na dro-
dze, to los emigranta skazanego na bu-
dowanie wszystkiego od nowa. Pytany 
o to, czy wtedy z tym kilofem w ręku toro-
wał sobie drogę do raju, czy piekła, nie 
odpowiada wprost. Po chwili zastanowie-
nia mówi: „Kto wie, co jest dla nas dobre, 
a co złe? W związku z tym nie oceniam 
wydarzeń tylko po prostu idę do przodu”.

I rzeczywiście tak zrobił. Już w 4 lata 
po przyjeździe do Niemiec staje się wła-
ścicielem własnej firmy – dużego biura 
maklerskiego. Sam o swoich początkach 
na emigracji opowiada tak: „Zainspirował 
mnie kolega, to była branża finansowa. 
Rozpocząłem działalność jako taki dorad-
ca, który zdobywa sobie klientów i poma-
ga im w rozwiązywaniu różnych proble-
mów. Miałem wtedy dużo kontaktów 
także w środowiskach polskich i to byli 
często ludzie, którzy sobie nie radzili. 

Ponieważ szybko 
nauczyłem się języ-
ka, rozumiałem ję-
zyk urzędowy i mia-
łem pojęcie o tam-
tej rzeczywistości, 
zacząłem im poma-
gać”.

    Kolejny pomysł 
pana Fryderyka na 
biznes był kontyn-
uacją tego, od cze-
go zaczął. Chciał 
docierać do jeszcze 
większej ilości osób 
z informacją „jak 
żyć”. W 1995 roku 
zakłada „Samo Ży-
cie” – miesięcznik w 
języku polskim, któ-
ry w zamyśle miał 
być właśnie takim 
poradnikiem, ułat-
wiającym odnale-
zienie się w nie-
mieckiej rzeczywis-
tości. Niedługo po-
tem zmuszony zo-
staje ogłosić upad-
łość. Wolny rynek, 
rachunki większe od 
dochodów, nieubła-
gana arytmetyka. 
W zasadzie nie ma 
w tym żadnej filo-
zofii. Jak dodaje 
z  r o z b ra j a j ą c ą  
szczerością, „ten 
pomysł się po pro-
stu nie powiódł”.

    Tylko co dalej: 
załamać się, wywie-
sić białą flagę? To, 
co mówi o swoim 
bankructwie nasz 
bohater brzmi rów-
nie mocno jak jego 
przeżycia z tamtego 
okresu. „Moment, w 
którym człowiek 
upada – to jest bar-
dzo bolesne. Napra-

wdę, dotkliwie odczuwa się coś takiego. 
Ale w pewnym momencie przychodzi ot-

A puenta? Nie będzie trzeba na nią 
długo czekać. „To jest tak jak z tym 
facetem – Fryderyk Karzełek od razu 
przechodzi do rzeczy – który przychodził 
codziennie do pracy i narzekał, że ma na 
śniadanie bułkę z serem. W końcu kole-
dzy powiedzieli mu: Stary, niech ci żona 
wreszcie zrobi tę bułkę z czymś innym. 
A on na to: Jaka żona? Ja nie jestem żo-
naty. To po pierwsze, a po drugie – sam 
sobie robię te bułki...” Czyli, prawda stara 
jak świat: wszystko zależy od nas. I tylko 
od nas.

Wspomina, że zaczynało się skro-
mnie, jeszcze w poprzedniej epoce. Jest 
rok 1980. Fryderyk Karzełek podejmuje 
studia na Politechnice Śląskiej, na Wy-
dziale Górnictwa i Geologii. Jak sam po-
wie, „co można studiować, jak mieszka 
się w Jastrzębiu i widzi trzy kopalnie 
z okien swojego domu?” 

„Gdzieś tak na trzecim roku studiów 
zainteresowałem się działalnością stu-
dencką. Chciałem coś robić, chciałem 
być aktywny. W 1983 roku zaczęliśmy 
wspólnie z kolegami prowadzić klub stu-
dencki w Gliwicach. To był moment, kie-
dy tak naprawdę wkroczyłem w dorosłe 
życie” – wspomina początki swojej dzia-
łalności. Wtedy, na początku lat 80-tych 
nikt jeszcze nie kalkulował, co się opłaca, 

a co nie. Pojęcia „zysku” i „straty” brzmia-
ły cokolwiek abstrakcyjnie. Tym większe 
uznanie należy się młodemu studentowi, 
który już w PRL-ow-skiej rzeczywistości 
zderzył się z twardymi prawami rynku. 
„Wtedy było o wiele trudniej. Jak była po-
trzebna rura do klubu, to trzeba było 
'załatwić' ją na budowie. Nagle stałem się 
spinającą finansowo jednostką. I to w so-
cjalizmie – śmieje się.

Już z dyplomem w kieszeni bierze się 
za bary z życiem. W 1987 roku żeni się, 
rodzi mu się dziecko. Niestety, pierwszy 
rok po studiach okazuje się bolesną lek-
cją. Brak perspektyw, poczucie bezsilno-
ści, słowem – PRL na dwa lata przed swo-
im upadkiem. Ostatecznie decyduje się 
na emigrację do Niemiec. Jest rok 1988.

Z dnia na dzień ląduje w innej rzeczy-
wistości, tak jakby znalazł się na innej 
planecie. Początek jego snu o Zachodzie 

Bułka z serem, 
czyli wszystko 
zależy od Ciebie
6 października w Kinie „Centrum” odbyło się Spotkanie 
Inspirujące z Fryderykiem Karzełkiem. Było ono okazją, aby 
skonfrontować się z prawdziwą osobowością. Człowiekiem, 
który postanowił wziąć los w swoje ręce i do tego samego 
namawia teraz innych. Co prawda działa w branży coachin-
gowej (szkoleniowej), ale to, o czym mówił ma swój zwykły, 
ludzki wymiar. Oto historia jego drogi na szczyt.

Co można studiować, 
jak mieszka się w Jastrzębiu 
i widzi trzy kopalnie 
z okien swojego domu?”

“...w przeciwieństwie do 
większości swoich kolegów 
pojawia się nie tam, gdzie 
jest krążek, ale tam, gdzie 
krążek dopiero będzie.”

„Od samego początku 
traktowałem to, co robiłem 
jako misję. Od zawsze 
byłem trochę misyjny, 
chciałem, żeby ludziom 
żyło się lepiej

“Czasami wystarczy 
wyciągnąć rękę i schylić 
się po „swoją przyszłość”.

“To jest tak jak z tym 
facetem który przychodził 
codziennie do pracy 
i narzekał, że ma na 
śniadanie bułkę z serem. 
W końcu koledzy powiedzieli 
mu: Stary, niech ci żona 
wreszcie zrobi tę bułkę 
z czymś innym. 
A on na to: Jaka żona? 
Ja nie jestem żonaty. 
To po pierwsze, a po drugie 
– sam sobie robię te bułki...”

Fryderyk Karzełek
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się tak dojrzale i wybraliśmy mniejsze zło, pora sobie 
wreszcie na nie odpowiedzieć. Czy „rządy kontynua-
cji”, o których tak pięknie mówił Pan wczoraj w tele-
wizji będą lekarstwem na wszystkie moje bolączki 
i narastające we mnie wątpliwości? Czy pierwszy 
w historii polskiego parlamentaryzmu poseł-tranwe-
styta to znak, że pora umierać, czy wręcz przeciwnie 
– jutrzenka prawdziwej wolności? A co z Pańskimi ry-
walami? Czy ten spektakularny sukces wyborczy nie 
poniżył ich zbytnio?

Panie premierze, zwracam się do Pana z tym 
pytaniem, bo w szale nagłego olśnienia przyszło mi 
do głowy, że tylko Pan, z całą swoją bezceremonial-
ną umysłowością, może rozwiązać ten nieśmiertelny 
kalambur. Jak żyć, panie premierze, kiedy każdy 
kolejny dzień podobny jest do poprzedniego, a czasu 
jest coraz mniej i wszystko wskazuje na to, że będzie 
go tylko ubywać? Jak żyć, bo przecież jakoś trzeba, a 
pomysłów jak na lekarstwo?

Piszę do Pana z miasta w którym przyszedłem na 
świat i z którym jestem związany, że się tak wyrażę, 
od rozpływającego się w mgle wstydliwej niepamięci 
momentu poczęcia. Piszę z miasta, na którym histo-
ria odcisnęła swoje słuszne piętno i w którym żyją 
ludzie mający świadomość doniosłości tego faktu. 
Piszę wreszcie z miasta, gdzie nawet (sic!) lokalni 
politycy, mimo iż niełatwą ścieżką podążają, bo 
ścieżką morderczej pracy dla dobra ogółu, nawet oni 
rozumieją, że trzeba żyć także wówczas, kiedy nie 
ma żadnych instrukcji co do tego "jak" i "po co".

Kochany Donaldzie! Wybacz mi to pochopne 
bratanie się, ale sytuacja tego wymaga. Zapytam 
wprost – będzie się nam lepiej żyło? Stawimy czoła 
kolejnemu (któremu to już z kolei?) kryzysowi? 
Staniesz się nam ojcem, może duchowym przewo-
dnikiem? Proszę, zdeklaruj się jak najszybciej. 
W przeciwnym razie zostaw mnie na pastwę pol-
skiego, pożal się Boże, kapitalizmu, ale też więcej 
nie domagaj się ode mnie, żebym kibicował dalej 
normalnej Polsce. Bo ta normalność coraz częściej 
wychodzi mi już bokiem. 

Teraz dzierży Pan ster naszych wspólnych losów. 
Otoczony tłumem klakierów, specjalistów od polity-
cznego marketingu i genialnych doradców musi Pan 
wybrać między własnymi ambicjami a moją wizją 
szczęśliwego życia. Życia, w którym politycy są tylko 
niewyraźną scenografią, gdzie wybory są świętem 
demokracji, a nie jej karnawałem, a mój światopo-
gląd to tylko i wyłącznie moja prywatna sprawa.

W zasadzie nie ma już czasu. Na nic. Jeśli mo-
żesz, premierze, to odpowiedz. Jeśli nie, wiedz, że 
tym samym pchnąłeś mnie w objęcia wrednych po-
pulistów, którzy tylko czekają na twoje najmniejsze 
potknięcie. „Jak żyć, panie premierze?”, pytam raz 
jeszcze. Tym razem po raz ostatni. Bo przecież może 
być tak, że nie tylko Ty, ale tak naprawdę nikt, nie 
zna odpowiedzi na to pytanie. W sumie, może to i le-
piej...

Chyba nie ma nikogo, kto choć raz nie zadałby sobie tego pytania. I kto nie poniósłby 
sromotnej klęski, próbując na nie odpowiedzieć. Najwięksi mędrcy, domorośli 
geniusze, nałogowi rozwiązywacze krzyżówek kapitulowali beztrosko przed jego 
wymową. Owszem, co poniektórzy, chcąc zachować twarz, improwizowali mniej lub 
bardziej sensowne odpowiedzi, zazwyczaj jednak sprowadzało się to do 
wydających okrutne świadectwo ich naiwności ogólników: "żyj, bracie, jak chcesz".

Czy jest więc ktoś, kto zna odpowiedź na to 
pytanie? Wsłuchując się w obłędne wokalizy zagu-
bionych między blokami pijaków, chętnie zaryzyko-
wałbym tezę, że tak. Oni, właśnie oni – wznoszę się 
na szczyty swojej elokwencji – posiedli tą tajemnicę. 
Po kolejnym zbawczym łyku wysokooktanowej am-
brozji osiągają stan homeostazy i dziwią się nie-
zmiernie zasobowi swojego słownictwa. Ale potem 
przychodzi cenzura pijackiej nieomylności – kolejny 
przerażający poranek i oni – po raz kolejny celowo 
nadużywam biblijnej frazy – właśnie oni najgłośniej 
pytają, jak żyć. "Jak żyć, panie premierze?"

No właśnie! "Jak żyć, panie premierze?" – pytają 
już nie tylko miłośnicy nocnego czuwania przy butel-
ce, ale także rolnicy, którzy utracili cały swój dobytek 
w jednej z tradycyjnych w naszej szerokości geogra-
ficznej trąb powietrznych, pyta przewodniczący ros-
nącej w siłę w tempie budowy polskich autostrad 
partii opozycyjnej, pytam wreszcie ja. Bo i mi to py-
tanie spędza sen z powiek. I ja mam z nim kłopoty. 
Był czas, kiedy adresowałem je do postaci tak intele-
ktualnie ekscentrycznych, że jeszcze teraz na samą 
myśl o mojej niedawnej niefrasobliwości (spontani-
czności?) marszczy mi się skóra na plecach. Był czas, 
kiedy byłem święcie przekonany, że problem nie tkwi 
w tym "jak", ale "za co" i znalazło się wielu takich, 
którzy kibicowali mi w rozterkach "za co", a nie "jak". 
Był taki czas, ale i on minął bezpowrotnie.

Teraz, kiedy znamy już wyniki wyborów moje 
pytanie nabiera nowej dramaturgii. Teraz, kiedy cały 
cywilizowany świat gratuluje nam, że zachowaliśmy 

Zagospodarowanie Jaru Południowego jest jednym 
z głównych postulatów Zarządu Osiedla Gwarków. 
Podczas ostatniego, wrześniowego, posiedzenia 
dyskutowano między innymi o tej kwestii. Zastana-
wiano się nad tym, czy nie uruchomić na tym terenie 
tzw. siłowni na wolnym powietrzu, z której mogliby 
korzystać mieszkańcy zarówno okolicznych bloków, 
jak i osiedla. „Poza tym lokatorzy wnioskują o zwięk-
szenie patroli Straży Miejskiej i Policji szczególnie 
w rejonach tych bloków i klatek schodowych, które 
zostały zgłoszone do służb mundurowych z prośbą 
o wzmożony nadzór” - relacjonował Kazimierz Jano-
ska, przewodniczący Zarządu Osiedla Gwarków. Po-
za tym podsumowano dotychczasową działalność 
Zarządu. „Oczekiwania, jakie mieszkańcy mają w 
stosunku do nas, są w zasadzie niezmienne. Ludzie 
chcą, abyśmy organizowali wycieczki. I to będzie dla 
nas priorytetem w kolejnym sezonie. Zależy nam, 
żeby wyjazdy te były bezpłatne i w ten sposób dos-
tępne dla szerokiego kręgu naszych mieszkańców” - 
mówił przewodniczący osiedla. 

Siłownie 
na osiedlu 
“Gwarków"?

Sporym i kosztownym utrapieniem dla lokatorów 
spółdzielni mieszkaniowych są wandale, którzy nie 
tylko zakłócają porządek i spokój mieszkańców, ale 
narażają ich na straty finansowe. W Spółdzielni Mie-
szkaniowej „Nowa”, działającej na terenie naszego 
miasta, straty z tytułu uszkodzenia domofonów za 
pierwsze półrocze to kwota 6 348, 10 zł (w roku 
2010 – 10 234,75 zł). Pieniądze, która trzeba będzie 
przeznaczyć na naprawę tych instalacji pochodzą 
z kieszenie lokatorów. Tak więc wszyscy zapłacą za 
mienie, które zostało zniszczone.

Zapłacą 
za wandali

W czwartek, 6 października, z mieszczącego się przy 
ul. Szkolnej Domu Nauki i Rehabilitacji oddaliła się 
dziewczynka, która miała być w tym czasie pod 
opieką swoich nauczycieli. W czasie, kiedy reszta 
podopiecznych ośrodka spożywała spokojnie obiad, 
dziewczynki nie było już na terenie placówki. Kolejne 
minuty upłynęły na gorączkowych próbach odpo-
wiedzi, co stało się z 11-letnią wychowanką. Zaalar-
mowano rodziców, ci zaś powiadomili o wydarzeniu 
policję. Poszukiwania szybko, bo w przeciągu zale-
dwie 40 minut, znalazły swój szczęśliwy finał. Policja 
potwierdziła, że tego dnia otrzymała zgłoszenie 
o 11-letniej dziewczynce, która bez opieki podró-
żowała autobusem komunikacji miejskiej. Wezwany 
patrol policji przekazał dziecko opiekunom. 

Mała 
uciekinierka



10 www.jasnet.pl    publicystyka

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest udziałowcem lub 
współudziałowcem kilku spółek i fundacji. Ich zada-
niem jest, ogólnie rzecz ujmując, polepszenie jako-
ści życia mieszkańców na różnych płaszczyznach. 
Tak więc Miasto stało się właścicielem lub współ-
właścicielem: Jastrzębskich Zakładów Wodociągów 
i Kanalizacji, Jastrzębskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego „Daszek”, Jastrzębskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, Fundacji Jastrzębski In-
kubator Przedsiębiorczości, Funduszu Poręczeń Kre-
dytowych. Jak widać spektrum ich działalności jest 
naprawdę duże, od zaopatrzenia w wodę po budo-
wnictwo społeczne. Instytucje te z różną skuteczno-
ścią pełnią zadania, które zostały na nie nałożone. 
Bywa, że niektóre z nich walczą o przetrwanie i same 
mają niemałe problemy z utrzymaniem się na „po-
wierzchni”. 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest 
„gwiazdą” jasno świecącą na firmamencie spółek 
miejskich. Nie dość ze firma się rozwija, efektywnie 
wykonuje swoje zadania, pozyskuje fundusze ze 
środków unijnych, to jeszcze przynosi zyski. Jej dy-
rektor Tadeusz Pilarski z dumą może prezentować 
dane, świadczące o działalności tego przedsiębior-
stwa. Nie musi ono walczyć o byt, wręcz przeciwnie, 
posiada nawet dalekosiężne plany – ekspansji w kie-
runku czeskim w dziedzinie oczyszczania ścieków. 
A na jakość wody w mieście chyba nikt nie narzeka.

Sprawami zapewnienia potrzeb mieszkanio-
wych, a zwłaszcza budownictwa społecznego, zaj-
muje się Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Daszek”. Jednak, jak łatwo zauważyć, 
mieszkań w naszym mieście nie przybywa. Towarzy-
stwo ogranicza się do zarządzania zasobami już 
istniejącymi, a przyszłość tej instytucji nie rysuje się 
ciekawie. Nie ma pieniędzy na budowę nowych blo-
ków mieszkalnych. Winę za ten stan rzeczy ponosi, 
zdaniem prezesa Krzysztofa Warlewskiego, likwi-
dacja Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, skąd 
pochodziły środki na budowę domów. Jednym z po-
mysłów na ożywienie TBS jest przejście na typowo 
komercyjną działalność, jednak wykluczy to wspo-
maganie średnio uposażonych rodzin w celu otrzy-
mania mieszkania. W przypadku TBS pojawiają się 
głosy, że skoro nie może ono pełnić swoich statu-
towych zadań, to może warto rozważyć jego likwi-
dację. Bez pomocy finansowej z budżetu miasta 
Towarzystwo nie jest w stanie zbudować kolejnych 
mieszkań. A możliwości miejskich finansów są, jak 
wiadomo, mocno ograniczone. Póki, co TBS jest 

w impasie i na dobrą sprawę nie wiadomo, jak bę-
dzie wyglądała jego przyszłość.

Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważne 
dla Jastrzębia jest zagospodarowanie terenów po-
kopalnianych. Zadanie to powierzono Strefie Akty-
wności Gospodarczej. Jednak działalność SAG-u og-
raniczyła się do sprzedaży lub dzierżawy podległych 
jej terenów i dalej, to już tylko od dobrej woli no-
wych właścicieli zależy, to czy zechcą podjąć akty-
wność, do której się zobowiązali. Spółka nie ma już 
wpływu na tą działalność i tak niewiele się nią intere-
suje. Zresztą nie ma za bardzo możliwości praw-
nych, żeby w to wnikać. Wprawdzie istnieją konce-
pcje związane z ożywieniem gospodarczym w mie-
ście, jednak żadna na razie nie może doczekać się 
wcielenia w życie. A od teorii do praktyki daleka dro-
ga. Na dzień dzisiejszy władze nie mogą podjąć de-
cyzji, co z budynkiem byłej łaźni po KWK „Moszcze-
nica”, która znajduje się już wprawdzie w Katowic-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa 
Jastrzębsko-Żorska), jednak wciąż jest to obszar le-
żący na terenie naszego miasta. Czy tak ma wyglą-
dać kreowanie, przez jastrzębski samorząd, ożywie-
nia gospodarczego, które, jak dotąd, jest prawie 
w ogóle niezauważalne? A Strefa Aktywności Gospo-
darczej jest aktywna bardziej w nazwie, niż w rze-
czywistości. 

Inspirowanie życia gospodarczego i powstanie 
nowych firm nie może obejść się bez łatwo dostęp-
nych i preferencyjnych kredytów. W tym celu powo-
łano w naszym mieście Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych. W 2010 roku Fundusz udzielił 12 kredytów na 
kwotę 890 tys. zł, co przekłada się na… 12! nowych 
miejsc pracy (300 nowych - od początku działalności 
Funduszu i utrzymanych - 210). Prezes Funduszu 
Grzegorz Brzęczek zwraca uwagę na potrzebę doka-
pitalizowania FPK, bez którego trudno mu będzie 
spełniać statutowe zadania, czyli wspieranie przed-
siębiorczości. „Minimalna wartość kapitału, fundu-
szów naszej wielkości to 5-6 mln zł, podczas, gdy my 
dysponujemy 3 mln zł. Trzeba sobie odpowiedzieć 
na pytanie – czy nadal chcemy to robić, czy chcecie 
mieć państwo swój fundusz w Jastrzębiu, czy nie? To 
kwestia zdefiniowania celów i sposób ich realizacji” – 
wyjaśniał. 

Spółki i fundacje z udziałem Miasta Jastrzębie-
Zdrój powołane zostały w ściśle określonych celach. 
Najbardziej istotna jest chyba płaszczyzna gospo-
darcza, czyli kreowanie nowych miejsc pracy i roz-

wój poza górniczych form aktywności ekonomicznej. 
Tutaj nie widać znaczących sukcesów. Fundacja 
Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz 
Poręczeń Kredytowych i Jastrzębska Strefa Akty-
wności Gospodarczej nie mają spektakularnych 
osiągnięć w tej dziedzinie. Efekty działalności spółek 
i fundacji z udziałem miasta, w ostatnim czasie, poza 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, można uznać, 
za co najmniej wątpliwe. Pytaniem otwartym jest, 
czy jest to powodem złej organizacji tych instytucji 
lub zbyt małego zainteresowania ze strony właści-
ciela, czyli Miasta? Czy powołanie ich miało na celu 
wykonanie określonych zadań ze świadomością ich 
ciągłego dokapitalizowania? A może miały być to 
twory samowystarczalne nie mówiąc już o przyno-
szeniu zysków i w końcu pytanie najważniejsze - czy 
da się jeszcze coś zrobić i co dalej z spółkami i funda-
cjami z udziałem Miasta?

Miasto powinno wykazywać się aktywnością na 
polu ożywiającym życie gospodarcze. Możne to robić 
poprzez udział w różnego rodzaju spółkach i fundac-
jach, jednak należy to czynić z głową i w sposób kon-
sekwentny. Powoływanie ich poprzez „odfajkownie” 
a potem zostawienie ich na zasadzie „róbta, co 
chceta” mija się z celem. Uruchamianie takich przed-
sięwzięć powinno być poprzedzone solidną analizą 
z pewną dozą przewidywalności ich działalności, 
która powinna być konsekwentnie nadzorowana 
i monitorowana pod kątem ich efektywności. A jeśli 
nie spełniają oczekiwań, to należy nie tylko zadać 
sobie kilka pytań, ale i poszukać na nie odpowiedź 
oraz podjąć konieczne decyzje. 

Czy wrześniowa sesja Rady Miasta, podczas 
której omawiano funkcjonowanie spółek i fundacji z
udziałem Miasta była jednym z tych spotkań, gdzie 
omawiano kolejne problemy i de facto na tych 
dyskusjach się kończy, bo… nic się nie da zrobić ze 
względu na „szczególne uwarunkowania” A za rok 
dojdzie do podobnego spotkania z tą różnicą, że 
problemów będzie więcej? Oby nie stało się tak, jak 
mówił podczas posiedzenia Komisji Polityki Gospo-
darczej i Bezrobocia Rady Miasta jeden z przedsta-
wicieli Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębior-
czości: „Czy jakakolwiek instytucja, która urodzi się 
w Jastrzębiu musi zginąć? A dlaczego musi zginąć?”

"Róbta, co chceta!”
Co dalej ze spółkami i fundacjami, których udziałowcem jest Miasto Jastrzębie-Zdrój? 
Większość z nich powstała w latach 90. i konieczne jest na nowo określenie zadań przed nimi 
postawionych oraz sposobu ich realizacji. Nie chodzi przecież o to, aby na siłę podtrzymywać 
firmy, które nie mają pełnej możliwości działania i coraz częściej muszą walczyć o przeżycie, nie 
mówiąc już o uzyskaniu wymiernych korzyści dla samorządu i mieszkańców. Z drugiej strony 
samorząd powinien wykazywać zainteresowanie spółkami, które sam powołał do życia.

Spółka Energetyczna Jastrzębie SA, spółka Grupy 
Kapitałowej JSW SA wybuduje w Częstochowie 
elektrociepłownię o mocy 3 MW.W dniu 6.10. br SEJ 
SA ( spółka grupy JSW ) podpisała z Koksownią 
Częstochowa Nowa 10 letnią umowę na dostawy 
energii elektrycznej oraz ciepła. W ramach umowy 
SEJ wybuduje elektrociepłownię o mocy 3 MW. 
Będzie to pierwszy w kraju i trzeci w Europie projekt 
wykorzystujący silnik tłokowy opalany gazem kokso-
wniczym. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na 
początek 3 kwartału 2012 roku.

SEJ wybuduje 
elektrociepłownię

Jak poinformował jeden z rodziców dziecka uczęsz-
czającego do Publicznego Przedszkola nr 12 w sołec-
twie Ruptawa w piątek, 30 września miało miejsce 
niecodzienne zdarzenie – zawalił się jeden z podwie-
szanych sufitów. Na szczęście nikt nie ucierpiał w 
wypadku, a przyczyną zdarzenia było najprawdopo-
dobniej niewłaściwe zamontowanie sufitu. Jak do-
tąd nie udało się skontaktować z dyrekcją przed-
szkola w celu uzyskania komentarza. 

Niedawno w przedszkolu zakończyła się moderni-
zacja obiektu. Zakres prac obejmował m.in. prze-
budowę pomieszczeń istniejącego budynku przed-
szkola wraz z wymianą instalacji wewnętrznych, 
ocieplenie i tynkowanie, modernizację kuchni i prze-
niesienie jej z I piętra na parter budynku, a także 
dobudowę nowej kubatury (plomby). Dzięki temu 
od 1 września dyrekcja będzie mogła przyjąć więk-
szą liczbę przedszkolaków, ponieważ utworzono 
dodatkowe oddziały. Budynek został również 
wyposażony w windę.Koszt prac to ponad 5,8 mln.

Feralny sufit 
w przedszkolu

Młodzież z Jastrzębia-Zdroju znalazła się w grupie, 
która otrzymała stypendia prezesa Rady Ministrów. 
Uroczysta gala, podczas której uhonorowano wybit-
nych uczniów dobyła się w Żorach, w dniu 7 paź-
dziernika. Kryterium otrzymania stypendium jest 
wysoka średnia ocen – minimum 4,75 z zastrze-
żeniem, że jest to najwyższa średnia w szkole oraz 
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dzie-
dzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższy wynik, 
a pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co naj-
mniej dobre. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
otrzymują uczniowie jastrzębskich szkół: 

Aleksandra Beata Żurek – LO Sióstr Salezjanek, 
Anna Pruszyńska – I LO (ZS nr 1),
Natalia Łuc – Technikum nr 1 (ZS nr 2), 
Justyna Orzechowska – II LO (ZS nr 2),
Hanna Mirosława Walla – III LO (ZS nr 3),
Rafał Piotr Panas – Technikum nr 6 (ZS nr 4)
Nadzieja Zofia Karpińska – V LO (ZS nr 5),
Krzysztof Piotr Głąb – Technikum nr 1 (ZS nr 2),
Martyna Weronika Sojka – IV LO (ZS nr 6),
Patrycja Ewa Wala – Technikum nr 4 (ZS nr 6),
Anna Irena Węgrzyn – Technikum nr 3 (ZSH).

Stypendia 
rozdane

Strefa Aktywności Gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju
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Problem zasygnalizował jeden z mieszkańców 

bloku przy ul. Staszica 8. Alarmował, że sytuacja  

z miejscami parkingowymi jest tam, oględnie mó-

wiąc, daleka od normalności. W swoim liście loka-

torzy  feralnego bloku żalą się: „Jedynym miejscem 

gdzie możemy parkować nasze pojazdy jest droga 

dojazdowa od ulicy Staszica pod nasz blok, stano-

wiąca również dojazd do parkingu szkolnego. Z uwa-

gi na bezpośrednie sąsiedztwo naszego budynku 

z Zespołem Szkół nr 5 i budynkiem Sądu Rejonowe-

go, droga ta jest nagminnie zastawiana przez poja-

zdy należące do pracowników i uczniów szkoły, jak 

i petentów przyjeżdżających do Sądu, mimo że in-

stytucje te posiadają własne parkingi. W związku 

z powyższym, zwracamy się z prośbą o postawienie 

przy powyżej opisanej drodze dojazdowej znaków 

zakazu postoju 'B35', po obu stronach drogi, z tab-

liczką pod znakiem o treści 'Za wyjątkiem mieszkań-

ców ulicy Staszica 8 i pracowników administracji'”. 

Tyle w kwestii postulatów. Trudno odmówić ich au-

torom, że mają prawo do dbania o własny interes. 

Gorzej z adresatami tych gorzkich żalów. Jest ich 

kilku, a każdy z nich broni swoich interesów z równą 

zaciętością.

Każdy, kto wybrałby się w okolice jastrzębskiej 

„piątki” szybko przekona się, w czym tkwi sedno 

sprawy. Są nim skutery, którymi młodzież przyjeżdża 

na lekcje. Czasami jest ich więcej, czasami mniej.  

To o nich mieszkańcy mówią, że są prawdziwą zmorą 

tego miejsca. Może dlatego, że rzucają się bardziej 

w oczy. Bo z kolei inni lokatorzy wskazują na samo-

chody. Głównie te należące do uczniów, ale także 

grona nauczycielskiego. Pytana o tę kwestię Barbara 

Gadowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 5, odpowiada: 

„Żaden pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia 

miejsc parkingowych. Szkoła posiada parking, z któ-

rego często nieprawnie korzystali mieszkańcy bloku. 

To samo obserwujemy teraz, kiedy nawet na małym 

parkingu przed szkołą – ok. 6 miejsc parkingowych – 

większość z nich zajęta jest przez pojazdy mieszkań-

ców”

Ale lista osób, którym pani dyrektor zmuszona 

jest tłumaczyć stanowisko szkoły jest dłuższa. Na 

początku tej litanii, poza mieszkańcami pobliskiego 

bloku, znajduje się także Sąd Rejonowy w Jastrzę-

biu-Zdroju. I tu również pojawił się konflikt intere-

sów, a każda ze stron powołuje się na swoje racje. 

Według relacji Bożeny Nowalskiej, prezesa Sądu 

Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, w latach wcześ-

niejszych nauczyciele mogli korzystać z parkingu 

sądowego, ale z czasem zaczęła wjeżdżać tam – na 

skuterach i samochodami –  młodzież szkolna. Mło-

dzi ludzie zaśmiecali teren przynależny do sądu, or-

ganizowali wyścigi, co zarejestrowała kamera moni-

toringu, doszło również do stłuczek. Na początku 

września br. do kierowanego przez nią instytucji 

wpłynęło pismo z Zespołu Szkół nr 5. Dyrektor 

Barbara Gadowska prosiła w nim o zarezerwowanie 

56 miejsc parkingowych dla kadry nauczycielskiej. 

Z uwagi, że samych pracowników Sądu jest 115 nie 

było to możliwe. Jak dodaje Bożena Nowalska, 

„Także mimo wcześniejszych powiadomień dyrekcji 

szkoły, że nie wyrażamy zgody na parkowanie 

pojazdów przez uczniów na parkingu sądowym nie 

odniosło to żadnego skutku”.

Wydaje się więc, że teraz piłeczka jest po stronie 

dyrektor Gadowskiej. „Trudno jest mi ustosunkować 

się do zarzutów stawianych przez pracowników 

Sądu. Zależy nam na dobrosąsiedzkich relacjach

i w związku z tym co roku pisemnie występujemy 

o możliwość korzystania z parkingu w czasie zebrań 

z rodzicami, jak również dla pracowników szkoły” – 

mówi. Ustosunkowując się zaś do ostatniego z za-

rzutów podkreśla: „Na bieżąco informowałam pra-

cowników, uczniów i rodziców na wywiadówkach 

o decyzjach pani prezes Sądu”. Używając nadal 

sportowej retoryki – ruch należy do pani prezes. 

„Parking sądowy już choćby z samej definicji prze-

znaczony dla pracowników sądu, sędziów i stron. 

I nie jest to żadna fanaberia z naszej strony, że 

w pierwszym rzędzie chcemy zabezpieczyć miejsca 

właśnie dla tych osób. Od tego po prostu zależy fun-

kcjonowanie sądu. Jeśli zaistnieje taka konieczność, 

zamkniemy parkingową bramę na dobre. Ale to 

byłaby ostateczność” – informuje. Wychodzi więc na 

to, że wszyscy okopali się na z góry upatrzonych 

pozycjach. Co prawda sprawia to wrażenie wojny 

pozycyjnej, ale widocznie w tym przypadku skazane 

są na nią obie strony.

Kolejną sprawą poruszoną przez mieszkańców 

bloku przy Staszica jest kwestia bezpieczeństwa 

w trójkącie bermudzkim „sąd-szkoła-blok”. „Chcemy 

również zwrócić uwagę na duże natężenie ruchu 

pojazdów na samej ul. Staszica, jak również brak 

oznakowanego przejścia dla pieszych, co przy szko-

łach powinno być normą. Tutaj o takim przejściu dla 

uczniów całego Zespołu Szkół nr 5 i mieszkańców 

najwyraźniej ktoś zapomniał” – czytamy w ich oś-

wiadczeniu. W tym momencie na scenie pojawia się 

nowy aktor. Jest nim jastrzębski magistrat – jeden 

z adresatów tego listu. „Ulica Staszica jest drogą 

układu uzupełniającego, obsługującą ruch lokalny. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na drogach 

układu uzupełniającego nie ma obowiązku wyzna-

czania przejść dla pieszych. Jest to też droga bez 

przejazdu (ślepa), więc samochody nie mają możli-

wości rozwijania dużych prędkości. Jeśli chodzi 

o progi zwalniające, to przy takiej instytucji jak np. 

sąd takie rozwiązanie nie może być stosowane – 

tłumaczy Katarzyna Wołczańska, rzecznik prasowy 

Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Swoimi spo-

strzeżeniami na temat bezpieczeństwa na wspo-

mnianej ulicy podzieliła się także dyrektor Barbara 

Gadowska. „Wielokrotnie informowaliśmy i pro-

siliśmy o interwencję straż miejską, policję w spra-

wach związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa 

wokół szkoły. Stale współpracujemy z odpowiednimi 

służbami porządkowymi, organizujemy pogadanki, 

prelekcje, konkursy” – relacjonuje. I znowu zacho-

wane zostaje swoiste status quo. Wszyscy mają po-

mysły i genialne koncepcje, ale uwzględniające tylko 

ich własny interes. Niestety, racje drugiej strony nie 

są brane pod uwagę.

Ta sprawa ma jeszcze inny wymiar. Być może 

czysto ludzki. Jak ubolewa dyrektor Gadowska, 

„szkoda, że ten brak zrozumienia i dobrej woli, 

którego ostatnio doświadczyliśmy obserwujemy 

w naszym najbliższym otoczeniu”. Rozżalenia nie 

ukrywają także pracownicy sądu i mieszkańcy bloku. 

Wszyscy są święcie przekonani, że to właśnie oni 

maja rację i to właśnie im należy się współczucie. 

A może chodzi tu o coś całkiem innego? Chociażby 

o wzajemne zaufanie, którego w naszym życiu spo-

łecznym jest jak na lekarstwo. W tej sprawie nie ma, 

jak na razie, woli kompromisu. Gdyby pani Gado-

wska uzgodniła wspólnie z przedstawicielką Sądu 

rozsądną – podkreślmy to – ilość miejsc parkingo-

wych dla nauczycieli, może nie byłoby tego wszyst-

kiego. Gdyby mieszkańcy bloku i szkoła wyznaczyli 

sobie zastrzeżone i wzajemnie respektowane strefy 

parkowania, problem zniknąłby jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki. Tu potrzeba rozwiązań 

o charakterze ogólnym. I nie chodzi bynajmniej 

o budowanie kolejnych parkingów. Może nasi 

decydenci przestaną wreszcie udawać, że w mieście 

nie ma problemów z parkowaniem? Może pójdą wre-

szcie po rozum do głowy? No, chyba, że w tym osta-

tnim przypadku jest to bezcelowe. Jeśli nie będzie-

my potrafili rozwiązywać problemów na drodze wza-

jemnych, wolnych od egoistycznych interesów i zwy-

kłej ludzkiej małostkowości konsultacji, zawsze bę-

dziemy skazani na tę wojnę pozycyjną. Czy dylemat: 

„porozumienie, albo wojna?” to szczyt naszych 

możliwości?

Parkingowy trójkąt bermudzki
Jest takie miejsce w naszym mieście, któremu z każdym dniem coraz bliżej do trójkąta bermudzkiego. Jego wierzchołki 
tworzą kolejno: tutejszy Sąd Rejonowy, Zespół Szkół nr 5 i blok przy ulicy Staszica 8. Mamy więc tu przedstawicieli 
wymiaru sprawiedliwości, systemu edukacyjnego i czynnik społeczny. Tak naprawdę wszystko w tej sprawie rozbija się 
o miejsca parkingowe. A właściwie ich brak. Niewykluczone jednak, że chodzi tu o coś więcej. Zdecydowanie więcej.
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Mam on za zadanie przybliżyć wiedzę z zakresu ta-
kich przedmiotów jak matematyka, fizyka, biologia, 
czy informatyka. Jednocześnie jest próbą, aby zain-
spirować młodzież do studiowania tych kierunków 
już na poziomie uniwersyteckim”.

Niewątpliwie tak będzie w przypadku uczennicy 
Hanny Walla, która uczestniczy obecnie w zajęciach 
sekcji naukowo-technicznej. „Swoją przyszłość wią-
żę z Politechniką i już teraz chciałabym robić coś 
w tym kierunku” – mówi. Zdaniem młodej entuzjas-
tki przedmiotów ścisłych projekt „Partnerzy w na-
uce” to okazja do tego, aby zdobyć określoną wiedzę 
i „sprzedać” ją w atrakcyjny sposób. A więc z jednej 
strony godziny doświadczeń w szkolnym laborator-
ium, z drugiej – możliwość zaprezentowania szero-
kiej publiczności tego, czego się nauczyło.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w trzech 
sekcjach tematycznych: naukowo-technicznej, 
informatycznej i z zakresu szeroko pojętej przedsię-
biorczości. Każdy semestr to inny temat przewodni. 
Tym razem wspólnym mianownikiem będzie elektro-
statyka i prąd elektryczny. Wszystko to zaś pod ha-
słem „Ładunki wokół nas”. Z kolei zwieńczeniem 
prawie półrocznych wysiłków uczniów będzie na po-
czątku przyszłego roku tzw. festiwal nauki. Zazwy-
czaj przyjmuje on postać swoistego show, w trakcie 
którego młodzi jastrzębianie prezentują efekty 
swojej pracy. Jak mówi Patrycja Trzetrzelewska, 
nauczycielka biologi w ZS nr 3, „jest on realizowany 
w ramach projektu Uniwersytetu Śląskiego – 'Par-
tnerzy w nauce'. Sam projekt pomyślany jest z myślą 
o młodzieży szkolnej chcącej zgłębiać tajniki z za-
kresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych. 

Po pierwsze -
nie przynudzać

zentacje multimedialne. Z czasem, a jest to już 
czwarta edycja projektu w ZS nr 3, siła perswazji 
prelegentów jest coraz większa. Potrafią zaintere-
sować swoich kolegów daną dziedziną wiedzy, je-
dnym słowem – jak określa się to w młodzieżowej 
nomenklaturze – „nie przynudzają”.

Wspólna inicjatywa jastrzębskiej szkoły i Uni-
wersytetu Śląskiego pokazuje, że przedmioty ścisłe, 
czy w ogóle nauka, może być ciekawą przygodą. Nie 
powielaniem starych wzorców, nie teoretyzowa-
niem, czy prześciganiem się w podawaniu kolejnych 
definicji. Poza tym, podczas współpracy z Uniwer-
sytetem Śląskim szkoła prowadzi zajęcia dydaktycz-
ne również poza właściwymi lekcjami, jest więc ot-
warta na każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę 
i nauczyć się więcej niż oferuje program szkolny. 
Wychodzi więc na to, że powszechna niechęć ucz-
niów do przedmiotów ścisłych to przesąd. Może być 
tak, że najzwyczajniej nie znają oni swoich możli-
wości, bo nigdy nie mieli okazji sprawdzić, na co ich 
stać. Ambicją projektu „Partnerzy w nauce” jest 
właśnie dotarcie do nich z tą ważną i nietuzinkową 
ofertą.

Wtóruje jej Wojciech Dobosz, także adept sekcji 
naukowo-technicznej. „Przyglądamy się funkcjono-
waniu rozmaitych przyrządów, wyjaśniamy prawa 
rządzące zjawiskami fizycznymi, powoli także przy-
gotowujemy się do styczniowego 'festiwalu nauki'” – 
relacjonuje. A czy w przyszłości widziałby siebie jako 
fizyka? „Myślę, że jest za wcześnie, żeby o tym mó-
wić. Na razie łączę przyjemne z pożytecznym. Zdo-
bywam nową wiedzę, poznaję ciekawych ludzi, 
słowem – rozwijam się” – odpowiada.

Zajęcia w ramach projektu, choć w większości 
odbywają się w zaciszu szkolnych pracowni, od cza-
su do czasu opuszczają jej gościnne mury. „Wybrani 
uczniowie mają okazję uczestniczyć w ćwiczeniach 
na uniwersytecie, organizowane są wycieczki na-
ukowe oraz obozy integracyjne – wylicza Patrycja 
Trzetrzelewska.

I wreszcie sam „festiwal nauki”. Niepowtarzalna 
okazja, aby przekonać się, jak trudną sztuką jest 
mówienie o tym, co robiło się przez kilka miesięcy 
w zaciszu szklonej pracowni. Kiedy trzeba stanąć 
przed swoimi rówieśnikami i przekonać ich, że fizyka 
lub chemia to na tyle fascynujące tematy, aby roz-
prawiać o nich bez końca. Młodym naukowcom po-
maga tu nowoczesna technika – między innymi pre-

Cierpliwość fanów zespołu, których nie 
brakuje, co najlepiej można zobaczyć pod-
czas koncertów, w końcu zostanie wynagr-
odzona. Już na początku października, 
a dokładnie 10 dnia wspomnianego mie-
siąca, będzie można znaleźć nową płytę na 
półkach sklepowych. A na niej mocne 
brzmienia, tak typowe dla jastrzębskiej 
grupy. Na krążku znalazło się osiem utwo-
rów. Po długim czasie poszukiwań wydaw-
cy, udało się dopiąć celu. Płyta „Niewolnicy 
wolności” jest drugą w dorobku jastrzę-
bskiego zespołu. W 2009 „wyszedł” pier-
wszy krążek, zatytułowany „Primodium”. 

Jak można w dużym skrócie opisać 
nową płytę? Jak już wcześniej tłumaczył 
Grzegorz Żygoń, można powiedzieć, że bę-
dzie dla słuchaczy łatwiejsza w odbiorze. 
Dużo bardziej rock'n'rollowa. Teksty są 
pisane w formie pamiętnika, zamknięte 
w świecie „Symetrii”. Nowy krążek to swo-
isty pamiętnik. Opis życia. Ale odczytać go 
będą mogli tylko ci, którzy naprawdę będą 
mieli na to ochotę. To będzie nowa „Syme-
tria” - taka, jakiej wcześniej nie słyszano. 
Coś zupełnie innego. Początkowo były pe-
wne obawy, jak ludzie na to zareagują. 

odwiedzimy w tym roku na pewno zostaną 
rozstrzelane na początku następnego. Tak-
że spokojnie! Pozdrawiamy serdecznie i do 
zobaczenia na koncertach! Rock'n'Roll!” - 
można przeczytać na oficjalnej stronie 
„Symetrii”. 

Młodzi muzycy dają z siebie wszystko 
na każdym koncercie przez ponad 5 lat. Ich 
energia się nie kończy, co udowadniają za 
każdym razem, kiedy pojawiają się na sce-
nie. Co ważne robią to z coraz większym 
profesjonalizmem i zaangażowaniem. Je-
szcze nim ukazał się teledysk do „Tańca 
z diabłem” można było oglądać „making 
off”, czyli jak przebiegały prace nad tworze-
niem klipu.

Teraz pozostaje czekać, aż płyta pojawi 
się w sklepach, aby taką "cieplutką" można 
było umieścić w swojej kolekcji muzycz-
nych krążków. A namiastkę tego, co się na 
niej znajduje oraz wszystkie znane już 
utwory "Symetrii" będzie można usłyszeć 
podczas koncertów. 

Jednak już wiadomo, że zarówno singiel, 
promujący krążek, jak i pozostałe utwory 
na nowej płycie, które niektórzy mieli oka-
zję wysłuchać, zbierają bardzo pozytywne 
komentarze. Nie oznacza to jednak, że nie 
pojawiają się również słowa krytyki. Takie 
również są potrzebne. Choćby do tego, aby 
motywować do dalszej, bardziej wytężo-
nej pracy. Po to, aby stawać się lepszym 
w tym, co się robi. Ta płyta jest dojrzalsza, 
bo sami członkowie „Symetrii” są już bar-
dziej dojrzali.

Wydanie płyty nie oznacza, że teraz 
muzycy będą odpoczywać. Wręcz prze-
ciwnie. W planach jest lista koncertów. 
Jastrzębianie odwiedzą Bielsko-Białą oraz 
Kielce. Oczywiście nie mogło również za-
braknąć występu w rodzimym mieście, czy-
li Jastrzębiu-Zdroju. Tutaj „Symetria” zagra 
już 13 października. 

„Już 10 października w salonach mu-
zycznych sieci Empik i Media Markt pojawi 
się nasza druga płyta. Dzięki za mejle! 
Dzięki za wsparcie! To nas napędza i moty-
wuje do działania. Postaramy się odwiedzić 
jak największą ilość miast. Te których nie 

Nowa płyta już w październiku
Premiera najnowszego krążka jastrzębskiej grupy „Symetria” tuż, 

tuż. Efekty pracy członków zespołu można już słuchać, ale i oglądać, 

bowiem jakiś czas temu odbyła się premiera kawałka promującego 

płytę „Niewolnicy wolności”. Teledysk powstał przy współpracy 

z Alchemią Obrazu. „Pierwszy singiel z każdej płyty ma za zadanie 

przedstawić to, co będzie na całym krążku” - jak mówił jeszcze przed 

ukazaniem się kawałka „Taniec z diabłem” wokalista kapeli, Grzegorz 

Żygoń. Teraz fani zespołu poznali już przedsmak całego krążka.
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Kino w szkole

Tak, możliwe jest kino w szkole. Zresztą sala ję-
zyka polskiego przypomina nieco salę kinową. Gim-
nazjaliści spotykają się w niej nie tylko podczas stan-
dardowych lekcji, ale też na tzw. poniedziałkach fil-
mowych. Wspólnie oglądają dzieła najwybitniej-
szych reżyserów, a potem mogą się spierać, ile tylko 
mają sił i chęci. Warunek jest jeden – szanować sie-
bie nawzajem, swój punkt widzenia i nie obrażać. To 
jeden ze sposobów Barbary  na zachęcanie uczniów 
do poruszenia ważnych spraw, taki impuls, który 
spowodować ma reakcję. Jej pomysłem były tzw. 
kinowe nocki w szkole, czyli oglądanie wybranych 
filmów do białego rana. Okazuje się, że nie trzeba 
było ich tam zaciągać siłą, przyszli dobrowolnie. 

Pluszowe misie, 
jabłka i teatr, czyli 
jak wyrazić siebie
 

Pewnego dnia za sprawą uczniów i ich niestan-
dardowej nauczycielki pluszowe misie opanowały 
gimnazjum. Każdy przyniósł swojego pluszaka. „To 
był naprawdę ciekawy widok, kiedy prawie już doro-
słe dziewczyny i chłopaki przyniosły swoją przytu-
lankę. W ten sposób uczciliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Okazuje się, że każdy - i mały, i duży ma do 
niego słabość" – śmieje się. Innym razem gimnazja-
liści rozdawali mieszkańcom ul. Katowickiej jabłka, 
chcąc zachęcić ich do zdrowego trybu życia. Mło-
dzież ujawniała swoje talenty aktorskie, występując 
w teatrze szkolnym. Nie były to tylko jasełka, pro-
gramy artystyczne przygotowywane z okazji nada-
wania ważnych dla szkoły certyfikatów, ale także 
spektakle o poważnych problemach życiowych: 
przemocy, wyobcowaniu, uzależnieniu od narko-
tyków i używek, poszukiwaniu sensu życia. „Każdy 
człowiek, niezależnie od wieku stawia sobie pytania, 
młodzi nawet może bardziej. Wchodząc w dorosłe 
życie, można się pogubić i stracić jego sens. Poprzez 
sztukę staram się pomóc młodzieży wejrzeć w głąb 
siebie i tam poszukać odpowiedzi na te pytania" – 
mówi pani Barbara. 

Zdarzały się nawet happeningi, które kończyły 
się pod… drzwiami dyrekcji szkoły. „To była akcja 
„Oddajcie nam kolory". Taki protest przeciwko 

szarym, bezbarwnym mundurkom. Na szczęście na-
sza dyrekcja wykazała zrozumienie i protest uczniów 
zakończył się kompromisem" – relacjonuje.
 

Dlaczego to robi?

„Nowe pomysły wciąż przychodzą mi do głowy, 
rzucam się na nie i chcę, jak najszybciej zrealizować. 
Może to wynika z tego, że ciągle mi czegoś brak, że 
ciągle stawiam sobie nowe cele. Życie jest dyna-
miczne i nie znosi pustki, a ja wciąż czegoś chcę, 
wciąż do czegoś dążę. Nie liczę czasu na te wszystkie 
happeningi, spotkania z młodzieżą, próby teatralne, 
kółka filmowe. Również mnie to wszystko sprawia 
ogromną frajdę. Chcę przekazać młodzieży, że życie 
jest ciekawe, że tylko od nas samych zależy, co z nim 
zrobimy. Tak naprawdę to uczę przedmiotu, który 
może być jedną wielką lekcją bycia człowiekiem 
w różnych okolicznościach i w różnych czasach" - 
mówi Barbara. 

Oprócz inicjatyw typowo szkolnych ma na 
koncie współorganizację tzw. Nepomucenaliów, 
czyli imprezy kulturalnej z patronem miasta w tle. Jej 

Jak to się zaczęło…

Od zawsze udzielała się społecznie. Lubiła kon-
takt z rówieśnikami, z dziećmi. Kiedy była uczennicą, 
chętnie pracowała z młodzieżą. Uczestniczyła 
w spotkaniach Ruchu Światło-Życie, stworzonego 
przez księdza Franciszka Blachnickiego. „Wtedy 
uczyliśmy się być razem. Pomagać sobie nawzajem. 
Wyjeżdżaliśmy na wspólne rekolekcje, wycieczki, 
uczestniczyliśmy w spotkaniach. To były czasy ucze-
nia się bycia kreatywnym, troszczenia o innych, to 
wtedy tak naprawdę poczułam wartość wspólnoty" 
– wspomina pani Barbara Kobos. Wchodząc w do-
rosłe życie, postanowiła zostać pielęgniarką. Pier-
wsze lata pracy zawodowej mijały jej w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 Jastrzębiu-Zdro-
ju. Jednak to nie było „to". Zdecydowała, że podej-
mie studia wyższe, jednak nie na kierunku medy-
cznym, ale na filologicznym. „Od zawsze czytałam. 
Książki to był mój świat. Polonistyka była próbą 
urzeczywistnienia dawnych marzeń" – mówi. Pod-
czas studiów na Uniwersytecie Śląskim przyszedł 
czas na praktyki w szkole. Właśnie wtedy zrodziło się 
pytanie: „A może to jest to? Może powinnam 
pracować z dziećmi i młodzieżą?" Wybrała szkołę 
i tak już zostało od 15 lat. 

Fascynująca literatura
 

Pani Barbara została nauczycielką języka pol-
skiego. Od początku wiedziała, że lekcje polskiego 
mogą stać się okazją do przekraczania siebie, do wy-
chodzenia naprzeciw rzeczywistości literackiej, któ-
rej źródła należy szukać w życiu każdego z nas. 
„Przecież książki ukazują pełne dynamizmu życie, 
a ich bohaterowie zmagają się z problemami takimi 
samymi, z jakimi my się zmagamy". Czy to może być 
nudne? Czy życie może być nudne?" – pyta. Nie jest 
tajemnicą, że młodzież nie garnie się do czytania 
czegokolwiek. Jak więc przekonać ją do lektury, czy 
rzeczywiście jest to możliwe? Pani Barbara odpo-
wiada, że książki są dla niej impulsem do dyskusji na 
lekcjach o ważnych sprawach, które tak naprawdę 
nie dzieją się gdzieś w jakiejś abstrakcji, ale tu i te-
raz. Zdarza się, że nawet oporni uczniowie biorą 
udział w dyskusjach. Przecież to naturalne, że każdy 
ma swoje zdanie na wiele tematów. Każdy też chce 
je wypowiedzieć, tylko trzeba mu dać szansę, aby 
mógł to zrobić. 

uczestnicy brali udział w koncertach, wykładach, 
spotkaniach z ciekawymi osobami, dyskusjach. Jest, 
wraz z małżonkiem, autorką publikacji na temat ks. 
Anzelma Skrobola, proboszcza parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. 

Z pewnością Barbara Kobos, nauczyciel języka 
polskiego w Gimnazjum nr 8, nie jest standardowym 
pedagogiem. Usiłuje dotrzeć do uczniów na różne 
sposoby, otworzyć ich na siebie, na świat. Po latach 
widzi, że niektórzy z nich studiują na filologii pol-
skiej, udzielają się społecznie. Jej uczniowie odno-
szą sukcesy w ogólnopolskich konkursach - m.in. 
w konkursie krasomówczym, wygrali ogólnopolski 
konkurs na reportaż, ogólnopolski konkurs na opo-
wiadanie olimpijskie. Sama ucząca z chęcią podej-
muje wyzwania i bierze udział w konkursach dla na-
uczycieli, dzięki czemu mogła zostać finalistką kon-
kursu wojewódzkiego. „Myślę sobie, że pewnie to 
nie moja zasługa, ale miło widzieć, jak dzieciaki ro-
bią coś z sensem, jak stawiają sobie ambitne cele i je 
realizują" – podsumowuje. 

Ciągle czegoś szukam
Od zawsze lubiła czytać książki. 
Dosłownie - pożerała je setkami. 
Zamykała się w swoim pokoju i z za-
partym tchem śledziła losy bohate-
rów. Później została pielęgniarką 
i pracowała w szpitalu. Dopiero po-
tem zdecydowała się podjąć studia 
polonistyczne i zmienić zawód – 
została nauczycielką języka pol-
skiego. Dzisiaj uczy w gimnazjum 
i chce przekazać uczniom, że świat 
książek jest niezwykle ciekawy, bo 
w gruncie rzeczy opowiada o… nas 
samych. Nie ma chyba ucznia Gim-
nazjum nr 8, który by o niej nie sły-
szał lub nie miał z nią kontaktu. Mó-
wią, że Barbara Kobos nie jest prze-
ciętnym belfrem. Barbara Kobos
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Kulturalnie w Żorach

Tutejszy Miejski Ośrodek Kultury bardzo stara 
się, aby zapewnić mieszkańcom ciekawą rozrywkę, 
bez względu na pory roku. Każdy znajdzie tutaj coś 
dla siebie, począwszy od miłośników malarstwa, 
grafiki, przez melomanów czy fanów spektaklów 
teatralnych. Cóż takiego więc będziemy można zo-
baczyć podczas jesiennych dni w Żorach?

Począwszy od 13 października do 7 listopada, 
w Galerii na Starówce, do wglądu będą prace Anny 
Flagi. Ta utalentowana artystka, na co dzień mie-
szkająca i pracująca właśnie w Żorach, po 11 latach 
przerwy wraca z wystawą pod tytułem „Nagość 
twarzy”.
„Poprzez NAGOŚĆ TWARZY – JESTEM – po 11 latach 
przerwy, po kilku epizodach wystawowych. Prezen-
tuję prace graficzne ukazujące emocje człowieka 
w jego twarzy, sięgając po najprostszy środek, jakim 
jest twarz własna oraz twarze moich bliskich. Sku-
piam się bardziej na wyrażeniu stanu ducha poprzez 
strukturę, kolor jak i wyraz emocjonalny osoby. 
Karykaturalne ujęcia dodatkowo przejaskrawiają 
moją wypowiedź artystyczną.” - tak określa swoja 
twórczość Anna Flaga.

W tym samym miesiącu, 21 października, na 
Scenie na Starówce odbędzie się koncert artystów, 
których dokonania odbiły się głośnym echem na ro-
dzimej scenie muzycznej. Anita Lipnicka i John Por-
ter, bo to właśnie o nich mowa, wystąpią przez pu-
blicznością w ramach ogłoszenia wyników i wręcze-
nia nagród laureatom tegorocznych konkursów: 

fotograficznego "Żory w obiektywie" i literackiego 
"Żorskie opowieści". Jak pokrótce można schara-
kteryzować tą dwójkę? Anita Lipnicka & John Porter 
to niepowtarzalny duet, który aktywnie działa na 
polskiej scenie muzycznej. Połączenie kobiecej deli-
katności i rockowego zacięcia. Anita Lipnicka & John 
Porter tworzą parę nie tylko na scenie, lecz również 
poza nią. Ich debiut - "Nieprzyzwoite piosenki" - od-
niósł duży sukces; sprzedał się w Polsce w nakładzie 
ponad 100 tys. egzemplarzy. Ten koncert rozpocznie 
się już 21 października o godzinie 19.00 na żorskiej 
Scenie na Starówce. Bilety w cenie 35 i 30 złotych do 
nabycia w miejscu koncertu.

Zaledwie kilka dni później, 30 października, nie 
lada gratka czeka amatorów sztuki teatralnej. Na 
żorskich deskach pojawi się bowiem spektakl pod ty-
tułem „Spadkobiercy”. Doborowa obsada, w postaci 
takich gwiazd jak Hanna Śleszyńska, Grażyna Wol-
szczak, Daria Widawska, Agata Kulesza, Waldemar 
Barwiński oraz Marcin Troński, to nie jedyny atut 
tego spektaklu. Niewątpliwym walorem jest również 
ciekawa fabuła w tej pełnej zwrotów czarnej ko-
medii. Akcja zaczyna się we Francji, gdy w wypadku 
samochodowym ginie Pascal, partner życiowy mo-
delki Florence. Zrozpaczoną kobietę zaczynają 
odwiedzać rozmaici ludzie, niosący wątpliwe pocie-
szenie.

Pojawia się rodzeństwo zmarłego, Nicole i Paul, 
które z opłakiwania zmarłego płynnie przechodzi do 
plądrowania mieszkania. Przyjaciel domu zgłosi się 

po zwrot pożyczonych sześciu tysięcy, zaś seksowna 
Vivienne z miejsca pochwali się pierścionkiem zarę-
czynowym. Oczywiście, od Pascala za – cóż za zbieg 
okoliczności - całe sześć tysięcy. Dopiero interwen-
cja wezwanej do nieczynnego pieca pani hydraulik 
Alice ustawi sprawy we właściwym miejscu.

Aby zobaczyć kunszt aktorski znanych gwiazd 
polskiego kina i teatru należy wydać 70 złotych na 
bilet normalny i 60 złotych na ulgowy. Spektakl roz-
pocznie się o godzinie 17.00.

Listopad również upłynie pod hasłem atrakcji, 
tym razem jednak przeważać będą atrakcje muzy-
czne. W tym miesiącu bowiem Miejski Ośrodek Kul-
tury zapowiada aż trzy koncerty. Na pierwszy ogień 
pójdzie Sari Ska Fest czyli odbywający się w rocznicę 
uzyskania niepodległości festiwal reggae i ska, 
którego głównym gościem będzie formacja Sari Ska 
Band. Jest to zespół pochodzący z Żor, którego mu-
zykę określa się jako mieszankę takich stylów jak 
ska, reggae, rocksteady i swing. Liczba osób w skła-
dzie, a co za tym idzie, instrumentów decydujących 
o brzmieniu, tłumaczy określenie „band” w nazwie 
zespołu, który bez przesady można by nazwać także 
ska orkiestrą. W kompozycjach grupy dominują sko-
czne, motoryczne kompozycje nawiązujące do 
stylistyki legendarnej wytwórni Two Tone. Nie brak 
jednakże momentów bardziej nastrojowych, w któ-
rych zespół zbliża się do miękkiego brzmienia rock-
steady nie odmawiając sobie wycieczek w stronę 
reggae i swingu. Impreza co roku odbywa się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Żorach.

W odrobinę innym stylu, jednak w dalszym 
ciągu powalając słuchaczy na kolana, zaprezentuje 
się Grzegorz Karnas. Ten artysta jazzowy współ-
pracował z czołówką młodej polskiej sceny jazzowej 
(Michał Tokaj, Piotr Wyleżoł, Krzysztof ”Dzida” Dzie-
dzic, Michał Miśkiewicz, Adam Kowalewski, Robert 
Kubiszyn, Sławomir Kurkiewicz czy Łukasz Żyta) jak 
i z jej legendami (Tomasz Szukalski, Kazimierz 

Jonkisz). W 1998 Karnas został uhonorowany pier-
wszą nagrodą na Międzynarodowych Spotkaniach 
Wokalistów Jazzowych w Zamościu. W rok później 
ukaza-ła sie jego debiutancka płyta "Reinkarnasja" 
(Nottwo 2002), z którą zagrał koncerty w klubach 
i na głównych polskich i słowackich festiwalach jazz-
owych (Miedzynarodowy Festiwal Pianistow Jazz-
owych w Kaliszu, Jazz Nad Odrą, Bratislava Jazz 
Days, Jazz Jamboree w studio koncertowym Polskie-
go Radia im. Agnieszki Osieckiej). Po zjechaniu 
wszerz i wzdłuż Europy, da koncert w Żorach. Arty-
sta zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty, 
która jest jedyną w swoim rodzaju mieszanką „pie-
śni zapożyczonych" oraz oryginalnych kompozycji 
tego wyjątkowego, alternatywnego wykonawcy, od-
wołującego się w swej twórczości do przeróżnych 
gatunków muzycznych, które za sprawą potężnej 
ekspresji, nietuzinkowych tekstów, oraz wykwintnej 
gry zespołu spajają się w jedną jazzową całość. 
Odbędzie się on 20 listopada. Dokładną godzinę 
koncertu organizatorzy wciąż ustalają.

Na żorskiej scenie muzycznej nie może także 
zabraknąć damy polskiej piosenki. Z tego też powo-
du, 27 listopada, odbędzie się koncert powszechnie 
znanej Hanny Banaszak. Ta polska piosenkarka jazz-
owa i estradowa, posiadająca w swoim repertuarze 
również piosenki poetyckie czy kabaretowe, zapre-
zentuje przez żorzanami swoje największe przeboje, 
takie jak chociażby „Pejzaż bez ciebie” czy „Pogoda 
Ducha”.

Jak widać więc nie pozostaje nic innego, jak 
zarezerwować swój wolny czas tej jesień na multum 
wydarzeń kulturalnych mających miejsce w Żorach. 
Nie dość, że nie stracimy czasu siedząc i marudząc 
przed telewizorem, to jeszcze będziemy mieli okazję 
obcować z kulturą. To idealne połączenie na długie 
jesienne wieczory.

Mimo, że aura za oknem nie nastraja nas zbyt pozytywnie, jak 
to zwykle o tej porze roku bywa, nie musi to jednak oznaczać 
siedzenia w domu i wpatrywania się w szklany ekran. Można 
skorzystać z wielu kulturalnych atrakcji, które oferują nam 
pobliskie Żory.

Anita Lipnicka i John Porter
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Druga młodość 
Śmigielskiego

Czy któreś ze spotkań na najwyższych
 szczeblach rozgrywek utkwiło 

Ci w pamięci? 

Na pewno dobrze wspominam starcie w Pucharze Li-
gi z Widzewem Łódź, zakończone zwycięstwem Od-
ry. Grałem na lewej pomocy naprzeciw Mirosława 
Szymkowiaka. Mieliśmy kilka ostrzejszych starć 
i w końcu Mirek powiedział, żebym przestał go 
w końcu faulować (śmiech). Poza tym pamiętam 
również mecz w Chorzowie przeciw Ruchowi. „Nie-
biescy” wywalczyli wówczas tytuł mistrza rundy je-
siennej. Przegraliśmy tam 1:3, a w barwach rywali 
wystąpił między innymi Marcin Baszczyński, z któ-
rym również przyszło mi walczyć na boisku. Ale to 
wszystko były epizody. Wspomnienia...

W Ruptawie nazywają Cię „Robbenem”.
 Skąd to się wzięło? 

Graliśmy sparing z juniorami starszymi Szkółki Pił-
karskiej MOSiR Jastrzębie przy Kościelnej. W pew-
nym momencie „objechałem” czterech przeciwni-
ków, położyłem na ziemi bramkarza i wjechałem z
 piłką do bramki. Ktoś krzyknął z trybun: „Ekstra 
Robben” i tak już zostało. Przyjęło się to wśród 
kolegów i działaczy. Niekiedy internauci dokuczają 
mi z powodu tego przezwiska, ale proszę mi wierzyć, 
że to nie mój pomysł (śmiech).

Stajesz się powoli materiałem 
na legendę klubu z Estadio de Libowiec. 

Legenda to za dużo powiedziane. Ale czas mojej gry 
powoli będzie dobiegał końca. Naprawdę będzie mi 
miło, jeśli za parę lat ktoś w Ruptawie wspomni to, 
co zrobiłem dla tego klubu i poświęcą mi kilka minut 
przy okazji okazjonalnego spotkania.

Czego zatem można życzyć na przyszłość?
 
W rozmowie w „cztery oczy” prezes Jan Gabryś 
stwierdził, iż skoro za moich czasów była krótka 
przerwa w awansach, to i teraz może nie będzie ina-
czej. Grzegorz Łukasik wprowadził Granicę do okrę-
gówki. Myślę, że stać nas na to, aby wzmocnić dru-
żynę i powalczyć o awans nawet do IV ligi.

Czy żałujesz, że grasz tylko w lidze
 okręgowej? Z Twoim doświadczeniem
 mógłbyś spróbować swoich sił w wyższej
 klasie rozgrywkowej. 

Prezes Jan Gabryś sprowadził mnie do Granicy Ru-
ptawa, gdy miałem 28 lat. To było cztery lata temu. 
Wtedy w Ruptawie była B klasa. Myślałem, że na tym 
skończy się moja przygoda z futbolem. Tymczasem 
awansowaliśmy do ligi okręgowej i, jak widać, nadal 
stać mnie na grę na wysokim poziomie. Cóż, życie 
poukładało się tak, a nie inaczej. Z jednej strony 
była praca, z drugiej - kontuzje. Jestem zadowolony 
z tego, że gram w Granicy. Dzieje się tak głównie 
dzięki prezesowi, który jest naprawdę konkretnym 
człowiekiem. Myślę, że stać by mnie było na grę 
w wyższej lidze. Pojawiały się zresztą oferty nawet 
z III ligi. Ale przyjąłem ofertę z Ruptawy i cieszę się 
z tego.

Wielu kibiców pamięta, iż masz w swojej
 karierze epizod związany z ekstraklasą. 

W barwach Odry Wodzisław rozegrałeś
 cztery spotkania na najwyższym froncie. 

Niewiele było tych spotkań. Trafiłem na ciężki okres 
w Odrze. Byłem członkiem drużyny, która zdobyła 
Mistrzostwo Polski Juniorów. W tym samym czasie 
pierwszy zespół Odry awansował do ekstraklasy, 
w której po jednym sezonie zajął trzecie miejsce i 
zagrał w Pucharze UEFA. Jednak kolejne lata to cię-
żka walka o utrzymanie. Trenerzy nie stawiali na 
młodzież, co z mojej perspektywy nie było korzy-
stne. W lidze zadebiutowałem dzięki trenerowi 
Jerzemu Wyrobkowi. Z tej drużyny, która zdobyła 
Mistrzostwo Polski Juniorów, nikt nie przebił się do 
podstawowego składu. Nawet Marcin Smoliński, 
który ocierał się o kadrę Polski. W Wodzisławiu jed-
nak mało kto to doceniał. A ja z czasem „ogarnąłem 
się” i poszedłem w innym kierunku. Skończyłem stu-
dia i tak się to potoczyło. Potem zaliczyłem kilka se-
zonów w barwach GKS Jastrzębie i myślę, że trochę 
zdrowia dla tego klubu zostawiłem na boisku. Nie ża-
łuję tego czasu, choć wtedy przydarzyła mi się kolej-
na przykra kontuzja kolana. Być może gdyby nie to, 
do dziś grałbym przy Harcerskiej. Ale być może wte-
dy nie skończyłbym studiów... W każdym razie obec-
nie pracuję i gram w Ruptawie. I, szczerze powie-
dziawszy, nie zazdroszczę kolegom, którzy teraz gra-
ją w Jastrzębiu...

To Twoja druga piłkarska młodość. 
Kiedyś mówiłeś, że z czasem zaczniesz

 grać w defensywie, tymczasem lata lecą,
 a Śmigielski nadal bryluje na ataku. 

Myślałem, że w lidze okręgowej będzie się grało cię-
żej. Tymczasem, jak dla mnie, jest łatwiej niż w kla-
sie A. Mam więcej miejsca, jest czas na dogranie. 
Natomiast wcześniej musiałem przede wszystkim 
bać się o swoje nogi, na które czyhali obrońcy rywali. 
Na pewno nie powiedziałem jeszcze ostatniego sło-
wa. Czuję się tu bardzo dobrze.

Granica jest prawdziwym 
„czarnym koniem” ligi okręgowej. 
Po zwycięstwie z Syrynią awansowaliście

 na podium. Celem było utrzymanie, a tu...
 apetyt może rosnąć w miarę jedzenia. 

Cel się nie zmienia, nadal przede wszystkim chcemy 
utrzymać się w okręgówce. Ale widać, że spisujemy 
się najlepiej spośród wszystkich beniaminków. Ma-
my przeambitnego trenera, którego charakter prze-
kłada się na zespół. Ale na razie działamy na zasa-
dzie małych kroków. Walczymy o jak najwyższe 
miejsce. Na chwilę obecną prowadząca Forteca 
Świerklany jest nie do przeskoczenia, ale mam na-
dzieję, że z czasem lider zacznie tracić punkty.

W spotkaniu z Naprzodem Syrynia 
strzeliłeś przepiękną bramkę. 
Druga młodość Adama Śmigielskiego.

 Rzeczywiście, tak pięknego gola jeszcze nie zdoby-
łem, choć gram w piłkę od kilkunastu lat. Naprawdę 
cieszę się z tego. Zwycięstwo było zasługą całej dru-
żyny oraz oczywiście trenera Grzegorza Łukasika, 
który mobilizuje nas nie na 100, ale na 200 procent. 
To dzięki niemu drużyna daje z siebie maksimum na 
boisku.

A jak układają się Twoje relacje 
z trenerem?Jesteście niemal

 rówieśnikami, a poza tymsam kiedyś
 prowadziłeś Granicę jako grający trener. 

Trener nastawia zespół na maksimum walki i zaan-
gażowania na boisku. Wpaja im naprawdę ambitną 
grę. Opiera skład na kilku zawodnikach doświad-
czonych, a resztę stanowią przede wszystkim młodzi 
piłkarze. To powoli zaczyna się sprawdzać. Obraliś-
my dobry kierunek. Z trenerem Łukasikiem dogadu-
jemy się bardzo dobrze i nie ma między nami proble-
mów. A jeśli przestaniemy się dogadywać... Cóż, 
podamy sobie ręce i każdy pójdzie w swoją stronę. 
Szkoleniowiec wie, na co mnie stać i ja również 
wiem, na co mnie stać. Jest naprawdę w porządku. 
Daję z siebie wszystko w każdym meczu.

Bez Adama Śmigielskiego trudno wyobrazić 
sobie dzisiaj Granicę Ruptawa. Jest czołowym 
zawodnikiem ligi okręgowej i prawdziwym 
człowiekiem-instytucją w klubie z Estadio de 
Libowiec. Śmigielski to jednak nie tylko dobra 
gra na rzecz klubu z Ruptawy, ale też lata 
występów w Odrze Wodzisław i GKS Jastrzębie. 
W barwach pierwszego z wymienionych klubów 
zadebiutował w ekstraklasie, a także zdobył 
tytuł Mistrza Polski Juniorów. To bez wątpienia 
jeden z najlepszych piłkarzy w naszym mieście. 
W spotkaniu Granicy z Naprzodem Syrynia 
Śmigielski zdobył przepiękną bramkę, która 
dała gospodarzom cenne trzy punkty...

Adam Smigielski, fot. Magdalena Kowolik
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bierze udział w maratonach rowerowych. Do Airco 
wciągnęła mnie koleżanka, która należała do klubu. 
Widniejący w nazwie sponsor, czyli Gomola Trans, to 
przewoźnik. Grupa liczy sobie około sześćdziesięciu 
zawodników. Klub opłaca nam wpisowe oraz stroje. 
Na koniec sezonu najlepsi mogą liczyć na nagrody za 
sukcesy - mówi Naruszewicz. 

Jako zawodnik Gomola Trans Airco Team bierze 
udział w serii maratonów kolarskich Powerade MTB 
Marathon. Najczęściej startuje w megamaratonach, 
na dystansach 40-60 km. Dla zwykłego rowerzysty 
wydaje się to niedługim dystansem, ale trzeba 
pamiętać, że chodzi tu o kolarstwo górskie. Czyli 
permanentne strome zjazdy i podjazdy w trudnym, 
górskim terenie. Skali trudności nie można porów-
nać do tego, z czym przeciętny użytkownik roweru 
ma do czynienia na szosie. Wystarczy czasami obej-
rzeć w telewizji zmagania naszej mistrzyni, Mai Wło-
szczowskiej. Las, błoto, kamienie, szuter to codzien-
ność. Tu nie ma luksusów. Poza Naruszewiczem 
w tych wyścigach bierze udział między innymi Irene-
usz Miśkowiec z klubu sponsorowanego przez Knorr 
Gorący Kubek, który ostatnimi czasy bywał na mecie 
lepszy od naszego bohatera. - Cieszę się z jego suk-
cesów i serdecznie go pozdrawiam. Na chwilę obec-
ną jest lepszy ode mnie. W czasie zawodów w Ustro-
niu trzymaliśmy się razem, ale Irek zdecydowanie 
lepiej zjeżdża. Ja z kolei preferuję podjazdy i tam go 
doganiam. Cóż, kilka razy zdarzyło mi się wywrócić 
na zjazdach i chyba tu tkwi pewien mentalny 
problem - opisuje „Gutekbike”. Ponadto w gigamara-
tonach, czyli na najdłuższych dystansach, jeździ ko-
lega klubowy Naruszewicza, doświadczony Andrzej 
Piotrowski. Dlaczego Naruszewicz wybrał akurat 
megamaraton? - Muszę łączyć pracę, studia i trenin-
gi. Niestety, na to ostatnie pozostaje mi dwie, trzy 
godziny dziennie. Kocham sport i nie mogę bez 
niego żyć. To odskocznia od codzienności, która nie-
samowicie motywuje. Jeśli po pracy nie mam nic do 
roboty, to zawsze uprawiam sport. Nie potrafię bez 
niego żyć. Żałuję jedynie, że zacząłem tak późno... - 
dodaje z nutką żalu w głosie. 

Mimo wielu sukcesów i sporej aktywności Arka-
diusz Naruszewicz nie może liczyć na popularność 
wśród ludzi „spoza branży”, tudzież na uznanie ze 
strony urzędników miejskich. Nie uprawia siatkówki, 
więc nikt nie zapłaci mu milionów za jeden dobry 
serwis w sezonie. On osobiście zupełnie się tym nie 
przejmuje. Robi swoje. Nieco głośniej na jego temat 
zrobiło się po zawodach we włoskiej miejscowości 
Selva Gardena, gdzie odbył się Sellaronda Hero 
MTB. W klasyfikacji generalnej wyścigu na 50 km na 

trasie o przewyższeniu 2600 m (sic!) „Gutekbike” 
zajął fantastyczne, 24. miejsce. Był również jede-
nasty w swojej kategorii wiekowej. Do dziesiątki za-
brakło naprawdę niewiele... W zawodach wzięło 
udział 1,5 tysiąca zawodników z całego świata, 
a w jego kategorii wystartowało 152. Mało? Wypada 
jedynie pogratulować. - Jechaliśmy w Dolomitach. 
Elita startowała o 8:00, a my jako amatorzy - o 8:15. 
Na tej samej trasie rywalizowali wcześniej ucze-
stnicy Giro d'Italia. Cały odcinek to wyłącznie pod-
jazdy i zjazdy. Ani przez chwilę nie można było liczyć 
na jakikolwiek płaski odcinek. Najpierw półtora go-
dziny pod górę, około 14 km. Na dole zimno, ale 
z czasem człowiek musi się zgrzać. Trzeba dbać 
o odpowiednią temperaturę ciała, aby nie zachoro-
wać. Kilkanaście stromych zakrętów. Podłoże śliskie, 
szutrowe. Tymczasem na międzyczasie miałem 
świetne, ósme miejsce. Byłem pozytywnie zasko-
czony - opisuje Naruszewicz. Wspinali się nawet na 
wysokość około 2400 m.n.p.m. Dla normalnego 
człowieka na takim poziomie może powoli kończyć 
się powietrze. A oni, jak gdyby nigdy nic, ścigają się 
na rowerach. - Na trasie były sporo kibiców, huk ni-
czym na Giro - śmieje się kolarz. Na szczęście dopi-
sała im pogoda. „Gutekbike” wspomina również 
o fantastycznej organizacji imprezy, co przejawiało 
się między innymi w niezwykle bogato wyposa-
żonym punkcie żywieniowym, skąd „w biegu” mo-
żna było zabrać batony, żele, wodę, a nawet bułki 
z mięsem. Pod tym względem zawody w Polsce są
o wiele bardziej ubogie. Na podjazdach nie miał 
sobie równych. Mijał Włochów jak dzieci. - Ale na 
zjazdach gospodarze pędzili niczym pociąg TGV, a ja 
trochę hamowałem - mówi. Niewiele zabrakło do 
dziesiątego miejsca w kategorii, które zajął oczy-
wiście... Niemiec. - Trudno, może gdybym szybciej 
zjeżdżał, to by się udało. Ale i tak jestem z tego 
występu bardzo zadowolony - dodaje Naruszewicz. 

Za swój duży sukces „Gutekbike” uważa również 
ukończenie prestiżowego Biegu Rzeźnika, czyli zma-

Przedstawicielom środowiska sportowego Arka-
diusza Naruszewicza przedstawiać nie trzeba. To je-
den z najbardziej sympatycznych jastrzębskich 
zawodników. Człowiek-orkiestra, dla którego sport 
jest życiem, a życie jest sportem. Urodził się w 1975 
roku. Jego marzeniem jest zdobycie tytułu mistrza 
Polski. - Jeśli zostanę najlepszym z Polaków, to będę 
mógł umrzeć - śmieje się. Dość późno rozpoczął 
przygodę ze sportem, dlatego liczy, że być może uda 
mu się zrealizować cel życia w ramach kategorii 
masters. Sportem interesował się od najmłodszych 
lat, jednak pierwszy rower otrzymał dopiero po 
ukończeniu piętnastego roku życia. To były ciężkie 
czasy przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych. O wszystkim decydowały pieniądze. Tym 
rowerem był zwykły składak Wigry 3. Naruszewicz 
przez wiele lat śledzi i do tej pory ogląda Tour de 
France, Giro d'Italia czy Vuelta a Espana, a także 
różnego rodzaju klasyki kolarskie. - Marzyłem o tym, 
aby zostać kolarzem szosowym. - Podziwiam Marka 
Galińskiego, a także wszystkich wielkich kolarzy, jak 
Pantani, Indurain, Szurkowski... Ale moimi najwięk-
szymi idolami pozostali himalaiści Jerzy Kukuczka 
i Wanda Rutkiewicz - mówi „Gutekbike”. I to zape-
wne właśnie fascynacja tymi ludźmi popchnęła go 
w ramiona Klubu Wysokogórskiego, z którym zdobył 
dwa wcześniej wspomniane szczyty. - Marzę o zdo-
byciu ośmiotysięcznika - mówi. Myślał o kolarstwie 
szosowym, ale ponieważ kocha góry, szybko prze-
rzucił się na kolarstwo górskie. Pierwszy rower gór-
ski zakupił po ukończeniu dwudziestego roku życia. 
Do MTB namówił go przyjaciel, Piotr Marszałek, 
który pomógł mu złożyć rower górski. Na nim Naru-
szewicz zaczął starty w swoich pierwszych mara-
tonach w polskich górach I tak już pozostało. Po kil-
ku latach spędzonych na studiach na PWSZ polubił 
również bieganie, w którym był najlepszy na roku. 
Spokojnie wyprzedzał młodszych o kilka lat kole-
gów. Dziś startuje w maratonach i półmaratonach, 
a także w cyklu biegów górskich LysaCup w Cze-
chach, gdzie jest jednym z nielicznych Polaków. 
Osiąga tam naprawdę dobre rezultaty. 

Jeden człowiek, trzy dyscypliny sportu, w każdej 
z nich sukcesy. Taki jest Arkadiusz Naruszewicz. Im-
prezy kolarskie przeplatają się z biegowymi. Do tego 
dochodzą możliwe do zrealizowania marzenia zwią-
zane z himalaistyką. Ktoś narzeka, że w Jastrzębiu 
brakuje prawdziwych sportowców? To tylko świad-
czy o tym, że nie ma pojęcia o sporcie w naszym mie-
ście. Na co dzień „Gutekbike” jest członkiem kolar-
skiego klubu Gomola Trans Airco Team. - To półama-
torski zespół chłopaków ze Śląska z siedzibą w Cho-
rzowie. Prezesem jest Dariusz Tiffert, który również 

gań biegowych w trudnym terenie na dystansie oko-
ło 80 km. Dla przeciętnego człowieka sama ta liczba 
wydaje się szalona. Tymczasem w ramach Biegu 
Rzeźnika trzeba jeszcze zmagać się aurą, ukształ-
towaniem powierzchni i podłożem. Najlepsi pok-
onują dystans w około jedenaście godzin. Naru-
szewicz przebiegł to w czasie ponad dwunastu go-
dzin. Kompletne wariactwo. Dlatego tytuł tego arty-
kułu nie mógł być inny. Arkadiusz Naruszewicz to 
prawdziwy „rzeźnik swojego losu”. Jastrzębianie 
mogą być dumni, że wśród nich jest sportowiec 
takiego kalibru. - Chciałbym na koniec pozdrowić 
wszystkich moich przyjaciół, a także rodziców, moją 
ukochaną Karolinę oraz cały team Gomola Trans 
Airco. Na uwagę zasługują moi znajomi, których już 
nie ma wśród nas - Ryśko Marszałek i Mietek Szma-
cinski. To niezwykli ludzie, kochający i żyjący kolars-
twem. Mam ich bardzo głęboko w pamięci… Pozdra-
wiam wszystkich aktywnie spędzających czas wolny. 
Robimy to przede wszystkim dla siebie i dla naszego 
zdrowego organizmu. Moim kolegom z dwóch kółek 
życzę tylu podjazdów, ilu bezpiecznych zjazdów - 
mówi Arkadiusz Naruszewicz. 

Cieszy fakt, iż w gronie jastrzębskich spor-
towców mamy takiego człowieka. Oni wszyscy się 
znają. Kibicują sobie nawzajem. Wśród nich jest kil-
ku mistrzów, takich jak Naruszewicz, ale są też inni, 
którzy zajmują nieco bardziej odległe miejsca w kla-
syfikacjach poszczególnych zawodów. Ale jest ich 
wielu. Wszyscy opłacają swoje starty, treningi czy 
odżywki z własnej kieszeni. Reprezentują miasto, 
ale miasto często nic o nich nie wie. Na sponsoring 
mogą liczyć tylko wybitni, a i tego jest bardzo nie-
wiele. O tych mniejszych lub większych sukcesach 
nie wiedzą ci, którzy rozdzielają nagrody na osią-
gnięcia w Jastrzębiu Zdroju. A chyba powinni...

Rzeźnik swojego losu
Wyścig kolarski. Drugi kilometr trasy. „Spięcie rogami” i salto przez kierownicę. Rozwalone biodro i kolano. Krew. Dętka do 
wymiany. - Dam radę, jadę dalej - powiedział sam do siebie. Wymieniony sprzęt, ale krew dalej się leje. Mimo to walczy. Dojechał 
do mety. Czy to opis wypadku Holendra Johnny'ego Hoogerlanda w Tour de France? Nie. To zdarzyło się jastrzębskiemu 
kolarzowi Arkadiuszowi Naruszewiczowi podczas gigamaratonu pod Wałbrzychem. Oto człowiek walki. Rzeźnik swojego losu. 
Kolarz, biegacz, zdobywca Mount Blanc i Grossglocknera. Pasjonat. Dla znajomych „Gutekbike”. Człowiek, który w kolejnych 
zawodach startuje z... zerwanym więzadłem przednim w prawej nodze. - Dopóki noga mi nie odpadnie, będę walczył - stwierdza.



Dystrybutor słodyczy zatrudni 
przedstawicieli handlowych. 
Zapewniamy samochód służbowy 
oraz telefon. Aplikacje prosimy 
wysłać na adres mailowy. 
kontakt: swiat-slodyczy@o2.pl

Praca dla dziennikarza. CV wraz z 
listem motywacyjnym prosimy 
przesłać na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

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

Zatrudnimy kelnera/kelnerkę, 
kucharza/kucharkę 
do Gospody Bavaria. 
kontakt: 510 624 005,
m.gala@poczta.fm

Spedytor międzynarodowy. 
Doświadczenie, znajomość 
j. angielskiego lub niemieckiego. 
kontakt: spedytor.ue@wp.pl

Zatrudnię wulkanizatora od zaraz 
z doświadczeniem - naprawa opon 
dużych i małych gabarytów. 
Ważna chęć do pracy. 
Bardzo dobre wynagrodzenie.
kontakt: 604 656 202

Przyjme do pracy stolarzy 
meblowych od zaraz wymagane 
doświadczenie samodzielność. 
kontakt: 501 778 039

Zatrudnię od zaraz murarzy, dekarzy, 
pracowników budowlanych. 
kontakt: 796 930 269

Firma Transportowa z Rybnika 
zatrudni kierowcę C+E ( plandeka ). 
kontakt: 604 782 270

Praca od zaraz: zatrudnię emeryta 
elektryka z prawem jazdy kat. B na 
terenie Wodzisławia, Radlina i okolic. 
Uprawnienia nie wymagane. 
kontakt: 698 551 482

Poszukuję do współpracy przy 
tłumaczeniu tekstów studenta 
3 - 5 roku germanistyki,
kontakt: 791 391 555

Pub "Blue Horse" zatrudni uczącą 
się panią do 25 lat. Nie wymagamy 
doświadczenia. Mile widziana 
książeczka sanepidowska. 
kontakt: 500 863 516

Przyjmę dobrą fryzjerkę. 
Na dobrych warunkach. 
kontakt: 32 4731277 / 791293339

Restauracja przyjmie kierowcę do 
rozwozu jedzenia. Nie wymagamy 
własnego samochodu. 
kontakt: 32 473 10 04

Zatrudnimy studentów, mile 
widziane umiejętności sprzedażowe, 
miła aparycja i chęć do pracy. 
kontakt: 532 515 555, 668 768 808

Firma "Premag" w Zebrzydowicach 
pilnie zatrudni do pracy: spawaczy, 
ślusarzy,szlifierzy. Praca stała lub 
dodatkowa od zaraz w systemie 
3-zmianowym. 
kontakt: 604 252 073

Oferujemy stabilną pracę, umowa 
o pracę na pełny etat po okresie 
próbnym, praca 5 dni w tyg. 
od 9 do 16. Obowiązki: telefoniczna 
sprzedaż usług Play. 
kontakt: 533 710 055

Sprzedam garaż na ul.Zielonej. 
Wjazd od ul. Zielonej. Cena 21 000 
kontakt: 602644017  

Wynajmę M-6 na Katowickiej 
odstępne 1100 zł plus media, 
kuchnia umeblowana, mieszkanie 
odnowione. 
kontakt: 510 105 518

Oddam na użytkowanie 
ogrodzoną działkę w Jastrzębiu 
na ul. Pszczyńskiej. 
kontakt: 660 799 629, 32 47 15 328

Sprzedam opony zimowe z felgami 
do Mercedesa Klasy A, jeżdżone 
jeden sezon zimowy. 
kontakt: 665 759 045

Odstąpię z powodu wyjazdu 
prosperującą restaurację z pełnym 
wyposażeniem, ulotkami, stroną 
www , z rezerwacjami na imprezy 
oraz komunie 2012. 
Cena 100000 zł 
kontakt: 601 951 872

Wynajmę garaże. 
kontakt: 501 376 278

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres 

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

z naklejonym kuponem do 27. października.

Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 17 nagrody otrzymują: 

Waldemar Kośniewski, Zdzisław Kawczyński, 

Dorota Sobczyk 

Gratulujemy!

W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt 

w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 17 ufundowali:

Firaneczka, Explozja Tańca, Gospoda Bavaria

Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki ufundowali:

17www.gazeta.jasnet.pl    konkurs        ogłoszenia
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M-4
Jastrzębie-Zdrój
os. Zofiówka
CZK-MS-295
Cena: 
Izabela 785339404

118 000 PLN

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrzosowa
MS-292 
Cena: 
Elżbieta  785339344

155 000 PLN

M-2
Jastrzębie-Zdrój
Zdrój
MS-291
Cena: 
Elżbieta  785339344

103 000 PLN

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
MS-289 
Cena: 
Izabela 785339404

164 500 PLN

M-4
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
MS-288 
Cena: 
Izabela 785339404

139 000 PLN

M-6 2x2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
ms-278 
Cena: 
Izabela 785339404

179 000 PLN

M-6 3x1
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
MS-287 
Cena: 
Izabela 785339404

157 500 PLN

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Poznańska
MS-265 
Cena: 
Izabela 785339404

118 000 PLN

M-2
Jastrzębie-Zdrój
Zdrój
MS-248
Cena: 
Izabela 785339404

89 000 PLN

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
MS-250 
Cena: 
Izabela 785339404

95 000 PLN

M-5
Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada
MS-223 
Cena: 
Izabela 785339404

141 000 PLN

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kusocińskiego
MS-213 
Cena: 
Elżbieta 785339344

135 000 PLN

M-2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
MS-205
Cena: 
Elżbieta  785339344

68 000 PLN

M-3
Jastrzębie-Zdrój
ul. Marusarzówny
MS-22
Cena:
Elżbieta  785339344

 119 000 PLN

M-3
Jastrzębie-Zdrój
os. Zofiówka
MS-17
Cena: 
Elżbieta  785339344

106 000 PLN

M-5 3x1
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
MS-276
Cena:
Izabela 785339404

 149 000 PLN

DOM
Pawłowice, 
Golasowice
170 m2
DS-277 
Cena: 
Elżbieta 785339344

595 000 PLN

DOM
Centrum Jastrzębia
180 m2
DS-269 
Cena:
Izabela 785339404

 470 000 PLN

DOM
Pawłowice, 
Pielgrzymowice
140 m2
DS-260
Cena: 
Izabela 785339404

660 000 PLN

DOM
Jastrzębie-Zdrój
272 m2
DS-193 
Cena:
Elżbieta 785339344

 375 000 PLN

WILLA
Jastrzębie-Zdrój
228 m2
DS-186 
Cena: 
Elżbieta 785339344

799 000 PLN

DOM
Zebrzydowice
220 m2
DS-126 
Cena: 
Elżbieta 785339344

500 000 PLN

DOM
Żory
136 m2
DS-81 
Cena: 
Elżbieta 85339344

290 000 PLN

DOM
Jastrzębie-Zdrój
160 m2 
DS-58 
Cena:
Elżbieta 785339344

 418 000 PLN

DOM – Kupujący nie 
płaci prowizji
Jastrzębie-Zdrój
175 m2 
DS-42 
Cena:
Elżbieta 785339344

 354 000 PLN

DOM
Jastrzębie-Zdrój
230 m2
DS-6 
Cena: 
Elżbieta 785339344

529 000 PLN

Działka budow.
Jastrzębie-Zdrój
Bzie Zameckie
1 000 m2
CZK-GS-266 
Cena: 
Elżbieta 785339344

52 500 PLN

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 
Pow: 36,00 m2
cena: 80 000 zł

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 
Pow: 33,53 m2
cena: 90 000 zł

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 26m2
cena: 70 000 zł

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 
Pow: 33 m2
cena: 78 000 zł

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska 
Pow: 49. 00 m2
cena: 118 000 zł

M-3
Jastrzębie, ul. Karola Miarki 
Pow: 38.00 m2
cena: 123 000 zł

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 
Pow: 35,20 m2
cena: 87 000 zł

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna 
Pow: 55.70 m2
cena: 130 000 zł

M-4
Żory, oś. Sikorskiego 
Pow: 55.26 m2
cena: 135 000 zł

M-4
Jastrzębie, ul. Wielkopolska 
Pow: 55.70 m2
cena: 138 000 zł

Działka 
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł

Dom
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 110 m2, działka: 700 m2
cena: 350 000 zł

Dom 
Kończyce Małe 
Pow: 142 m2, działka: 900 m2
cena: 430 000 zł

Dom 
Zebrzydowice
Pow: 287 m2, działka: 1123 m2
cena: 390 000 zł

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97 m2
cena: 125 000 zł

M-3
Jastrzębie, ul. Ruchu Oporu 
Pow 47.71 m2
cena: 106 800 zł

M-3
Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 
Pow: 49 m2
cena: 119 000 zł

M-3
Jastrzębie, ul.Marusarzówny 
Pow: 49.70 m2
cena: 124 500 zł

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 
Pow: 53.27 m2
cena: 125 000 zł

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
cena: 145 000 zł

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 
Pow: 55,70 m2
cena: 138 000 zł



WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Sensacja w Katarze, 
Sao Paulo pokonane

Jastrzębski Węgiel po dramatycznym spotkaniu awansował do finału Klubowych Mistrzostw 
Świata, które odbywają się w Katarze. Tym samym podopieczni Lorenzo Bernardiego 
wyrównali osiągnięcie Skry Bełchatów, która dwukrotnie zagrała w finale tej imprezy. 
To kolejna, po pokonaniu Zenita Kazań, niespodzianka w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla.

W pierwszym secie Jastrzębski zdołał nawiązać równą walkę z Sao Paulo, czego efektem było zwycięstwo 
25:23. W drugiej partii zdecydowanie lepsi byli Brazylijczycy, którzy dyktowali warunki przez cały set i pe-
wnie wygrali do 18. Trzeci set rozpoczął się wysokim prowadzeniem jastrzębian, 4:1. Jednak później do 
głosu doszli zawodnicy Sesi, którzy szybko dogonili podopiecznych Bernardiego, a następnie pewnie wyszli 
na prowadzenie, którego nie oddali do końca seta. W czwartej partii nie mający już nic do stracenia 
jastrzębianie wzięli się ostro do pracy, czego efektem było prowadzenie 8:6 i 16:9, po czym niespodziewanie 
rozbili Sesi do 13. O wszystkim zadecydować miał tie-break. W decydującym secie mistrzowie Ameryki 
Południowej spokojnie prowadzili przez większą jego część, jednak jastrzębianie nie tylko zdołali dopro-
wadzić do remisu, ale na dodatek wyszli na prowadzenie. W końcówce meczu "Pomarańczowi" mieli wiele 
szczęścia i wykorzystali już pierwszą piłkę meczową. Awans do finału imprezy stał się tym samym faktem 
i jednym z największych osiągnięć w historii klubu.

W drugim półfinale zmierzyły się: Zenit Kazań i Trentino Volley. W finale jastrzębianie zagrają ze zwycięzcą 
tego meczu. Wielkim minusem Klubowych Mistrzostw Świata w Katarze jest frekwencja na trybunach. 
Najlepsi siatkarze świata w praktycznie każdym meczu musieli grać przy niemal pustych trybunach. 

Jastrzębski Węgiel - Sesi Sao Paulo 3:2 (25:23, 18:25, 19:25, 23:13, 15:13)
Jastrzębski Węgiel: Lasko, Raphael, Bartma, Kubiak, Holmes, Bontje, 
Rusek (libero) oraz Nemer, Gawryszewski i Thornton 
Sao Paulo: Leo Miranda, Sandro, Murilo, Sidnei, Rodrigo Santana, Wallace, 
Sergio (libero) oraz Litwinczuk i Juleandro

JKH GKS przegrał w Oświęcimiu
Po niezwykle wyrównanym spotkaniu JKH GKS Jastrzębie przegrał na wyjeździe z Unią 
Oświęcim 2:3. Jedynie w drugiej tercji gospodarze zdołali uzyskać przewagę nad gośćmi. Gole 
dla naszej drużyny zdobyli: Richard Bordowski i Kamil Górny. To trzecia porażka jastrzębian 
w tym sezonie. - Przede wszystkim zabrakło nam szczęścia - powiedział po meczu Jiri Reznar 
dla portalu hokej.net.

Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
0:1 Richard Bordowski (Richard Kral - Martin Ivicic) 13:49 
1:1 Marek Modrzejewski (Miroslav Zaťko - Petr Valusiak) 19:38 
2:1 Miroslav Zatko (Peter Tabacek) 38:38 5/4 
2:2 Kamil Górny (Richard Kral - Petr Lipina) 41:49 5/4
3:2 Wojciech Wojtarowicz (Jerzy Gabryś - Petr Valusiak) 47:43 

JKH: Kosowski - Dąbkowski, Rompkowski; Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski - Ivicic, Górny; 
Lipina, Kral, Danieluk - Labryga, Bryk; Kąkol, Kulas oraz Marzec, Salamon, Drzewiecki.  Trener: Jiri Reznar 

Nowy właściciel akcji 
GKS 1962 Jastrzębie S.A.  

Stowarzyszenie MKS GKS 1962 Jastrzębie reprezentowane przez prezesa Piotra Białasa oraz wiceprezesów: 
Adama Kulińskiego i Andrzeja Kwiatka, zawarło umowę z dotychczasowym właścicielem GKS 1962 
Jastrzębie S.A. Dariuszem Kozielskim, dzięki której drogą kupna przejęło 100% akcji naszego klubu. 
Tym samym wyłącznym właścicielem akcji GKS 1962 Jastrzębie S.A. został podmiot z siedzibą w Jastrzebiu.

Jastrzębianie pobiegli w Żorach, 
Zawierucha najlepszy  

Spore grono reprezentantów jastrzębskiej lekkiej atletyki wzięło udział w IV Żorskim Biegu 
Ulicznym na dystansie 10 km. Wygrał Wojciech Czernek z Tychów z czasem 32:45:7. Naj-
lepszym z naszych zawodników okazał się doświadczony Jerzy Zawierucha, który był szósty 
w generalce oraz drugi w kategorii M30. Czwarte miejsce w tej samej kategorii zajął Rafał 
Zieliński. Dobrze spisał się również Tadeusz Siegmund, który był dziewiąty w kategorii M40. 

Ponadto w imprezie wzięło udział wielu jastrzębskich biegaczy, znanych z występów na arenach 
lekkoatletycznych całego kraju, między innymi: Arkadiusz Naruszewicz, Dariusz Serafin, Mirosław 
Piłatowski, Mirosław Jackiewicz czy Teodor Sikora. 

1. Wojciech Czernek (MOSM Tychy) 32:45:7 
2. Adrian Połeć (Pogoń Ruda Śląska) 33:03:1 
3. Tomasz Chachawko (Shemir.pl) 34:03:1 
6. Jerzy Zawierucha (KB MOSiR) 34:18:4 M30/2 
14. Rafał Zieliński (KB MOSiR) 35:09:6 M30/4 
46. Tadeusz Siegmund (KB MOSiR) 37:57:2 M40/9 
68. Arkadiusz Naruszewicz (Jastrzębie) 39:41:4 M30/20 
99. Dariusz Serafin (KSRG Zofiówka) 41:26:7 M40/21 
111. Mirosław Jackiewicz (Jastrzębie) 42:14:2 M40/25 
131. Mirosław Piłatowski (KB MOSiR) 43:05:0 M40/31 

Skład i łamanie: SilesiaPresse - www.silesiapresse.com. Druk: Polskapresse, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec.
Wszelkie prawa do opracować graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności
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Biegi

Futsal

W miniony weekend zmagania rozpoczęli ucze-
stnicy Miejskiej Ligi Piłki Halowej. Mimo wcze-
śniejszych zapowiedzi grupa A rywalizowała nie 
na Hali Omega, ale na Hali Widowiskowo-Spor-
towej. Na Omedze pozostali jedynie piłkarze gru-
py B. Do niespodzianek należały zwycięstwa 
NSZZ Solidarność z wicemistrzem, Semi Nosia-
dek (6:1) oraz Pubu Żywieckiego - JanPol z mis-
trzem, KSRG Zofiówka (3:1). W grupie A prowa-
dzi TKKF Chrobry Omega.

Zawodniczki UKH Białe Jastrzębie pewnie poko-
nały na wyjeździe Naprzód Janów w ramach Pol-
skiej Ligi Hokeja Kobiet. Podopieczne trenera 
Zbigniewa Wróbla wygrały 6:1, a do bramki ry-
walek trafiały: dwukrotnie Magdalena Szynal 
oraz Paulina Kulas, Ewelina Czarnecka, Klaudia 
Wróbel i Anna Kierc. Po pierwszej tercji wynik był 
bezbramkowy. Swoją przewagę jastrzębianki 
udowodniły w drugich dwudziestu minutach, 
strzelając cztery gole i tracąc tylko jednego. 
W ostatniej tercji nasze hokeistki zdobyły kolejne 
dwa gole. 29 października jastrzębianki podejmą 
na Jastorze KTH Krynica. Białe zajmują czwarte 
miejsce w ligowej tabeli.

Dominik Ząbczyński zajął trzecie miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej 40-49 lat IV AlpinSport 
Tatrzańskiego Biegu pod Górę w Zakopanem. 
Jastrzębianin pokonał dystans 8,5 km na szczyt 
Kasprowego Wierchu w czasie 1:06:26. Trasa 
miała przewyższenie ponad 1000 m. W klasyfika-
cji generalnej Ząbczyński zajął świetne, 25. mie-
jsce. Wygrał Andrzej Długosz z Rytra. Zarówno 
Ząbczyński, jak i Długosz, reprezentują barwy 
klubu Montrail Team.

Hokej na lodzie

Judo

Zawodnicy Klubu Judo Koka Jastrzębie wzięli 
udział w Warsaw Judo Open. W stolicy Polski zo-
stał rozegrany największy międzynarodowy 
turniej w Polsce rangi Otwartego Pucharu Polski 
w kategoriach wiekowych: młodzik, junior młod-
szy oraz junior. W imprezie wzięło udział ponad 
1100 zawodników. Najlepszy rezultat zanotował 
Dawid Zykubek w kategorii U15 w wadze do 55 
kg, zdobywając brązowy medal. Piątą lokatę za-
jął Dominik Grzywacz (U17, 55 kg), a na siódmej 
uplasowała się Weronika Krawczyk (U17, 48 kg). 
Poza tym w zawodach wzięli udział: Artur Dro-
gowski (U20, 66 kg) oraz Oskar Boryniak (U17, 
90 kg).

Karate

Z siedmioma medalami wrócili do Jastrzębia 
przedstawiciele Klubu Karate Kyokushin. Na im-
prezie w Sieradzu z udziałem zawodników z za-
granicy, między innymi z Czech, Słowacji, Nie-
miec i Białorusi, nasi karatecy wywalczyli dwa 
złote (Dawid Zator - 17 lat, 5 kyu, Marek Mary-
niak - 16 lat, 5 kyu), jeden srebrny (Anastazja 
Gamrat - 15 lat, 6 kyu) i cztery brązowe medale 
(Oskar Kozieł - 9 lat, 8 kyu, Konrad Serwotka - 14 

lat, 6 kyu, Patryk Kolanowski - 14 lat, 7 kyu, Pat-
ryk Zimny - 17 lat, 4 kyu). W Sieradzu wystąpiło 
ponad stu pięćdziesięciu zawodników. 

Granica Ruptawa pokonała 2:1 Naprzód Syrynia 
w ramach 10. kolejki rozgrywek katowickiej ligi 
okręgowej. Był to mecz za przysłowiowe sześć 
punktów. Dzięki zwycięstwu podopieczni trenera 
Grzegorza Łukasika wyprzedzili rywali w ligowej 
tabeli i zajmują obecnie czwarte miejsce. 
Granica Ruptawa - Naprzód Syrynia 2:1 (0:1)
Bramki: Ćmich, Śmigielski.

Zryw Bzie nie utrzymał się na podium rybnickiej 
klasy C. Podopieczni Kamila Pająka przegrali na 
wyjeździe z Polarisem Żory 1:3 i spadli na dalszą 
lokatę. Jedyną bramkę dla gości zdobył Bartosz 
Bilik. W innych ciekawych spotkaniach Granica II 
Ruptawa rozgromiła Gwiazdę II Skrzyszów 8:0, a 
Odra Wodzisław pokonała KS 27 Gołkowice. 
Liderem ligi są rezerwy Granicy.
Polaris Żory - Zryw Bzie 3:1
Bramka: Bilik.

Drugą porażkę w bieżącym sezonie ponieśli 
piłkarze Żaru Szeroka i spadli na trzecie miejsce 
w tabeli klasy B. Podopieczni trenera Grzegorza 
Kasprzaka przegrali w Palowicach z miejscowym 
Orłem 2:4. Obie bramki dla gości strzelił Piotr 
Żarczyński.
Orzeł Palowice - Żar Szeroka 4:2 (1:1)
Bramki: Żarczyński 2.

Piłka ręczna

Świetnie spisały się w ramach swoich rozgrywek 
zawodniczki UKS Romi Jastrzębie. Podopieczne 
trenera Roberta Lacha rozgromiły w kategorii 
młodziczek UKS Czternastka Częstochowa 
41:10, natomiast w kategorii juniorek - Rokitnicę 
Zabrze 31:15. W meczu z Częstochową wyróżniły 
się: Zuzanna Gazda, Karolina Witkowska oraz 
Renata Zoremba. Z kolei w spotkaniu z Zabrzem 
na uznanie zasłużyły: Ewa Kuśnierz, Denisa 
Nawrot, Aleksandra Choromańska oraz Ewelina 
Krótki.

Kolarstwo

Arkadiusz Naruszewicz zajął trzecie miejsce 
w kategorii weteranów powyżej 35 roku życia 
w kolarskim II Amatorskim Pucharze Śląsk-
Beskidy 2011. Jastrzębianin zaliczył również uda-
ny start w akademickim pucharze AZS MTB w Za-
brzu-Rokitnicy, gdzie zajął dziewiątą lokatę. 
Naruszewicz startował w prestiżowej kategorii 
open elita. Ponadto mieszkaniec naszego miasta 
zdobył drugie miejsce w lokalnych kolarskich 
zawodach w Krzyżowicach.

Piłka nożna

Tenis

Waldemar Butanowicz zdominował tegoroczne 
rozgrywki tenisowe w naszym mieście. Po zwy-
cięstwie w Indywidualnych i Deblowych Mis-
trzostwach Jastrzębia Butanowicz wygrał rów-
nież rozgrywki Jastrzębskiej Ligi Tenisowej. 
Mistrz pokonał wszystkich rywali, odnosząc kom-
plet zwycięstw. Wicemistrzostwo przypadło An-
drzejowi Markowi, a trzecią lokatę zajął Antoni 
Gogulski.




