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Zapraszamy do naszego biura

Jak oceniasz rozwój 
jastrzębskiej oświaty?

A. Rozwija się w dobrym kierunku

B. Sytuacja jest coraz gorsza

C. Nic się nie zmienia

D. Nie mam zdania



Czynniki te możemy kontrolować, modyfi-
kować i w ten sposób sprawić, aby prowadziły 
nas do osiągnięcia upragnionego celu - zgrab-
nej sylwetki.Czynniki, które prowadzą kobiety 
do figury po „babci Helence” to nie genetyka.

Życie na wysokich obrotach, rosnące 
oczekiwania pracodawcy wobec pracownika, 
niepowodzenia osobiste, to sytuacje generu-
jące stres, z którymi wiele osób nie potrafi 
sobie poradzić. Słodycze stają się wynagro-
dzeniem, pocieszeniem i ucieczką do milsze-
go, słodszego świata.

Wiele kobiet odchudza się w sposób 
lekkomyślny i nieodpowiedzialny. Stosuje die-
ty nastawione na ekspresowe rezultaty lub 
same wprowadzają ograniczenia, na przykład 
nie jedzą śniadania lub kolacji. Źle przepro-
wadzone odchudzania skutkują efektem jo-
jo, który pogłębia stan nadwagi lub otyłości.

Coraz więcej kobiet ma problemy z prawi-
dłowym funkcjonowaniem tarczycy. Jej nie-
doczynność znacząco wpływa na problemy 
z utrzymaniem prawidłowej wagi. Zaburzenia 
hormonalne będące przyczyną gromadzenia 
dodatkowych kilogramów dotyczą również 
żeńskich hormonów płciowych i hormonów 
przysadki mózgowej.

Wiele kobiet w czasie ciąży znacząco 
przybiera na masie. Z badań wynika, że ponad 
40 procent z nich tyje w tym czasie więcej niż 
15 kg, a 20 procent z nich przybiera ponad 20 
kg. Podczas ciąży, średni prawidłowy przyrost 
masy ciała powinien wynosić ok. 10–13 kg. Po 
porodzie nadmiar kilogramów bardzo ciężko 
jest zgubić, a wiele kobiet nie może sobie po-
radzić z nimi przez kolejne lata lub nawet do 
końca życia.

Przyczynami nadwagi u mężczyzn są 
natomiast zbyt duże i częste posiłki. Wielu 
mężczyzn jest miłośnikami polskiej kuchni. 
Niestety tradycyjne potrawy są smaczne, ale 
również bardzo kaloryczne. Kolejną przyczyną 
jest pomijanie pierwszego posiłku – śniada-
nia. Sprawia to, że poranne braki energetycz-
ne nadrabiają jedząc wieczorami. Kalorie 
dostarczone tuż przed spaniem odkładają się 
w postaci tkanki tłuszczowej, a efektem są 
rosnące obwody ciała.

Zarówno mocny alkohol, jak i piwo, jest 
źródłem pustych kalorii. Jego spożywaniu 
zwykle towarzyszą przekąski, takie jak orze-
szki, paluszki, chipsy i tym podobne, które 
dostarczają dużą ilość węglowodanów oraz 
tłuszczy. Wielu mężczyzn prowadzi siedzący 
tryb życia, za biurkiem, w samochodzie. Do 
tego często pracują po godzinach, co znaczą-
co ogranicza możliwość przeznaczenia czasu 
na aktywność fizyczną i regularne pory posił-
ków. Większość mężczyzn uważa również, że 
odchudzanie jest dla kobiet i nie interesuje się 
tematami zdrowego żywienia.

Coraz częściej problemy z wagą dotyczą 
również najmłodszych. Podstawowymi błę-
dami, na które rodzice niestety pozwalają są 
przede wszystkim dania typu fast food. Coraz 
mniej dzieci spożywa pełnowartościowe po-
siłki, dostarczające węglowodanów, białka 
i tłuszczy, ale również błonnika, witamin i mi-
nerałów. Najmłodsi wybierają szybkie i wyso-
ko przetworzone potrawy, wzbogacane sub-
stancjami chemicznymi i konserwantami. Bez 
ograniczeń spożywane są przez dzieci słodzo-
ne gazowane napoje, których kaloryczność 
jest zbliżona do małego posiłku. W jednej 
szklance coca-coli (250ml) jest aż 27g cukru. 
Jeden litr tego napoju zapewnia 100% reko-
mendowanego dziennego spożycia węglowo-
danów.

Ruch, podczas którego nie tylko spalane 
są kalorie, ale dotleniane są również szare 
komórki ogranicza się u dzieci do zajęć WF 
w szkole. Miejsce aktywnych zajęć na 
podwórku czy tych spędzanych z rodzicami na 
przykład wycieczek rowerowych zajęły gry 
komputerowe.

Rodzice bardzo często wynagradzają 
swoje dzieci słodkimi przekąskami jak: cukier-
ki, lizaki, batoniki itp. Mało zróżnicowane me-
nu, nieuwzględniające warzyw i owoców, nie 
dostarcza dzieciom wszystkich składników 
niezbędnych do prawidłowego rozwoju 
fizycznego i umysłowego. Nieprzestrzeganie 
zasad związanych z dziennym harmonogra-
mem posiłków w ciągu dnia skutkuje ciągłym 
jedzeniem, większych oraz mniejszych posił-
ków wraz z kalorycznymi przekąskami.

Staraj się jak najwięcej ruszać - ruch 
to zdrowie! Aktywny wypoczynek rodziców 
z dziećmi wpłynie prawidłowo na wagę ciała 
wszystkich członków rodziny, a dodatkowo 
pomoże w lepszej komunikacji między nimi. 
Skorzystaj z aktywności fizycznej o każdej po-
rze roku. Niech będą to wycieczki rowerowe, 
jazda na łyżwach, nauka nurkowania, czy 
wspólny spacer z psem. Zadbaj, aby twoje 
dzieci podczas aktywności fizycznej miały 
również kontakt ze swoimi rówieśnikami.
Ustal harmonogram dziennego menu. Nie 
jedzcie przed telewizorem, siądźcie wspólnie 
do stołu. Jedzcie i rozmawiajcie - nie spieszcie 
się. Traktujcie wspólny posiłek jako relaks – 
czas odpoczynku od natłoku codziennych 
zajęć. Bawcie się jedzeniem. Przygotujcie no-
we potrawy z ulubionych produktów swoich 
domowników. Poznajcie smaki innych kuchni. 
Niech dzieci biorą czynny udział w przygoto-
waniu potraw. Drugie śniadanie do pracy 
i szkoły niech stanie się obowiązkiem. Do pu-
dełka śniadaniowego dołączmy kartkę z mi-
łym słowem lub ciekawy artykuł, na prze-
czytanie którego wciąż brakuje nam czasu.

To dopiero początek naszych spotkań na 
łamach dwutygodnika JasNet, w których będę 
przybliżać Państwu nie tylko tematy związane 
z odchudzaniem, ale także ze zdrowym sty-
lem życia, z racjonalnym odżywianiem się 
oraz walką z chorobami wynikającymi z oty-
łości. Patent Na Zdrowie – Zapytaj Dietetyka 
to rubryka, w której odpowiadać będę rów-
nież na pytania przesłane przez Państwa za 
pośrednictwem Kącika Dietetyka na stronach 
internetowych portalu jasnet.pl. W interneto-
wym kąciku zawsze znajdą Państwo również 
rozwinięcie tematu poruszonego w gazecie, 
a także ciekawe, proste w przygotowaniu 
i smaczne przepisy kulinarne. Już dziś w na-
szym kąciku znajdziecie Państwo przepis na 
rozgrzewające danie, które idealnie pasować 
będzie do jesiennej ponurej pogody.

Skoro już wiemy, jakie są przyczyny 
nadwagi, dowiedzmy się, jak z nią walczyć.
Zapomnij o diecie-cud! Nie ma niestety 
złotego przepisu na pozbycie się nadmiaru 
kilogramów z dnia na dzień. Żadna szybka 
dieta nie pomoże nam w walce z otyłością. 
Należy przede wszystkim zmienić sposób od-
żywiania i pamiętać o systematycznej aktyw-
ności fizycznej. Jeżeli brak nam motywacji 
warto zgłosić się do specjalisty – wykwalifi-
kowanego dietetyka, który nie tylko ułoży 
nam dietę, ale również przypilnuje nas i wes-
prze, czego rezultaty widoczne będą na coty-
godniowych wizytach, kiedy wskazówka wagi 
będzie systematycznie spadać.

Suplementy diety stosujmy wyłącznie pod 
kontrolą specjalisty do spraw żywienia. Ich 
efekt będzie widoczny jeżeli zostanie odpo-
wiednio dobrany do naszych potrzeb i stoso-
wany zgodnie z zaleceniami dietetyka. Pora 
„uzupełniania” naszej diety,  jak i pory posił-
ków, mają znaczący wpływ na sukces w walce 
z nadwagą.

Unikaj przegłodzania się! Stosując za-
sadę „mniej a częściej”, a nigdy nie będziemy 
głodni. Pięć małych pełnowartościowych po-
siłków dziennie pozwoli nam zachować szczu-
płą sylwetkę oraz sprawi, że nie będziemy 
czuć się ociężale, a wręcz przeciwnie – posiłki 
takie dodadzą nam sił i energii do sprostania 
codziennym wyzwaniom.

Uważaj na wysoko przetworzoną 
żywność! Jest ona niebezpieczna, szczegól-
nie dla dzieci. W okresie rozwoju nie tylko po-
trzebna jest człowiekowi odpowiednia ilość 
składników odżywczych, do jego prawidłowe-
go funkcjonowania, ale również istnieje po-
trzeba edukacji żywieniowej, dzięki której za-
szczepimy swoim dzieciom zasady zdrowego 
żywienia. Jeżeli dziecko cierpi na nadwagę, 
nie należy stosować restrykcyjnej diety w celu 
powrotu do prawidłowej wagi ciała. Działanie 
takie może spowodować jeszcze większe pro-
blemy zdrowotne. Najlepiej udać się do die-
tetyka, który wprowadzi odpowiedni sposób 
żywienia i spełni również rolę edukacyjną 
w zakresie prawidłowego odżywiania.

Odchudzanie z głową, czyli dlaczego pomoc dietetyka 
jest tak potrzebna w osiągnięciu 
sukcesu w walce z nadwagą?

Dietetyk odgrywa bardzo istotną rolę w procesie odchudzania. 
Jak każdy specjalista w danej dziedzinie umie ocenić stan 
faktyczny, czyli rozmiar naszego problemu i pokazuje sposoby jego 
rozwiązania. Jeżeli chcą Państwo zmienić nawyki żywieniowe na 
lepsze, poprawić stan zdrowia i kondycję fizyczną, zapraszamy na 
bezpłatną konsultację do Centrum Dietetycznego NATURHOUSE 
przy al. Piłsudskiego 8a. Jeszcze przez miesiąc trwać będzie 
Ogólnopolski program Walki z Otyłością w Rodzinie, zaproszenie 
kierujemy więc do całych rodzin, rodziców, dziadków i dzieci.

Anna Wierzgoń
DIETETYK NATURHOUSE

Patent na zdrowie
zapytaj dietetyka

Stoisz przed lustrem i ogarnia cię czarna rozpacz, machasz ręką. „Nic nie pomoże, kubek w kubek 
babcia Helenka” - myślisz zrezygnowana i winą za swoje zbyt puszyste kształty obarczasz złą 
przemianę materii, odziedziczoną w genach po przodkach. „Dziadek Antoni tez nie był chucherko, 
więc pewnie tak już musi być” - trochę się pocieszasz. A przecież główną przyczyną spowolnionego 
metabolizmu nie są geny, tylko złe nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej na co dzień, 
a nawet brak odpoczynku!
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Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju wydał pierwsze 
wyroki w sprawie wyłudzenia dotacji z miasta w wy-
sokości 340 tys. zł przez klub piłkarski MKS GKS 
Jastrzębie. Skazanych zostało siedem osób. 

“Oskarżeni przyznali się do winy, dogadali się z pro-
kuratorem i ujawnili okoliczności sprawy, która doty-
czyła przedstawienia fałszywych dokumentów ce-
lem wyłudzenia dotacji z miasta oraz świadczenia 
nieprawdy. Zapadły wyroki od sześciu miesięcy do 
dwóch lat pozbawienia wolności. Wszystkie kary 
orzeczono w zawieszeniu i nakazano naprawienie 
szkody” - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego 
w Gliwicach Tomasz Pawlik. 

W sprawie wyłudzenia dotacji przez klub prokura-
tura postawiła wcześniej zarzuty wiceprezydentowi 
Krzysztofowi Baradziejowi oraz kilku urzędnikom 
miejskim. W tej kwestii żadna rozprawa jeszcze nie 
miała miejsca.

Prezydent Marian Janecki ponownie znajdzie się 
przed sądem w charakterze oskarżonego. Stanie się 
tak, ponieważ Sąd Okręgowy w Gliwicach uznał za 
zasadną apelację Prokuratury Rejonowej w Jastrzę-
biu-Zdroju od wyroku uniewinniającego prezydenta 
w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nierucho-
mości wraz z odsetkami za zwłokę dla Przedsiębior-
stwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamie-
niem. 

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach 
Tomasz Pawlik powiedział, że sąd skierował sprawę 
do ponownego rozpatrzenia i uchylił orzeczenie Są-
du Rejonowego w Raciborzu, jakie zapadło w spra-
wie Mariana Janeckiego. Prokurator Rejonowy w Ja-
strzębiu-Zdroju Jacek Rzeszowski wyjaśnił, że całe 
postępowanie przed sądem zacznie się od początku. 

Rzecznik jastrzębskiego magistratu nie była w stanie 
skomentować zaistniałej sytuacji ze względu na nie-
obecność prezydenta. Marian Janecki bierze obecnie 
udział w Europejsko-Arabskiej Misji Gospodarczej 
w Casablance (Maroko).

Wyroki za dotację 
dla GKS wasze komentarze

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

 Nic im nie zrobią a Baradziejowi tym bardziej. 

Więcej milionów zmarnowała ta ekipa i jeszcze ich 

na rękach noszą. W Polsce złodziejowi w białym 

kołnierzyku włos z głowy nie spadnie.
autor: Error

  No to 340 tys wcięło
autor: kibic

Przepraszam bardzo Pana Prokuratora ! A czy 

czasem Spółka GKS w ówczesnym czasie nie była 

spółeczką miejską? Czy nadzór nad tym tworem 

nie miał "Arab z Bzia"? A co z jego odpowiedzialno-

ścią służbową? To Baradziej nie miał szefa? To 

JANECKI ZA NIC W MIEŚCIE NIE ODPOWIADA? 

Nie podejmuje decyzji? Nie podpisuje dokumen-

tów? Nie sprawuje nadzoru nad spółkami, które 

sam powołał? Nie róbcie z nas idiotów.
autor: HERA

Ü

Jestem gotowy postawić trzy skrzynki wódki 

że nasza prokuratura to umorzy. Kto chce się zało-

żyć niech poda nr telefonu i robimy zakład.
autor: Misiek

autor: Krzysiek

Tylko czekać na awans Baradzieja.
autor: Fidel

 Pora otworzyć Pralnie miejską, wtedy pie-

niądze się zalegalizuje, a winni będą spłacać raty 

z zysku. Teraz pewnie zatrzymano im 13 i 14. Nie 

będą mieli do kawioru szampana. W sumie szkoda 

"biznesmenów" dobrze pomyśleli, ale ukradli za 

mało...

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

wasze komentarze

Ü

Ü
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 Miliony źle załatwionych spraw, a nawet afer 
z udziałem Pana Prezydenta zostały wytuszowa-
ne, a w bardzo wielu sprawach powinien być po-
ciągnięty do odpowiedzialności, ale władza mia-
sta, prokuratura to sa te same kręgi znajomych....
autor: jaś

  Jaki nauczyciel taki prezydent. Ciekawe co 
mają w głowach tacy ludzie co wybierają takich 
prezydentów.
autor: jan

Sami takiego Prezydenta wybraliście gdzie 
mieliście oczy hahaha
autor: vip

Ü

No to się nam tandem zebrał w Urzędzie 
Miasta! Janecki oskarżony, Baradziej oskarżony 
a 10 urzędników wyższego szczebla z zarzutami 
prokuratora i wyrokami skazującymi! Dziwię się 
osobie pod ps. Greg że jeszcze broni kogoś takie-
go! Rozumiem, że prezydenci działali, ogólnie 
rzecz biorąc dla dobra wspólnego? Narażali budżet 
miasta z myślą o nas, mieszkańcach? Człowieku, 
boisz się stracić stołeczek przy ewentualnym wylo-
cie Janeckiego ?
autor: Hera

autor: Jastrzębiak

 A moze warto poczekać na werdykt tego są-
du a nie od razu samemu osądzać? Nie skazujmy 
od razu człowieka jeśli wszystko nie bedzie wyjaś-
nione.

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

Prezydent znowu 
przed sądem
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Prezydent Marian Janecki oraz skarbnik 
Dariusz Holesz biorą udział w Europej-
sko-Arabskiej Misji Gospodarczej w Casa-
blance w Maroku, w dniach 21-28 paź-
dziernika. Organizatorem przedsięwzię-
cia jest Forum Inwestycji Sportowych 
i Medycznych, a partnerem – Starostwo 
Powiatowe w Rybniku. Uczestnicy dele-
gacji wezmą udział w seminarium po-
święconym współpracy polsko-arabskiej, 
spotkaniach biznesowych, międzynaro-
dowych targach Pollutec 2011 Casablan-
ca. Będą zastanawiali się również nad 
tworzeniem aliansów, w celu zmniejsze-
nia kosztów działań biznesowych. 

Rzecznik Urzędu Miasta wskazała na 
ogólne cele misji: „Szeroko pojęta tury-

styka 2012, prezentacja Polski jako wia-
rygodnego partnera handlowego - spra-
wującego prezydencję w Unii Europej-
skiej, poznanie obyczajów samorządo-
wych, biznesowych i handlowych krajów 
arabskich, nawiązanie kontaktów z par-
tnerami z krajów arabskich, przyjazdowa 
turystyka medyczna do krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej”. 

Jednak nie była w stanie z góry okre-
ślić spodziewanych efektów tej wizyty dla 
samego Jastrzębia-Zdroju. 

Koszt udziału w delegacji pokrywają 
uczestnicy i wynosi on 4 200 zł na osobę. 
W przypadku prezydenta i skarbnika pie-
niądze te pochodzą z budżetu miasta.

Prezydent w Casablance
Marian

JANECKI
Dariusz

HOLESZ Ü

Ü

Ü

Ü

 W słynnym filmie "Casablanca" 
Bogart i Bergman stworzyli znakomite 
kreacje aktorskie. Czy nasi "aktorzy" też 
się popiszą? Ale chyba na innym polu?
autor: Kinoman

Bezczelność tej władzy nie zna gra-
nic! Może sobie prezydent jeździć, ale 
za swoje własne pieniądze, a nie za mo-
je. A branie Holesza to chamstwo, na co 
on tam? Szkoda ze jeszcze Baradzieja 
nie wzięli, ale tam podobno nie wolno 
pić alkoholu:)
autor: Rex

 Panie prezydencie - do Maroka? Za-
praszam na basen do Zdroju! Jakoś się 
ściśniem, jeden na drugim położym 
i miejsce się znajdzie! A moze do cen-
trum kultury - miał byc teatr, nowocze-
sne kino itp? Ale p. już nie pamięta - 
b.dawno to było obiecane !
autor: Sława

Prezydent zamierza sprowadzić 
wielbłądy do miasta, co rozwiąże pro-
blem dziurawych dróg.
autor: Olo

Ü

Ü

Turystyka w Jastrzębiu? Będą zwie-
dzać rozpadające się schody, dziurawe 
drogi i oglądać brudny dach hali sporto-
wej?
autor: Tomek

autor: Inwestor

 O kurd... owie! Meczeta będziem 
mieli we bzio. INWESTOR jakiś cy cóś?

Cóż, mamy jastrzębskie "słońce Pe-
ru" (czyt. Casablanki). Obym się mylił...
autor: normalny

Ü

wasze komentarze Ü

Ü

Ü

Ü

ÜG

W gorącym słońcu Casablanki, 
czerwonym skwarze marokańskich dni 
szukałeś cienia swego domu, który na 
zawsze z oczu znikł. W najdalszym kącie 
tego świata, dokąd cię rzucił twój węd-
rowny los, tęskniłeś zawsze do tej ziemi, 
na której nigdy nie brak trosk. Tu jest 
twoje miejsce, Tu masz swój ciasny ale 
własny tron Tu jest twoje miasto Tu jest 
twoje Bzie :) :) :)
autor: ???

autor: Inez

 Czemu służy ten wyjazd. Jakie na-
sze miasto będzie miało z tego korzyści. 
Korzyści mają tylko ci co wyjechali na 
nasz koszt. W Polsce pogoda nie służy 
wakacyjnemu wypoczynkowi, nato-
miast Maroko, to jest to, jeszcze na 
koszt osób trzecich, to jest rewelacja. 
Też tak chcę.

 Poczekajmy az p. Janecki wróci! 
ponieważ skorzystał z kasy miasta jego 
"psim" obowiazkiem bedzie wytłuma-
czenie co załatwił w Casablance!!!!
autor: Sławomira

 Zastanawiam się, dlaczego ludzi 
boli fakt podwyżki albo wyjazdu czło-
wieka znanego i zaraz trzeba go "op-
luć". Każdy może startować i potem pra-
cować na okrągło jako prezydent. Tro-
chę szacunku! A prezydenta mamy do-
brego. Kto uważa,że jest inaczej i nic się 
w naszym mieście nie dzieje, to chyba 
jest ślepy. Proszę się szykować na na-
stępną kadencję i pokazać co potrafisz. 
autor: Nina

ratuluję Janeckiemu odwagi! 
nareszcie facet coś robi, od siedzenia na 
d.... fotelu jeszcze nikt nic nie wysied-
ział. Brawo Panie Prezydencie.
autor: xmen

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na www.jasnet.pl

Ü

Ü

Ü

 Poczekamy, zobaczymy! Nadzieja 
matką głupich, ale mam nadzieję, że za 
nasze pieniądze zobaczymy plusy tych 
wojaży w wizerunku miasta. A swoją 
drogą to prawie tyle mam zadłużenia w 
spółdzielni, ile kosztował pobyt Pana 
prezydenta w Casablance. Nie licząc 
skarbnika. Czy to nie ironia losu???
autor: anula

 Podobno Janecki chce dowiedzieć 
się, jak w Maroko rozwiązuje problem 
przygotowania dróg do zimy. Mamy za-
kupić marokańskie pługi do odśnieżania 
i piasek do posypywania dróg. Z kolei 
Maroko ma zapoznać się z ekologiczną 
technologią budowy dróg i innych 
obiektów inżynieryjnych, które ulegają 
samodegradacji. Jastrzębie w tej dzie-
dzinie to ścisła czołówka światowa, 
a wyprzedzają nas jedynie chińscy pro-
ducenci butów i rowerów.

 Nie jesteśmy idiotami, za jakich 
ma nas prezydent! Ta podróż nic nam 
mieszkańcom nie da, nic nie zmieni 
w naszym mieście. Dobrze, że mamy 
taki portal jak Jasnet, bo inaczej nie 
wiedzielibyśmy o tych służbowych wa-
kacjach. Prezydenckie media dziwnie 
milczą na ten temat. Dlaczego? W mieś-
cie oszczędza się na wszystkim ale nie 
na bezsensownych wyjazdach naszej 
władzy. Nauczyciel wyjeżdżający służ-
bowo nie dostanie delegacji na wyjazd 
swoim własnym samochodem tylko na 
autobus. To samo mają dyrektorzy 
miejskich placówek. Najczęściej jeżdżą 
na swój własny koszt. To co wyprawia 
nasz prezydent to wielki SKANDAL.
autor: ???

autor: tom

Amerykańskie gwiazdy w McDonald’s
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Startował Pan do Sejmu z odległego, 
szóstego miejsca na liście

To odległe miejsce wynikło z konkurencji, która jest 
nawet w ramach jednej partii. Jednak, jak widać, nie 
stanowiło ono przeszkody i zdobyłem mandat. 

Czemu zawdzięcza Pan sukces?
Przypisuję to ciężkiej pracy, odpowiedniemu przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu kampanii wyborczej. 
Ja i zespół moich współpracowników jesteśmy do-
świadczoną i zgraną grupą. Potrafimy wspólnie spro-
stać każdemu zadaniu. 

Jak wyglądały przygotowania 
do kampanii wyborczej?

Przede wszystkim na budowie sztabu ludzi, którzy 
w sposób, jak najlepszy wywiązali się z powierza-
nych im zadań. 

W jaki sposób udało się Panu przekonać
 ponad 6 tys. ludzi, aby Panu zaufali?
Pewnie to, że jestem jastrzębianinem miało duże 
znaczenie. Spotykałem się z mieszkańcami podczas 
dyżurów w Radzie Miasta. Do bezpośredniego kon-
taktu dochodziło również na ulicach naszego miasta. 
Wówczas odbywały się dyskusje i wymiana poglą-
dów. Trudno określić z iloma ludźmi się spotkałem. 

Kogo będzie reprezentował Pan w Sejmie?
Wszystkich mieszkańców Jastrzębia oraz regionu, 
niezależnie od tego czy na mnie głosowali, czy też 
nie. Nie mają też żadnego znaczenia ich sympatie 
polityczne. Jestem reprezentantem każdego obywa-
tela. 

Nie ogranicza się Pan 
tylko do zwolenników PiS-u?

Nie, to nie ma sensu. Każdy ma prawo do swoich po-
glądów i każdego należy wysłuchać. Nie dyskrymi-
nuję nikogo. Oczywiście najbardziej wspierają mnie 
działacze Prawa i Sprawiedliwość, jednak to niczego 
nie przesądza. PiS jest mi programowo najbliższą 
partią 

Z czym Pan idzie do Sejmu?
Chcę reprezentować nasze, jastrzębskie sprawy. 
Mam tu na myśli zajmowanie się Jastrzębską Spółką 
Węglową, lokalną służbą zdrowia, sportem. Priory-
tetem jest dla mnie górnictwo i sprawy samorządo-
we. Do tego wszystkiego zobowiązałem się podczas 
kampanii wyborczej. 

Co konkretnie chce Pan 
osiągnąć w tematyce górniczej?

Chodzi o to, aby właścicielem spółek górniczych 
pozostał skarb państwa. Konieczne jest przekazy-

wanie środków z prywatyzacji kopalń na inwestycje 
w tej branży. A co się tyczy Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, to zależy mi na przyjęciu Zakładowego Ukła-
du Pracy Pracowników.  W tym temacie trwają wciąż 
dyskusje i spory. 

Podejmę temat związany z osobami, którym nie 
przysługują akcje JSW, ponieważ nie złożyły w sto-
sownym czasie odpowiednich oświadczeń. To duże 
grono i chcę im pomóc. 

W jaki sposób chce Pan im pomóc?
Podejmę działania, jednak nie mogę zapewnić, że 
będą one skuteczne. Pewnie trzeba będzie doprowa-
dzić do zmiany odpowiednich przepisów, jakie obo-
wiązują w tym zakresie. Tutaj trzeba będzie jeszcze 
zgłębić problem i zastanowić się, jak do niego po-
dejść. 

A w dziedzinie samorządów, 
jakie ma Pan zamiary?

Należy przekazać im więcej pieniędzy na zadania, 
które mają do wykonania. W ostatnim czasie nakła-
da się na samorządy coraz to nowe zobowiązania, 
ale bez dodatkowych środków finansowych. Z tym 
trzeba skończyć.

Skąd wziąć dodatkowe 
środki dla samorządów?

Trzeba ich szukać w budżecie państwa lub ograni-
czyć zadania, które nakłada się na samorządy. Przy-
pomnę, że wiele pieniędzy dokłada się do oświaty, 
ale też policji czy straży pożarnej. 

Na ile się Pan zna na tych tematach?
Mam wiedzę nabytą podczas już drugiej kadencji 
w jastrzębskim samorządzie. Poza tym opieram się 
na doradcach, którzy są mi bardzo pomocni przy 
zgłębianiu tych zagadnień. Wiele się od nich uczę, 
bo przecież nie jestem ekspertem w każdej z dzie-
dzin, którymi zamierzam się zająć. 

Jest Pan merytorycznie odpowiednio
 przygotowany do pracy poselskiej?
Nigdy nie mówię, że na 100 proc. jestem w pełni 
przygotowany. Jednak mam pewne doświadczenie 
w pracy samorządowej i partyjnej, z którego będę 
korzystał. Poza tym zawsze trzeba umieć słuchać 
ludzi doświadczonych i ciągle się uczyć. Już niedługo 
wezmę udział w pierwszych szkoleniach. 

W jaki sposób doprowadzi Pan
do realizacji swoich zamierzeń?

Trzeba sobie założyć cel. Następnie rozbić go w cza-
sie i konsekwentnie realizować. Potrzebny jest do te-
go sztab zaufanych ludzi i współpracowników. 

Jak to będzie wyglądało 
w praktyce, w Sejmie?

Przez pierwsze dni przyjdzie mi się uczyć tego, jak 
funkcjonuje Sejm, jak działają jego procedury. Pos-
taram się dołożyć wszelkich starań, aby dowiedzieć 
się tego, jak najszybciej, aby móc zacząć skutecznie 
pracować dla dobra Jastrzębia-Zdroju i regionu. 

Czy Pana dotychczasowe doświadczenie
 zdobyte w Radzie Miasta okaże się
 pomocne w parlamencie?
Na pewno będą bardzo pomocne. Radę Miasta mo-
żna uznać, jako miniaturę Sejmu. Przecież w tych or-
ganach działają podobne procedury. I tu, i tam roz-
wiązuje się problemy. Wszystko mieści się w ramach 
ustroju demokratycznego. 

A co konkretnie będzie 
najbardziej przydatne?

Wiem, jak podejmuje się uchwały, jak działa zgodnie 
z procedurami. W jaki sposób podchodzi się do waż-
nych dla mieszkańców spraw. 

Pana największe sukcesy 
w pracy samorządowej?

Przypomnę sesje tematyczne w sprawie kontraktów 
służby zdrowia w mieście, prywatyzacji Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, poziomu jastrzębskiej oświa-
ty, przekształcenia gruntów spółdzielczych itd. 

Co konkretnie z tego wynikło?
Korzystniejsze kontrakty dla służby zdrowia, prywa-
tyzacja JSW na zdrowych zasadach, wiedza na te-
mat poziomu jastrzębskiej oświaty. Podjęliśmy uch-
wałę na temat sprzedaży gruntów dla Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Uchwałę tą unieważnił wojewoda śląski 
z powodu wad prawnych.

Tak, ale ją podjęliśmy i pokazaliśmy, że interesujemy 
się tematem. Teraz sprawa rozstrzygnie się w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach. 

Poziom szkolnictwa w mieście, 
zdaniem wielu, nie jest zadowalający?

To wymaga dalszych dogłębnych analiz.

Jakie ważne dla regionu sprawy 
będzie Pan realizował w sejmie?

Władztwo skarbu państwa nad spółkami węglowy-
mi, bezpłatna autostrada A1 dla naszych mieszkań-
ców.

Jak Pan to zrobi?
Poprzez składanie wniosków do budżetu państwa 
i szukanie poparcia dla tych propozycji. 

Zostanie Pan posłem dbającym 
przede wszystkim o sprawy PiS-u?

Nie, jestem posłem Polski, regionu, miasta, mie-
szkańców, a dopiero na końcu partii. 

Będzie miała Pan realną 
siłę sprawczą w Sejmie?

Mam taką nadzieję. 

W jaki sposób?
Znam dobrze wielu poważnych posłów, jak na przy-
kład Stanisława Pietę, Zbigniewa Girzyńskiego, 
Grzegorza Tobiszewskiego, Bolesława Piechę, Iza-
belę Kloc. Będę mógł na nich liczyć w przyszłości. 
Myślę, że wspomogą moje działania. 

Osoby te są członkami Klubu PiS. 
W jaki sposób, najprawdopodobniej będąc

 w partii opozycyjnej, uda się Panu
 zrealizować swoje zamierzenia?
Jeśli tylko będzie wola strony rządowej, to współpra-
ca jest możliwa. Chodzi przecież o skuteczne zała-
twienie ważnych spraw. Poza tym dziś rządzi Platfor-
ma Obywatelska, a jutro może być w opozycji. 
Wszystko jest możliwe. Poza tym opozycji nie powin-
no się lekceważyć. 

A jeśli tej woli ze strony 
rządowej nie będzie?

Na to nie mam wpływu.

Odegra Pan istotną rolę w Sejmie?
Będę się starał.

Będzie Pan współpracował z posłami z PO?
A dlaczego nie? Liczy się cel i korzyści dla mieszkań-
ców, a nie gry polityczne. Deklaruję współpracę 
z każdym, kto będzie chciał coś zrobić dla regionu. 
Nie mam żadnych uprzedzeń. 

Z ludźmi z Ruchu Palikota również?
Nie znam ich. 

Nie obawia się Pan wystąpień sejmowych?
W żadnym wypadku. Wiem, że osoby mi nieprzy-
chylne rozpowszechniają takie nieprawdziwe po-
glądy. Wchodzi tu w grę zawiść i zazdrość. W waż-
nych sprawach będę starał się zabierać głos. Poza 
tym działalność w Sejmie to również praca w komis-
jach i tam widzę swoje miejsce. 

Jak będą wyglądały kontakty z wyborcami?
Na spotkaniach w biurze poselskim, które jest na 
etapie organizacji. Stawiam nadal na bezpośrednie 
kontakty i rozmowy. 

Co przeciętny Kowalski będzie 
miał z Pana „posłowania”?

Zwykły obywatel będzie miał ze mną bezpośredni 
kontakt. Otrzyma szansę spotkania i osobistego 
przedstawienia swoich spraw oraz propozycji. Każ-
dego wysłucham z należytą uwagą.

Dziękuję za rozmowę.

„Sukces zawdzięczam ciężkiej pracy”
Grzegorz Matusiak, startując z szóstego miejsca na 
liście, zdobył mandat poselski. Swój sukces zawdzięcza, 
jak sam uważa, ciężkiej pracy. Deklaruje, że będzie 
reprezentował wszystkich mieszkańców Jastrzębia 
niezależnie od ich sympatii politycznych. Zapowiada, że 
będzie się starał odegrać istotną rolę w Sejmie RP.

Grzegorz Matusiak
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Jak Pan zareagował na wyniki wyborów? 
Czy pojawiły się emocje?

Oczywiście. Emocje w tego typu sprawach to nor-
malna rzecz. Już same wybory, tym bardziej ocze-
kiwanie na ich wynik podnoszą adrenalinę. Było więc 
miłe zaskoczenie, kiedy wygrana Platformy Obywa-
telskiej okazała się faktem. Na pewno wielu z nas 
nawet nie marzyło o takim wyniku. Różnica pięciu, 
w porywach – sześciu procent to był kres naszych 
marzeń.

A jak Pan ocenia swój wynik wyborczy?

Nie ukrywam, że cieszę się, że tak wiele osób pono-
wnie obdarzyło mnie swoim zaufaniem. Dziękuję 
wszystkim osobom, które wzięły udział w wyborach, 
szczególnie serdecznie dziękuję tym, którzy oddali 
na mnie swój głos. Jak na wynik posła PO w Jastrzę-
biu-Zdroju jest to, moim zdaniem, spore osiągnięcie. 
Generalnie nasze miasto to trudny teren dla Plat-
formy Obywatelskiej. Chciałbym jednak zauważyć, 
że są to już drugie wybory, w których wygraliśmy 
w Jastrzębiu. Widać, że mieszkańcy przekonują się 
do naszych działań. Mam nadzieję, że ta tendencja 
będzie utrzymywana.

Kontynuując ten wątek 
– czy mogło być lepiej?

Oczywiście, zawsze chciałoby się więcej. Z drugiej 
strony pamiętajmy, że lista PO była bardzo mocna, 
a jedynka przypadła pani Kluzik-Rostkowskiej. 

No właśnie, jak przyjął Pan informację, 
że jedynką w regionie będzie 
Joanna Kluzik-Rostkowska?

Zarząd Krajowy zdecydował, że pani Joanna będzie 
startować z Rybnika. Taką miał strategię. Przyjęliś-
my tę decyzję normalnie, bez większych emocji. Nie 
możemy jednak zapominać, że gramy zespołowo, 
w jednej drużynie. Ostatecznie to nas tylko bardziej 
zmobilizowało. No i udało się. Nie tylko utrzymaliś-
my te 4 mandaty, ale nawet zdobyliśmy piąty.

Czy ma Pan już wizję swojej kolejnej
 kadencji? Szczególnie w kontekście
 naszego regionu?

Po pierwsze Szpital Wojewódzki. Wciąż potrzebuje 
środków, żeby można się tam było po ludzku leczyć. 
Po drugie autostrada A1. Ta, która będzie przebiegać 
w pobliżu naszego miasta. W tym przypadku poja-
wiło się wiele emocji związanych z kwestią jej od-
płatności. Chciałbym, żeby chociaż w części korzy-

stanie z niej było bezpłatne dla mieszkańców regio-
nu. Po trzecie ekwiwalent za węgiel dla byłych pra-
cowników przedsiębiorstw robót górniczych. Obec-
nie obowiązuje do 2015 r. Uważam, że zgodnie z pra-
wem powinien zostać przedłużony na kolejne lata. 
Po czwarte wreszcie – Droga Główna Południowa. 
W Jastrzębiu ten problem jest już rozwiązany – trwa 
budowa, odcinek DGP w Wodzisławiu wymaga jesz-
cze dopracowania. Jak dotąd zawsze będę wspierał 
działalność samorządów lokalnych.

Wizja to jedna sprawa, 
druga – sposób jej realizacji.
 Jak chce Pan przeforsować  te pomysły?

Każdy ma swoją strategię działania. Ja wychodzę 
z założenia, że pisanie niekończących się prze-
mówień, czy kolejnych interpelacji mija się z celem, 
zwłaszcza w przypadku posłów koalicji rządzącej. 
Efekt finalny takich działań jest znikomy. Ja staram 
się o problemach i sposobie ich rozwiązania rozma-
wiać bezpośrednio z osobami mającymi wpływ na 
ich rozwiązanie. Albo tą ścieżką coś uzyskuję, albo 
szukam kolejnych rozwiązań. Proszę także pamię-
tać, że większą siłę sprawczą mają posłowie koalicji 
rządzącej. Bo władza wykonawcza jest pośrednio 
także w ich rękach. Mam również świadomość, że 
wszystkich spraw i problemów nie da się prosto 
rozwiązać.

Są posłowie, którzy współkształtują 
politykę swojej partii i tacy, 
którzy się jej poddają. 
W której grupie należałoby 
umieścić posła Gadowskiego?

W Sejmie nie ma miejsca na indywidualną grę. Kluby 
poselskie mają swój program i starają się realizować 
przedwyborcze obietnice. Natomiast posłowie mogą 
wychodzić z pewnymi inicjatywami, przygotować ja-
kieś akty prawne. Wszystko to wymaga potem ana-
lizy i dyskusji na forum Klubu. Nie jest to proste. Ko-
misje, podkomisje, Sejm, pierwsze czytanie, drugie 
czytanie, Senat. Trzeba bronić swojego pomysłu, 
propozycji, bo na kolejnych szczeblach procedowa-
nia praktycznie każdy może to zablokować.

Zapytam inaczej – czy ryzyko 
zostania „maszynką do głosowania” 
w Sejmie jest duże?

A myśli Pan, że ten ekwiwalent, o którym wspomnia-
łem, był z taką przyjemnością przyjmowany przez 
Klub PO? Ja też musiałem zmierzyć się z moimi 
kolegami, którzy uważali, że tu, na Śląsku to górnicy 
mają głównie przywileje, dobrze zarabiają, a ja 

znowu żądam, żeby traktowano ich na specjalnych 
prawach. Więc to nie było takie łatwe. Musiałem 
wyjść przed szereg. Podjąć ryzyko.

A pański stosunek do innych 
ugrupowań politycznych? 
Będzie Pan uprawiał politykę 
kompromisu, czy konfrontacji?

Uważam że zawsze trzeba szanować ludzi. Dotyczy 
to wszystkich ugrupowań politycznych. Trzeba sku-
pić się na realizowaniu celów. Tutaj tak naprawdę 
nie ma miejsca na jakieś obrażanie się, czy pozame-
rytoryczne polemiki. Startujemy przecież do Sejmu, 
żeby skutecznie realizować to, co założyliśmy sobie 
przed wyborami. 

Jest Pan gotowy, aby podjąć współpracę 
z nowym posłem z naszego miasta?

Z każdym, nie tylko z posłem z Jastrzębia-Zdroju, 
podejmę współpracę dla dobra regionu, czy kraju. 
I tak będzie również w przypadku pana Matusiaka. 
Dla mnie każdy poseł jest osobą, za którą stoi okre-
ślony elektora – konkretne osoby, które trzeba sza-
nować. 

Co z samorządem? Czy to też jest pole 
do współpracy dla parlamentarzysty?

Oczywiście, że tak. Mamy przecież Polskę samorzą-
dową. Tkwi w niej spory potencjał. Trzeba powie-
dzieć, że samorządy sprawdziły się nam w całym 
kraju. Wielu z nas wywodzi się z samorządu. Nie wy-
obrażam sobie, żebyśmy nie wspierali ich działal-
ności. 

A w tych lokalnych, 
czy wręcz osobistych sprawach?

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się osoby ze 
sprawami, w których często nie jestem stroną. Zgła-

szają problemy, które są w kompetencjach samo-
rządu, zarządów osiedli, radnych, wójta, burmistrza, 
czy prezydenta. Mieszkańcy dzisiaj do końca nie po-
trafią tego rozróżnić. Dlatego czasami padają py-
tania: „Co Pan zrobił dla naszego Osiedla?” Nie taka 
kolejność, nie ten adresat. Oczywiście, jeśli osoby 
odpowiedzialne nie realizują ustalonych prawem 
obowiązków, staram się pomagać. Ale to nie ja 
jestem na pierwszej linii tego frontu. Przecież to sto-
pniowanie odpowiedzialności jest ustalone przez 
prawo. Nie możemy wszyscy wszystkim się zajmo-
wać i za wszystko odpowiadać. Trzeba przypomnieć, 
że główny wymiar pracy poselskiej sprowadza się do 
pracy nad kształtowaniem prawa, którego celem 
jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju spo-
łeczeństwa.

A jak Pan sobie wyobraża 
kontakt z wyborcami? 

Tak jak do tej pory: praktycznie cały czas jestem do 
dyspozycji wyborców, można się ze mną umówić 
i spotkać. Koordynatorem tych działań są biura po-
selskie.

To jeszcze na koniec, 
co będzie miał z Pańskiego 
posłowania przeciętny Kowalski?

Może podam konkretny przykład: 10 tys. osób, któ-
rym otworzyłem drogę do wypłaty ekwiwalentu z ty-
tułu prawa do bezpłatnego węgla, otrzymuje około 
2 tys. złotych na rok. Czyli konkret. Dalej podwyżki 
dla nauczycieli, rewaloryzacja rent – to konkretne 
pieniądze z budżetu państwa, o których decydują 
posłowie z koalicji rządzącej. 

Dziękuję za rozmowę.

"Trzeba szanować ludzi”
Już po raz trzeci uzyskał mandat poselski i będzie reprezentował 
nasze miasto oraz region w Sejmie RP. W wyborach uzyskał 
największa liczbę głosów spośród jastrzębskich kandydatów. 
Jako doświadczony parlamentarzysta ma swój program i wizję 
działania na kolejną kadencję. O swoich planach i zamierzeniach 
mówi poseł Krzysztof Gadowski.



Ü

Ü

Ü

 Niczego nie da się zmienić w ja-

strzębskiej oświacie przy takim podej-

ściu! A cóż takiego stanie się uczniom? 

Czy ktoś chce ich pozbawić możliwości 

nauki? Będą przecież chodzić do tych 

samych klas, warunki do nauki będą 

mieli podobne jeśli nie lepsze.
autor: Nie dajmy się zwariować

Jestem uczennicą dwójki i szkoła 

ta jest tak przeludniona, że ogromną 

ilość czasu zajmuje dostanie się z jed-

nej części budynku do drugiej. Na kory-

tarzach są takie korki, że nie wyobra-

żam sobie jak miałoby to wyglądać po 

przeniesieniu tam drugiej szkoły.
autor: Cat

Ü

Myślę, że to dobry pomysł. Profile 

mają podobne, dadzą sobie radę. 

A przecież w ZS2 kiedyś było ponad 

1500 uczniów, a teraz niecałe 1000, 

więc na pewno się pomieszczą.
autor: połączenie

autor: Leo

 Nauczyciele tez muszą zrozumieć, 

że mają pracę, jesli mają kogo uczyć. 

Nikt im na siłę nie będzie utrzymywał 

etatu, po to tylko, aby mieli z czego żyć. 

Ta prawda ekonomiczna obowiązuje we 

wszystkich zawodach, również nauczy-

cielskim. Czas, żeby szanowni pedago-

dzy po prostu zeszli na ziemię. Koszty 

funkcjonowania tego budynku są duże. 

Decyzja o połączeniu szkół trafna. 

W razie czego można założyć przecież 

szkołę społeczną i spróbować samemu 

się utrzymać, wtedy też będzie można 

przekonać się jakie to łatwe.

Przy takich fuzjach zawsze ktoś straci 

pracę. Ludzie są pionkami. Ekonomia 

rządzi.
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Co dalej z handlówką?
Nauczyciele, uczniowie i rodzice Ze-

społu Szkół Handlowych obawiają się 
o przyszłość swojej szkoły. Nie chcą, aby 
doszło do przeniesienia Zespołu Szkół 
Handlowych do Zespołu Szkół nr 2. Oba-
wiają się, że może doprowadzić to do li-
kwidacji ich placówki. 

„Uważamy, że bardzo korzystne by-
łoby umieszczenie w tejże szkole gimna-
zjum. Po ukończeniu, którego wielu ucz-
niów kontynuowałoby naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej – ZSH, tak jak to jest 
w ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 5” – napisali 
m.in. rodzice uczniów do prezydenta 
miasta. Pismo o podobnej treści, również 
do prezydenta miasta, wystosowali ucz-
niowie ZSH. „Grono pedagogiczne i pra-
cownicy ZSH zwracają się z prośbą 
o przeanalizowanie decyzji o połączeniu 
naszej szkoły z ZS nr 2, która w praktyce 
oznacza likwidację naszej placówki. 
Uważamy, że taki krok podyktowany jest 
względami ekonomicznymi i nie uwzględ-
nia potrzeb uczniów oraz pracowników 
szkoły i środowiska lokalnego. Uważamy, 
że szkoła powinna pozostać w dotych-
czasowym budynku przy ul. Wielkopol-
skiej ze względu na dobrze wykwalifiko-
waną kadrę, odpowiednie wyposażenie 
w pomoce dydaktyczne, dogodną loka-
lizację, integrację środowiska uczniów 
z nauczycielami, dobrą współpracę z są-
siadującym kościołem pw. Św. Brata Al-
berta oraz Radą Osiedla Gwarków” - na-
pisali m.in. nauczyciele ZSH. 

Wcześniej rozważaliśmy połączenie 
ZS nr 7 z ZSH, ale ze względu, że są to 
szkoły o zupełnie innym profilu odeszliś-
my od tego. Zmniejszająca się liczba ucz-
niów w ZS nr 2 i ZSH przemawia za połą-
czeniem tych szkół. W innych gminach 
tego typu placówki są likwidowane, my je 

chcemy tylko połączyć. Nie mówimy 
o tym, że ktoś ma tracić pracę. Chcemy 
zaoszczędzić na kosztach utrzymania 
obiektu. W dobie niżu demograficznego 
musimy spojrzeć na te kwestie również 
z ekonomicznego punktu widzenia. Jest 
coraz mniej pieniędzy na oświatę, która 
coraz więcej kosztuje” – wyjaśniał 
doradca prezydenta Franciszek Piksa. 
„Nie zapadła jeszcze konkretna decyzja 
w tej sprawie” – uzupełniał wypowiedź 
doradcy Andrzej Pawłowski, naczelnik 
Wydziału Edukacji – „Naszym obowiąz-
kiem jest dobrze zarządzać całym mająt-
kiem oświatowym”. 

Walkę o handlówkę zapowiada prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Gwarków 
Kazimierz Janoska: „Głosy o połączeniu 
ZSH z ZS nr 2 przyjąłem z niedowierza-

niem i oburzeniem. Jak można de facto 
likwidować tak zasłużoną szkołę. Spo-
tkałem się z dyrekcją tej placówki i zape-
wniłem o swoim poparciu. Zarząd Osie-
dla już podjął działania, które mają do-
prowadzić do zmiany tej poronionej de-
cyzji. Szkół nie powinno się likwidować, 
a je hołubić. Dziwi mnie, że władze mia-
sta oraz naczelnik Wydziału Edukacji nie 
rozumieją tak oczywistej prawdy. Może 
zatem ludzie zarządzający oświatą 
w mieście powinni podać się do dymisji 
skoro sobie nie radzą?”

Zarząd Osiedla Gwarków już wysto-
sował pismo do prezydenta i naczelnika 
Wydziału Edukacji, w którym domaga się 
pozostawienia handlówki w dotychczaso-
wym miejscu. „Będziemy bronić szkoły 
wspólnie z nauczycielami, rodzicami, 

uczniami. Słyszałem, że młodzież gotowa 
jest nawet do pikietowania Urzędu Mia-
sta. Mam nadzieję, że sprawę uda się 
załatwić polubownie bez uciekania się do 
drastycznych środków” – mówi przewo-
dniczący. 

W Urzędzie zapewniają, że ostate-
czna decyzja w tej sprawie nie została 
jeszcze podjęta. 

W czasie obrad Komisji Edukacji 
Rady Miasta, podczas której omawiano 
ten problem, wywiązała się dyskusja na 
temat finansowania oświaty i celowości 
utrzymania w Jastrzębiu Standardowego 
Kosztu Utrzymania Ucznia (SKUU). Ra-
dni, w większości nauczyciele, z zawodu 
uznali, że nie można patrzeć na oświatę 
jedynie przez pryzmat ekonomiczny.

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju. Fot. Magdalena Kowolik
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Od Biblii
do Współczesności

Jak mówi Arkadiusz Żmij, pomysł narodził się 
jakieś pięć lat temu w czasie zajęć fakultatywnych 
z języka polskiego. „Ponieważ frekwencja na przy-
gotowujących do egzaminu dojrzałości zajęciach 
pozostawiała wiele do życzenia, po dwóch, trzech 
latach doszliśmy z żoną do wniosku, że na dłuższą 
metę nie ma to sensu. Postanowiliśmy poszukać in-
nego sposobu, aby edukować swoich maturzystów” 
– wspomina. Takie były początki „Maratonu 
Maturalnego” z języka polskiego.

Pierwsza edycja Maratonu odbyła się w roku 
szkolnym 2008/09 i miała klasyczną formę turnieju 
wewnątrzszkolnego. Każdej epoce literackiej – od 
Biblii po Współczesność – przyporządkowany został 
jeden test w formie papierowej. Jak się niebawem 
okazało, samo sprawdzanie takich testów było pra-
cochłonnym, by nie powiedzieć karkołomnym, zada-
niem. To właśnie wtedy pan Arkadiusz i pani Tatiana 
postanowili zaprzęgnąć do swojego pomysłu inter-
net.

Rok szkolny 2009/10 to inauguracja konkursu 
już w nowej oprawie. Każdy, kto zalogował się w sys-
temie e-learningowym Moodle - www.mm.ipolski.pl 
-  mógł sprawdzić swoją wiedzę z zakresu języka 
polskiego. Co ważne, nie było tu wymogu poda-
wania swoich danych – wystarczył sam nick. Jedyny 
wyjątek od tej reguły to uczniowie pana Arkadiusza, 
którzy poddawani są klasycznej ocenie i nie mogą 
pozwolić sobie na komfort anonimowości. W mię-
dzyczasie pojawił się inny problem. Tym razem z op-
racowaniem pytań testowych do wszystkich epok 
literackich i lektur szkolnych. Znowu trzeba było sta-
wić czoła ogromowi pracy. Choć tego zadania młody 
nauczyciel podjął się wraz ze swoją małżonką, także 
polonistką, nie było łatwo. „Nierzadko bywało tak, 
że siedzieliśmy wspólnie z żoną do późna w nocy. To 
było naprawdę spore wyzwanie” – opowiada. 
W efekcie do końca 2010 roku baza wiedzy liczyła 
już 2400 pytań z lektur i epok. 

Jastrzębski polonista podkreśla, że internet daje 
nieograniczone możliwości. Także na polu systema-
tyzowania wiedzy przez uczniów. Nie ukrywa jedno-
cześnie, że „Maraton Maturalny” rodził się w bólach. 
„Początkowo drobne błędy w pytaniach i mapach 
mentalnych korygowałem dzięki pomocy moich ucz-
niów, którzy z nieskrywaną satysfakcją wskazywali 
niedociągnięcia” – śmieje się. 

Koncepcja „Maratonu Maturalnego” pomyślana 
jest w ten sposób, aby zmotywować maturzystów do 
systematycznej pracy. Dlatego wszystko opiera się 
na systemie zachęt. Pytania w testach nie tyle wery-
fikują wiedzę uczniów, co nakierowują ich na wła-
ściwie odpowiedzi. Nie tyle odpytują, co raczej pod-
powiadają i pomagają utrwalić wiedzę. Szczególnie 

przydatne w syntezie i wizualizacji wiedzy o epokach 
literackich są autorskie mapy mentalne, które poz-
walają przyszłym maturzystom ogarnąć wiedzę 
z trzech, czterech lat nauki języka polskiego. „Gene-
ralnie sugeruję wszystkim, którzy korzystają z na-
szej platformy do co najmniej godzinnej przerwy 
między kolejnymi powtórzeniami” – wyjaśnia Arka-
diusz Żmij. Jak tłumaczy, nie jest sztuką bombardo-
wać mózg kolejnymi informacjami, ale stopniowo 
dawkować mu tą wiedzę i systematycznymi powtór-
kami utrwalać ją. Jedynym ograniczeniem, które ma 
pomóc w systematyczności jest to, że kolejne epoki - 
etapy "Maratonu Maturalnego” z języka polskiego 
otwierane są od 1 października 2011 r. do 4 maja 
2012 w dwutygodniowych przerwach. Taki układ 
pozwala każdemu przyłączyć się do turnieju w zasa-
dzie w każdym momencie. Każdy test kończy się re-
cenzją opisową. To także motywuje uczniów do dals-
zej pracy. I to niezmiennie w sposób pozytywny. 
„Często bowiem zdarza się tak, że z systemu korzy-
stają osoby, których ambicją nie jest weryfikowanie 
swojej wiedzy polonistycznej, bo jej po prostu nie 
pamiętają. Dla nich te powtórki są szansą na to, żeby 
przypomnieć sobie cokolwiek – mówi nauczyciel.

 Chociaż państwo Żmijowie na co dzień stawiają 
stopnie i oceniają postępy swoich uczniów, w tym 
konkretnym przypadku sami musieli zmierzyć się 
z opinią o stworzonym przez siebie systemie. Jak do 
tej pory bilans wychodzi na plus. Arkadiusz Żmij 
podkreśla, że „Maraton maturalny” z języka polskie-
go zdążył już przekonać do siebie młodych ludzi, 
którym zależy na jak najlepszym wyniku na maturze 
z języka polskiego. Z informacji zwrotnych internau-
tów można dowiedzieć się, że dają platformie 6-tkę, 
w najgorszym wypadku 5-tkę. Oczywiście, w szkol-
nej skali. Poza tym Maraton jest tak pomyślany, aby 
premiować systematyczną pracę, a nie efekciar-
stwo. „To jest szansa dla cichych, ale pracowitych 
uczniów” – podsumowuje. Być może o jego sukcesie 
zdecydowało także to, że ma on równocześnie cha-
rakter kursu maturalnego i konkursu.

Niespełna dwa tygodnie od inauguracji tego-
rocznej edycji Maratonu w systemie zalogowało się 
już 120 osób z całego kraju. W poprzednim roku było 
ich 71, zatem postęp jest zauważalny. „Razem z żo-
ną jesteśmy pewni, że nasz pomysł będzie się roz-
wijał. Wciąż go udoskonalamy, powiększamy bazę 
danych, weryfikujemy stare informacje” – mówi pan 
Arkadiusz. Na koniec dodaje: „Ważne jest dobro ucz-
nia, ale trzeba też szanować czas nauczycieli. 'Mara-
ton Maturalny' jest tu idealnym rozwiązaniem, które 
łączy te dwa z pozoru sprzeczne interesy”.

Nowy przewodniczący RM
Tadeusz Sławik zastąpił Grzegorza Matusiaka na sta-
nowisku przewodniczącego Rady Miasta. Dotychc-
zasowy przewodniczący złożył mandat, gdyż w wy-
borach parlamentarnych dostał się do Sejmu RP.

„Będę przewodniczącym wszystkich radnych nieza-
leżnie od opcji politycznej, którą reprezentują. Cze-
kają nas trudne decyzje. Nie wiemy, jak zachowa się 
polska i światowa gospodarka i jak będzie to rzuto-
wać na sytuację w samorządach. Potrzeba nam 
w Radzie Miasta mądrej i rzeczowej debaty” – mówił 
nowo wybrany przewodniczący Tadeusz Sławik.
 „Bardzo dziękuję za współpracę wszystkim radnym 
i za życzliwość, którą mnie otaczali. W Warszawie na 
pewno nie zapomnę o Jastrzębiu” – mówił były prze-
wodniczący Rady Miasta Grzegorz Matusiak. Tadeusz Sławik. Fot. Katarzyna Barczyńska

Poniedziałek, 17 października, to dzień „inauguracji” 
nowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Pszczyńskiej. 
Dotyczy to skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej i alei Pił-
sudskiego, Pszczyńskiej i Rybnickiej oraz znajdują-
cego się między nimi przejścia dla pieszych. Warto 
dodać, ze koszty inwestycji poniosła w całości 
Jastrzębska Spółka Węglowa.

Pytana o sensowność zastosowania świateł, szcze-
gólnie na skrzyżowaniu Pszczyńska-Rybnicka, Maria 
Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komu-
nalnej i Inwestycji, powiedziała, że priorytetem było 
w tym przypadku bezpieczeństwo. „Odnośnie zaś 

tworzących się tu korków, to organizacja samej syg-
nalizacji jest na tyle optymalna, aby uniknąć w tej 
kwestii większych reperkusji. Poprzedzona była tak-
że badaniami potoku ruchu” – dodała.

Z kolei prezydent Marian Janecki przyznał, że począ-
tkowo nowe świtała mogą budzić kontrowersje 
wśród użytkowników tego odcinka ulicy Pszczyń-
skiej. Jednocześnie zaapelował do kierowców o wy-
rozumiałość i podkreślił, że sygnalizacja świetlna po-
wstała z myślą o powstającej drodze głównej połu-
dniowej, która ma być obwodnicą dla całego re-
gionu.

Bezpieczniej na Rybnickiej

Fot. Magdalena Kowolik
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Bycie mentorem i mistrzem to dla nauczyciela 
duże wyzwanie. Niełatwo być człowiekiem, który nie 
tylko wyłoży to, co musi, ale i rzeczywiście zainte-
resuje uczniów, podzieli się swoją pasją (o ile ją po-
siada) i zarazi chęcią poznawania takiej, czy innej 
dziedziny wiedzy, włoży swoje serce i rzeczywiste 
umiejętności, aby pokazać to, co najwartościowsze. 
Na pewno nie da się tego zrobić tylko „odfajkowu-
jąc” lekcje na zasadzie – ja wam mówię, a wy róbcie, 
co chcecie. Są tacy pedagodzy, którzy nie koncen-
trują się na zegarku, a na przekazywaniu w jak naj-
lepszy i zajmujący sposób swojej wiedzy i umieję-
tności. Sami ją dogłębnie wzbogacają i poszerzają. 
Czują się nauczycielami w każdym dniu, a nie tylko 
wśród wzniosłych słów podczas uroczystości szkol-
nych. Tacy ludzie inspirują swoich uczniów i cieszą 
się ich sukcesami, ale również ich szacunkiem. Oni 
wybierają trudniejszą drogę dotarcia do młodych 
ludzi. Nie prowadzą lekcji drętwo, wygłaszając pod 
tablicą nudne wykłady lub przytaczając podręczniki, 
a wprowadzają w fantastyczną krainę fizyki, chemii, 
matematyki, historii czy literatury.  Pokazują, że 
świat wiedzy jest jakże odmienny od tego „wyklepa-
nego” na pamięć według zasady – zakuj, zdaj, 
zapomnij. 

Można jednak inaczej – zamknąć drzwi od klasy 
równo z dzwonkiem i z ulgą opuścić mury szkolne. 
Wtedy jednak należałoby postawić pytanie o sens 
tak często cytowanego powołania, a przecież dużo 
się o nim mówi, zwłaszcza w okolicy 14 października. 
Jednak tak jakoś bywa, że im częściej się o nim 
mówi, tym mniej go jest. Z pewnością nie jest ono 
realizowaniem tylko obowiązkowej liczby godzin lek-
cyjnych tygodniowo, która nota bene jest jednym 
z najniższych w Europie. Nie jest też beznamiętnym 
cytowaniem podręczników szkolnych i zwykłym 
przerabianiem materiału, ani też okazywaniem swo-
jej wyższości z racji zajmowanej pozycji zawodowej. 

Mamy i tutaj przykłady pedagogów, którym się 
chce, którzy dążą do czegoś więcej. To pod ich kie-
runkiem uczniowie przygotowują przedstawienia 
teatralne, happeningi, biorą udział w różnych pro-
jektach, jak na przykład – festiwal nauki lub tygod-
nie czytania dzieciom. Opierając się pytaniom za-
wistnych kolegów – a po co ci to?

Dzięki pasjonatom pracującym w szkołach 
odbywają się tam akademie i konkursy o szerokiej 
tematyce. Efektem tych działań są sukcesy uczniów. 
Niedawno w Żorach jedenastu młodych jastrzębian 
otrzymało stypendium Prezesa Rady Ministrów za 
wybitne osiągnięcia naukowe. Nie jest więc tak, że 
całej młodzieży się nie chce, a wszyscy nauczyciele 
okazują brak zainteresowania swoim zawodem. Pro-
blem polega na tym, że zbyt mało wagi przykłada się 
do promowania najzdolniejszych oraz najambitniej-
szych uczniów i nauczycieli. Często górę bierze sza-
rość, przeciętniactwo i służalczość wobec przełożo-
nych, a przecież nie ono powinno narzucać ton pol-
skiej, także jastrzębskiej szkole. Nie „mierność ale 
„wierność” i rzeczywiste umiejętności i zaangażowa-
nie powinno dominować i być doceniane oraz trakto-
wane jako wzorzec.

Fakt, że wzorcowe postawy ze swej natury są 
mniejszością w morzu codzienności, również 
w szkole. Niestety, zbyt często u nas, to co powinno 
być chętnie naśladowanym przykładem staje się 
przedmiotem ironii i kpin, a nawet zazdrości przez 
skostniałe w swej grupie środowisko. A próby zmia-
ny tego stanu kończą się bardzo smutno. Jednak 
w nich jest nadzieja. Nauczyciel, któremu chce się 
czegoś więcej, realizuje się w swojej pracy, która jest 
dla niego pasją, powinien być doceniony w różnej 
formie. Takich pedagogów należy stawiać na piede-
stale, nie bacząc na zazdrosne spojrzenia kolegów. 
A zadaniem dyrekcji szkół i jednostek nadrzędnych 
jest stworzenie najlepszych warunków do pracy wła-
śnie dla takich osób. Często jednak jest inaczej. 

Każdy na swoim stanowisku pracy może 
popełnić błąd, może je zaniedbywać i skutki tego bę-
dą różne, ale jednocześnie niewiele jest takich 
miejsc, gdzie te  zaniedbania i brak kompetencji mo-
gą przynieść tak duże i długotrwałe skutki, jak źle 
wykonywana praca nauczyciela. Wtedy efektem bę-
dzie nie uczciwość, dążenie do prawdy, kompetencje 
zawodowe, czy zwykła przyzwoitość, a cwaniactwo, 
oszustwo, nieudolność i krętactwo, bo to się lepiej 
opłaca. I z takimi cechami przyjdzie się każdemu 
z nas ścierać na co dzień, a nawet chcąc nie chcąc 
będziemy musieli się do tego dopasować. I to pod  
osłoną obłudy, pozoru i fałszywych wartości, z który-
mi mamy do czynienia na co dzień. 

Wielu nauczycieli nadmiernie broni swoich przy-
wilejów zawodowych, tłumaczy się dodatkowymi 
pracami i potrzebą przygotowania do wykonywania 
normalnej pracy. Ale czy tak nie jest w każdym kwali-
fikowanym zawodzie? Czy lekarz, inżynier, a nawet 
mechanik samochodowy nie muszą się dokształcać 
i to bez zbędnych przywilejów? Tacy nauczyciele ob-
niżają rangę swojego zawodu i rzucają cień na wielu 
swoich kolegów, których postawa jest zupełnie inna.

W okolicy 14 października rozdawane są nagro-
dy za „szczególne osiągnięcia” w pracy pedagogicz-
nej. Ale czy tak rzeczywiście jest? Czy zawsze najle-
psi i najbardziej zaangażowani cieszą się uznaniem 
dyrekcji i władz oświatowych? Samo środowisko 
nauczycielskie jest rozdarte na ten temat. Słychać 
głosy, że wystarczy być wiernym i dobrze ustawio-
nym w szkolnych układach, aby taką nagrodę otrzy-
mać i nie talenty pedagogiczne o tym decydują. 

„A co do tych nagród, to rzeczywiście niektórzy 
na nie nie zasłużyli, żadnych olimpijczyków się nie 
dochowali, osiągnięć w pracy z młodzieżą nie mają 
a nagrody... dostali. Czasami, aż się nie chce praco-
wać w tym zawodzie. Człowiek nie ma znajomości 
więc jego kandydatury nie przedstawiają. Panie 
Prezydencie proszę pytać o zasługi, a nie dawać bo 
się należy, bo nic nie robi i idzie na emeryturę i trzeba 
dać, tak nie można!” - wypowiedź jednego z nauczy-
cieli. 

„A ja dodam: szkoda,że dyrektorzy wnioskują 
o co roku o nagrody dla tych samych nauczycieli. 
Wygląda na to, że mają zespoły do d... pracują tylko 
jedni. Wielka szkoda. Drodzy Dyrektorzy rozszerzcie 
trochę swój wianuszek” - inna wypowiedź. 

„Typowe układzik, dyrektor co roku wskazuje te 
same osoby, zwykle swoich kolesiów z kliki, a Marian 
to przyjmuje. Żenada kompletna. Tak co roku. Tak 
olać prawdziwych nauczycieli!” - kolejna wypowiedź. 

Dobra szkoła, dająca wykształcenia na przyzwo-
itym poziomie powinna umieć radzić sobie z proble-
mami. Bo jak chce uczyć młodzież, jak pokonywać 
trudności, skoro sama tego nie umie? Często idzie na 
łatwiznę, „zamiatając” problemy pod dywan. Lepiej 
znajdować wytłumaczenie słabych wyników egza-
minacyjnych, niż podjąć działania naprawcze. Jest 
to szczególnie uderzające w mieście, gdzie najwyż-
szym urzędnikiem jest nauczyciel z zawodu, a nieje-
den z nauczycieli zajmuje eksponowane stanowisko 
we władzach miasta. Lepiej mówić, że Jastrzębie bo-
ryka się z poważnymi problemami społecznymi, któ-
re rzutują na słabe wyniki egzaminów maturalnych, 
niż podjąć działania naprawcze. Łatwiej tłumaczyć, 
że Jastrzębie to szczególne miejsce. Że winni są ro-
dzice i rodziny, że z takimi dziećmi nie da się nic 
zrobić. I tak od 40 lat. Ale czy nie jest to przypadkiem 
zadaniem oświaty, aby ten stan zmienić? Czy przy-
padkiem szanowni pedagodzy nie kształcą się do-
kładnie w tym, aby znajdować różne sposoby dotar-
cia do młodych ludzi, takimi jakimi są? Łatwiej cze-
kać tylko na najzdolniejszych uczniów, którzy przy 
minimalnym wysiłku przynoszą chwałę swoim men-
torom. 

Pokonanie tych problemów wymaga dużego wy-
siłku, a to już nie jest takie proste. Poza tym radykal-
ne kroki na ogół budzą opór środowiska i niechęć 
władz, bo po co się narażać, przecież trzeba dbać 
populistycznie o elektorat. Tylko, gdzie w tym 
wszystkim są ideały, na które powołuje się w pom-
patycznych i patetycznych przemówieniach?

W dniu Komisji Edukacji Narodowej wraca się 
pamięcią do swoich nauczycieli sprzed lat. Pewnie 
nie wszystkich wspomina się jednakowo. Na pewno 
jednak odczuwa się wdzięczność i szacunek do tych, 
którzy byli solidnymi pedagogami. Wiedzieli, kiedy 
należy wymagać i „przycisnąć” ucznia, ale też i od-
puścić, podając pomocną dłoń. Nie każdy przecież 
musi być Albertem Einsteinem czy Marią Skłodow-
ską-Curie. Wystarczy, jak będzie potrafił uczciwie 
i skutecznie radzić sobie w życiu i to jest największe 
posłannictwo i powołanie. 

Są różne drogi życiowe, które obieramy i rzeczą 
pedagogów jest pomóc nam podążać tą, która jest 
dla nas najwłaściwsza. Ale zrobić to mogą tylko 
mądrzy, inteligentni i świadomi wagi swojego zawo-
du nauczyciele, a nie ludzie z przypadku.

Nauczyciele
Nauczyciele. W ich święto pada wiele wzniosłych słów – o powołaniu, o zasługach, o wdzięczności i szacunku. 
Ale jak jest naprawdę? To na nich spoczywa odpowiedzialne i trudne zadanie ukształtowania człowieka. Takiego 
przekazania wiedzy i wartości, aby stały się one nie tylko interesujące, ale też pasjonujące. Czy nie jest to tylko 
kurtyna zasłaniająca inną rzeczywistość? To w trakcie nauki szkolnej wykuwać się mają wartościowi ludzi, 
a nawet przyszłe elity, które będą tworzyć rzeczywistość. Tyle teoria, a jak jest w praktyce? Z pewnością wielu 
jest nauczycieli, o których z szacunkiem można powiedzieć, że podążają za swoim powołaniem. Ale czy to jest 
norma, czy wszyscy jednakowo są zaangażowani w swoją pracę. Czy nie ma wśród nich takich, którzy z głową 
w chmurach myślą tylko o „odfajkowaniu” swojego i jak najszybszym opuszczeniu murów szkoły?
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 Artykuł jest świetny. Ale w mojej szkole ZS3 

w Jastrzębiu są nauczyciele z powołania - z panią 

z historii da się dogadać i zawsze przełoży spraw-

dzian byleby nam uczniom pasowało bo mówi, że 

zależy jej na naszych ocenach. Pani z matematyki 

potrafi godzinami tłumaczyć nam zadania i już od 

pierwszej licealnej rozwiązujemy zadania do 

matury, pan wychowawca zawsze we wszystkim 

pomaga i wiemy, że możemy na niego liczyć - po 

prostu szkoła marzeń :)
autor: Nikola

  Świetny artykuł. Wreszcie wyłożono kawę na 

na ławę i mam nadzieję, że szefostwo od spraw 

edukacji w naszym UM obudzi się i zacznie działać. 

Nie rozumiem dlaczego w szkołach trzyma się na-

uczycieli, którzy nic nie robią, nie przejawiają żad-

nych inicjatyw, a klasy mają mierne wyniki na-

uczania, nie wspominając o zachowaniu. Jaki ma 

sens wizytacja dyrektora na lekcji skoro nauczyciel 

jest informowany z wyprzedzeniem o kontroli 

i przygotowuje "teatr" aby popisać się przed dy-

rektorem a potem i tak wraca do starego nawyku 

czyli nie będę robić nic. Dlaczego tak jest nikt, nie 

może tego pojąć. Powinno się skończyć z tymi 

przywilejami, przymykaniem oczu przez dyrekto-

rów i grono pedagogiczne w szkołach ze sztucz-

nymi uśmiechami. To, że są w związkach zawodo-

wych nie znaczy, że nie mają być rozliczani ze swo-

jej pracy. Uważam, że wszelkie testy kompetencji 

powinny być sprawdzane przez osoby z zewnątrz, 

aby wyniki nie były zawyżane. A tak kiepscy na-

uczyciele są trzymani w szkołach, a dzieciaki jak 

nic nie umiały tak dalej nic nie umieją. Najważniej-

sze aby zgadzała się kasa nauczyciela przy wypła-

cie.
autor: kamil

Mało jest nauczycieli z powołania, ale jak 

spojrzymy na społeczeństwo to mało jest lekarzy, 

górników sprzedawców, kierowców itp. Ot takie 

czasy. Dziś liczy się przede wszystkim osobisty in-

teres i to w każdej grupie zawodowej oraz efek-

tywność. Mam na myśli maksimum zysków przy 

możliwie najmniejszym nakładzie. Ludzie to widzą 

i do tego się dosotosowują, również nauczyciele.
autor: art

Ü

Ale raczej rzadko mówi sie o powołaniu u gór-

ników czy kolejarzy czy o ich posłannictwie. I ciąg-

le podkreśla się rolę nauczycieli w wychowaniu 

młodego pokolenia a od tego zależy los młodych 

ludzi i ich późniejsze postawy życiowe.
autor: Do art

autor: Tomek

Nie ma się co obrażać. Taka jest prawda, że 

wiele nauczycieli ma w nosie uczenie. Odbębni 

swoje i do domu. W końcu 4 godziny dziennie mo-

żna jakoś zmęczyć, a jeszcze jak dadzą nadgodzi-

ny to i kasa wcale nie najgorsza. Każdy dyrektor 

powinien mieć możliwość zwolnienia takiego na-

uczyciela, wtedy może staraliby się więcej na-

uczyć. Dzisiaj jest wielu nauczycieli z doskonałym 

wykształceniem, ale też wiele miernot. Prawda 

jest tylko jedna. Pozdrawiam
autor: rodzic

Macie Państwo jakieś wypatrzone pojęcie roli 

dzisiejszego nauczyciela. Nauczyciel uczy, i dba 

o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 

i obywatelskich (to chyba kolokwialnie mówiąc ma 

obowiązek wychowywać) polecam na długie wie-

czory bądź popołudnia bądź inne wolne dni od 

pracy (których wiele) lekturę Karty Nauczyciela. 

Mam wrażenia, że znacie tylko swoje prawa a obo-

wiązki daleko daleko.......
autor: Obiektywna

 Nie oszukujmy się. Doskonale wiemy, że są 

nauczyciele, którzy ledwo skończyli studia, a pracę 

w szkole mają dzięki znajomością. Ocena dosta-

teczna, która często figuruje na dyplomie nie jest 

powodem do domu. Owszem jest praktyka i ta się 

również liczy, ale jak ktoś, kto był cieniasem na 

studiach sam może czegokolwiek nauczyć? Prze-

cież on "jedzie" na podręcznikach szkolnych i nie-

wiele więcej umie. Owszem są jeszcze inni, ci lepsi 

- normalni i należy oddać szacunek.

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl
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Co roku na urzędnikach z Wydziału Edukacji 
spoczywa zadanie przedstawienia poziomu jastrzęb-
skiej oświaty. Dokonuje się tego poprzez porówna-
nie punktów i wyników procentowych, uzyskanych 
podczas sprawdzianów i egzaminów przez naszych 
uczniów, do lat ubiegłych oraz wyników otrzymywa-
nych przez ich rówieśników w całym województwie 
śląskim, jak i kraju. Obliczenia takie wykonywane są 
z uwzględnieniem podziału na szkoły podstawowe, 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Sporządzeniem 
takich sprawozdań zajmuje się, w naszym przy-
padku, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Ja-
worznie. 

Szkoły podstawowe 
Sprawdzian pisany jest w ostatniej, czyli szóstej 

klasie. Sprawdza wiedzę uczniów z zakresu przed-
miotów humanistycznych i ścisłych. Uzyskany wynik 
nie warunkuje ukończenia szkoły. W sumie podczas 
sprawdzianu uczeń mógł zdobyć maksymalnie 40 
punktów. 

Jak poinformował naczelnik Pawłowski Miasto 
Jastrzębie-Zdrój znajduje się w trzeciej grupie po-
wiatów, których wyniki są określane, jako średnie 
(24,3-25,2 punkty). Średni wynik uzyskany przez 
najmłodszych jastrzębian wynosi 24,54 punkty, przy 
średniej wojewódzkiej 24,96 punkty. Najlepsze pod-
stawówki w mieście to: SP nr 17 – 29,89 pkt., SP nr 6 
– 27,58 pkt., SP nr 15 – 27,30. Niskie wyniki z egza-
minów osiągnęły: SP nr 3 (Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego) – 19.45 pkt, SP nr 18 (ZS nr 12) – 
20.91, SP nr 5 – 20.93 pkt. Tylko dwie szkoły zanoto-
wały wynik wyższy od średniej wojewódzkiej. 

Szkoły gimnazjalne 
Ten egzamin piszą uczniowie trzeciej klasy gim-

nazjum. Składa się z trzech części: humanistycznej, 
matematyczno-przyrodniczej i językowej w Jas-
trzębiu (był to język angielski). Z każdego przed-
miotu można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. 

Średni wojewódzki wynik egzaminu gimnazjal-
nego (w sumie z trzech jego części) wyniósł 25,42 
pkt. Nasze miasto wypadło poniżej tej wartości – 
24,71 pkt. Chociaż, jak zauważył naczelnik Pawło-
wski, zanotowano minimalny wzrost o… 0,01 pun-
któw! 

Część humanistyczna: 
średni wynik miejski – 24,71 pkt., 
wojewódzki – 25,41 pkt. 
Najlepsze wyniki odnotowały gimnazja: 
Gm nr 6 (ZS nr 1) – 28,37 pkt., Gm nr 4 (ZS nr 3) – 
25,81 pkt., Gm nr 9 (ZS nr 11) – 25.11. 
Niskie wyniki egzaminów osiągnęły: 
Gm nr 8 – 24.02 pkt., Gm nr 11 (ZS nr 13) – 24.05 
pkt., Gm nr 10 (ZSMS) – 24,52 pkt. 

Część matematyczno-przyrodnicza: 
średni wynik miejski – 22,64 pkt., 
wojewódzki – 23,44 pkt. 
Najlepsze wyniki odnotowały gimnazja: 
Gm nr 6 (ZS nr 1) – 26.10 pkt., Gm , Gm nr 12 (ZS nr 
8) – 23,89 pkt., nr 9 (ZS nr 11) -23,88 pkt.. 
Niskie wyniki egzaminów osiągnęły: 
Gm nr 3 (ZS nr 12) – 20,93 pkt., Gm nr 8 – 21,77 pkt., 
Gm nr 1 (ZS nr 5) – 22.05 pkt. 

Część językowa – język angielski: 
średni wynik miejski – 28,19, 
wojewódzki – 28,68. 
Najlepsze wyniki odnotowały gimnazja: 
Gm nr 6 (ZS nr 1) – 35.86 pkt., Gm nr 4 (ZS nr 3) – 
31,07 pkt., Gm nr 9 (ZS nr 11) – 29,46 pkt. 
Niskie wyniki egzaminów osiągnęły: 
Gm nr 5 (ZS nr 7) – 15,90 pkt., Gm nr 12 (ZS nr 8) – 
24,95 pkt., Gm nr 3 (ZS nr 12) – 25,54 pkt. 

Widoczne są tu dobre wyniki w każdej z kategorii 
gimnazjów Gm nr 6 (ZS nr 1) Gm nr 4 (ZS nr 3). 

Szkoły ponadgimnazjalne 
Absolwenci liceów i szkół technicznych zdają 

egzamin maturalny. Obowiązkowo muszą zmierzyć 
się z językiem polskim, matematyką, językiem ob-
cym i wybranym przedmiotem. Tutaj, według Wy-
działu Edukacji, nasze miasto osiąga średnie wyniki. 
Na zakończenie sesji majowej zdawalność wyniosła 
71,06 proc., natomiast po poprawkach we wrześniu 
– 87,8 proc. W roku ubiegłym odnotowano wynik – 
87,6 proc., a więc wzrost o 0,2 proc., co ma oznaczać 
poprawę jakości nauczania. 

Najlepsze wyniki odnotowały: 
IV LO (ZS nr 6) – 100 proc., Technikum nr 4 (ZS nr 6) 
– 99,1 proc., II LO (ZS nr 2) – 98, 3 proc., I LO (ZS nr 
1) – 95,9 proc. 
Niskie wyniki egzaminów osiągnęły: III Liceum 
profilowane (ZSH) – 57,1 proc., Technikum nr 5 
(ZSZ) – 66,7 proc. Technikum nr 6 (ZS nr 4) – 79,2 
proc. 
Przoduje tu ZS nr 6, który osiągnął najlepsze wyniki 
zarówno w szkole licealnej jak i w technikum. 

Rozważać dane statystyczne? 
Zdaniem radnej Anny Toborowicz, przewodni-

czącej Komisji Edukacji Rady Miasta, nie należy po-
ziomu kształcenia w szkołach odbierać w oparciu 
o średnie arytmetyczne, jakie osiągane są na egza-
minach. „Przecież uczniowie, którzy uczęszczają do 
szkół pochodzą z różnych rodzin. Mają więc zupełnie 
inne warunki do nauki. Niektórzy z nich wychowują 
się w rodzinach niewydolnych wychowawczo i to też 
rzutuje na uzyskiwane przez nich noty” – wyjaśnia. 

Jednak chyba warto mieć dane, dające możli-
wość porównania osiąganych wyników Jastrzębia 
w stosunku do innych miast, jak i samych szkół 
w mieście. Trudno rodzicom odmówić prawa do in-
formacji na temat wyników egzaminacyjnych, które 
osiągają uczniowie poszczególnych szkół. Czym 
mają się kierować opiekunowie młodych ludzi nie 
wiedząc, czego spodziewać się po danej placówce? 
Bagatelizowanie danych, których opracowaniem 
zajmuje się Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Ja-
worznie (a po coś to przecież robi), nie jest chyba 
dobrym rozwiązaniem. A argument, że takie analizy 
nie mają sensu, łatwo jest obalić stwierdzaniem – to, 
po co w ogóle je robić? Przecież nie chodzi o to, aby 
wąskie grono wtajemniczonych miało do nich do-
stęp i wykorzystywało je do sobie tylko wiadomych 
celów. A poza tym cóż złego jest w tym, że dziecko 
osiągające wysokie wyniki egzaminacyjne, rodzice 
chcą wysłać do dobrej szkoły, która je jeszcze bar-
dziej rozwinie? Nie oszukujmy się, tam gdzie domi-
nują słabeusze i przeciętniacy trudno jest, na ogół, 
odkryć prawdziwe talenty i je szlifować. Rywalizacja 
w dziedzinie edukacji jest rzeczą coraz bardziej po-
wszechną, zwłaszcza w dobie niżu demograficznego 
i tego procesu nie da się już zatrzymać. 

W szkołach podstawowych i gimnazjalnych obo-
wiązuje rejonizacja. Jak zatem wytłumaczyć to, że 
niektóre z nich osiągają nawet wyższe wyniki niż śre-
dnia wojewódzka, a inne natomiast wleką się w ogo-
nie? Gdzie należy szukać wytłumaczenia dla wyso-
kich wyników SP nr 17 i Gm nr 6, a niskich w SP nr 3 
i Gm nr 8? Czyżby poszczególne dzielnice zamieszki-
wali ludzie o tak różnych możliwościach intelektual-
nych? Czy mamy do czynienia z lepszymi i gorszymi 
rejonami miasta? A może problem tkwi w szkołach? 
Zadaniem władz oświatowych powinno być podjęcie 
działań zmierzających do analizy i poprawy jakości 
kształcenia, a nie szukanie usprawiedliwienia tego 
stanu i chowanie się za ogólnikowymi stwierdzenia-
mi. 

niów w klasach, zwiększyć pomoc psychologiczną 
i pedagogiczną dla tych, którzy tego potrzebują lub 
uruchomić dodatkowe świetlice środowiskowe. Nie 
załatwi tutaj sprawy „zamiatanie pod dywan” w imię 
„świętego spokoju” i wyciszanie niepokornych. Ani 
też przechodzenie do porządku dziennego i odkłada-
nie tematu do następnego roku, kiedy sprawa po raz 
kolejny się powtórzy. Z pewnością dbanie wyłącznie 
o budynki szkolne i ich stan techniczny jest ważne, 
ale nie rozwiązuje problemów związanych z pozio-
mem nauczania. Czy wśród nagród prezydenckich 
znaleźli się dyrektorzy szkół, które osiągnęły najlep-
sze wyniki? Nie można wszystkiego tłumaczyć tylko 
ustawodawstwem i pieniędzmi – chociaż to czynniki 
bardzo ważne, ale nie jedyne! - bo i tu w mieście 
chyba dałoby się zrobić co nieco. Ale do tego należa-
łoby z powagą pochylić się nad wynikami i więcej 
wysiłku skierować nie na ich usprawiedliwienie a na 
dogłębna analizę i konkretne działania.

Jeśli chodzi o jastrzębskie szkoły ponadgimna-
zjalne to można wśród nich wyróżnić czołówkę, któ-
ra osiąga imponujące wyniki, jak na przykład 100 
proc. zdawalności w IV LO (ZS nr 6). Znaczący po-
stęp osiągnął ZS nr 3. Są również szkoły ze słab-
szymi wynikami, na przykład: III Liceum Profilo-
wane (ZSH) z 57 proc. zdawalnością matur czy 
Technikum nr 5 (ZSZ) – 66,7 proc. Z czego wynika 
to, że jedna szkoła przyciąga w swoje progi zdolnych 
i ambitnych uczniów, a druga słabych, którzy myślą 
tylko o przeciśnięciu się z klasy do klasy? W czym 
tkwi problem? Nie jest to temat do rozwagi i działań 
miejskich władz oświatowych? 

Z pewnością kształcenie młodzieży to jedno z 
najważniejszych zadań i do jego poziomu należy 
przykładać dużą wagę. Tym bardziej należy pochylić 
się nad wynikami ze sprawdzianów i egzaminów, 
i wyciągnąć z nich nie tylko wnioski, ale i podjąć kon-
kretne działania. Być może należałoby przeanalizo-
wać strukturę szkolnictwa jastrzębskiego, ilość ucz-

0,2 lepiej
Rezultaty egzaminów i sprawdzianów osiąganych przez uczniów jastrzębskich szkół 
są dobre – taki wniosek pojawiał się w wypowiedziach uczestników październikowej 
Komisji Edukacji Rady Miasta. Zanotowano nawet postęp w wynikach osiąganych 
przez gimnazjalistów, w stosunku do roku ubiegłego, który wynosi… – 0,01 punkta! 
To samo dotyczy egzaminów maturalnych – postęp o 0.2 proc.! Wprawdzie jest to 
wielkość na poziomie błędu statystycznego, ale – zdaniem naczelnika Wydziału 
Edukacji UM Andrzeja Pawłowskiego - jest to wzrost.
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Uroczystości związane ze Świętem Edukacji 
Narodowej odbyły się w czwartek, 13 października. 
Jastrzębscy pedagodzy spotkali się z tej okazji w Ki-
nie Centrum. Część z nich odebrała Nagrodę Prezy-
denta Miasta oraz Nagrodę Śląskiego Kuratora Oś-
wiaty, a także Medale Komisji Edukacji Narodowej. 

Uroczystość zaczęła się od występu uczennic ZS 
nr 6 Vimali Vaidyan oraz Agnieszka Król, które za-
chwyciły swoimi umiejętnościami tanecznymi i wo-
kalnymi. A Ania Furgała, uczennica SP nr 9 złożyła 
życzenia nauczycielom oraz wyrecytowała wiersz 
specjalnie z myślą o nich. 

Prezydent Miasta mówił o nauczycielach, jako 
o mistrzach dla młodego pokolenia. „Życzę Państwu, 
abyśmy przekazywali uczniom to, co najpiękniejsze, 
co płynie z naszej osobowości” - mówił. 

Anna Toborowicz, przewodnicząca Komisji 
Edukacji Rady Miasta podziękowała za ofiarną i do-
brą pracę pedagogiczną. Jolanta Kłopeć, wicedyrek-
tor ZS nr 6, zabrała głos w imieniu nagrodzonych 
przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Ks. prałat Bernard Czernecki przywołał postać 
wybitnego pedagoga Janusza Korczaka. Przypom-
niał najważniejsze wydarzenia z jego życia, aż po 
śmierć, na którą szedł wraz z dziećmi. Spotkanie za-
kończyło się koncertem zespołu „Wolna Grupa Buko-
wina”

Nauczyciele, którzy otrzymali 
Nagrodę Prezydenta Miasta w roku 2011:

Joanna Jendrzejek - PP3, 
Anna Burzyńska - PP4, 
Anna Siuda - PP6, 
Bernadeta Szlezinger, dyrektor PP7, 
Izabela Brawańska - PP15, 
Bernarda Ligas - PP17, 
Elżbieta Adamowicz - dyrektor PP19, 
Marzanna Nizińska - dyrektor PP21, 
Joanna Kubica - PP21, 
Barbara Pachońska - dyrektor PP24, 
Bożena Szamrej - PP24, 
Grażyna Śliwa - Przedszkole Specjalne, 
Danuta Łydzińska - SP1, 
Ewa Lis - SP4, 
Hanna Marszałek - SP5, 
Olga Buła - SP6, 
Urszula Koprowska-Michońska - SP6, 
Bogusława Kulawiak - SP9, 

Jolanta Wala - SP9, 
Janina Szczodry - SP10, 
Elżbieta Kulak - SP12, 
Barbara Jędrzejczyk-Masłowska - dyrektor SP16, 
Wanda Wierzbowska - SP19, 
Jolanta Matusiak - SP19,
Urszula Rajwa - SP21, 
Ilona Burdzik - Gm8, 
Elżbieta Cichy - ZS2, 
Joanna Grygierek - ZS2, 
Anna Wodecka - ZS2, 
Monika Czulak - ZS3, 
Elżbieta Wita - ZS4, 
Zofia Araszczuk - ZS5, 
Anna Radajewska - ZS5, 
Krystyna Bonczar - ZS6, 
Jolanta Kłopeć - ZS6 
Krzysztof Smyczek - ZS6, 
Mariola Rojek - ZS7, 
Barbara Stachowicz - ZS8, 
Barbara Kaczmarczyk-Celary - ZS9, 
Ewa Szendzielorz - ZS9, 
Katarzyna Kula - ZS10, 
Maria Teresa Pacan - ZS11, 
Grzegorz Pustułka - ZS12, 
Barbara Zawada - ZS13, 
Rafał Mastela - ZSZ, 
Izabela Zielińska - ZSZ, 
Beata Dębowska - ZSH, 
Zbigniew Miłoś - dyrektor ZSMS, 
Barbara Pawlińska - ZSMS, 
Aurelia Przybysz-Maleńczyk - dyrektor PPP, 
Maria Golba - ZOW, 
Przemysław Brzeski - SP10, 
Bożena Wrześniewska - PP12, 
Sylwester Bizuga - SP1, 
Maria Mazurek- dyrektor SP4, 
Maria Stybel - SP21, 
Barbara Jasiak - ZS7, 
Elżbieta Roszczak - ZS8. 

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała 
Beata Skowrońska - ZS10.

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali:
Jerzy Maduzia - dyrektor ZS6, 
Katarzyna Gibes - ZS2, 
Anna Radajewska - ZS5.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
Krzysztof Smyczek - wicedyrektor  - ZS6, 
Janina Szczodry -  SP 10, 
Olga Bezuch - ZS 3.

Święto nauczycieli

szkodzące interesom pracodawcy i pracowników – 
narażające na niebezpieczeństwo ich zdrowie i życie 
przez udaremnienie wykonania prac przeciwpoża-
rowych, nie ma związku z działalnością związku za-
wodowego, chociaż miało miejsce w czasie strajku. 
To zachowanie powoda zostało słusznie ocenione 
jako wyjątkowo naganne (IPK 278/10).

Uznana została również skarga kasacyjna wnie-
siona przez pełnomocnika pracodawcy od wyroku 
Sądu Okręgowego przywracającego jednego z pra-
cowników do pracy: „Skarga jest oczywiście uzasad-
niona z powodu rażącego naruszenia zaskarżonym 
wyrokiem art. 378 §1 k.p.c. Przypisane powodowi 
zachowania w razie ich potwierdzenia w postępowa-
niu dowodowym mogły zostać ocenione jako uza-
sadniające rozwiązanie przez pracodawcę umowy 
o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 §1 
pkt.1 kodeksu pracy” (IPK 41/10).

"Strajk nie jest usprawiedliwieniem dla łamania 
prawa, które nie przestaje w tym czasie obowiązy-
wać każdego obywatela. Podczas strajku i po jego 
zakończeniu prawo w Budryku było wielokrotnie ła-
mane i jako pracodawca nie mogliśmy udawać, że 
nic się nie dzieje, musieliśmy wyciągnąć konsekwen-
cje " – podkreśla Jarosław Zagórowski, prezes Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej.

Niemal po trzech latach od rozpoczęcia najdłuż-
szego w historii polskiego górnictwa strajku znalazł 
on swój finał w sądzie i zapadły ostateczne wyroki. 
Sąd Najwyższy wypowiedział się w kwestii czterech 
liderów strajku żądających przywrócenia do pracy. 
Zostali oni zwolnieni przez pracodawcę po zakoń-
czeniu strajku w związku z naruszaniem prawa.

Wszystkie wyroki Sądu Najwyższego są korzys-
tne dla pracodawcy. W sprawie trzech pracowników 
sąd ostatecznie oddalił roszczenia dotyczące przy-
wrócenia do pracy, a w przypadku czwartego praco-
wnika uchylił wyrok przywracający do pracy z powo-
du rażącego naruszenia prawa przez Sąd Okręgowy, 
który taki nakaz wydał. 

Stwierdzenia sądu są mocne i jednoznaczne: 
„Obaj powodowie dopuścili się czynnej fizycznej 
agresji wobec innych pracowników. Są to zdarzenia 
drastyczne. Pracodawca nie powinien tolerować 
agresywnych zachowań w czasie akcji strajkowej. 
Wartością nadrzędną jest zdrowie i godność czło-
wieka. Pracodawca winien chronić te dobra i odpo-
wiednio reagować na ich naruszenie w zakładzie 
pracy.” (IPK 221/10).

W uzasadnieniu kolejnego wyroku czytamy: 
„W przypadku powoda, zarzucane mu zachowanie 

Finał strajku w sądzie

Fot. Magdalena Kowolik
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Czy doszedł już Pan do siebie 
po wieczorze wyborczym?
Oj tak, chociaż było to niełatwe. Jednak trochę 
czasu minęło i tyle rzeczy już w międzyczasie 
się zmieniło.

Jak przyjął Pan ten wynik?
Byłem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o wynik 
mojego ugrupowania. Natomiast co się ty-
czy mojej osoby - tutaj, w okręgu - to byłem 
spokojny, że osiągnę w miarę dobry wynik. 
Może nie to, żeby być od razu pewnia-
kiem. Ostatecznie i tym razem nie za-
wiodłem się na ludziach, z którymi by-
łem razem przez te ostatnie lata. Teraz 
wciąż ktoś mnie spotyka i powtarza: 
„Tadeusz, masz chodzić z podniesioną 
głową, bo twój wynik świadczy o tym, 
że ludzie docenili twoją pracę na rzecz 
tej społeczności”.

Rzeczywiście, wynik był imponujący. 
Czy żałuje Pan, że startował z listy SLD?

Nie. Absolutnie nie. Od początku jestem związany 
z lewicą, chociaż zawsze byłem działaczem związko-
wym, a nie partyjnym. Inna sprawa, że nie miałem 
żadnego wpływu na listę, na to, jacy ludzie znajdą 
się na niej. Zdecydowała o tym Rada Wojewódzka. 
No cóż, stało się tak, jak się stało.

Czy ten wynik wyborczy oznacza, 
że de facto zakończy Pan swoją 
działalność publiczną?

Wciąż jest wiele organizacji, czy stowarzyszeń, 
z którymi współpracowałem przez te lata. Nie wy-
obrażam sobie, żeby momentalnie zerwać z nimi 
kontakt. Dla niektórych z nich zbliża się trudny ok-
res. Muszę i chcę być z nimi. Nie zamierzam rezy-
gnować z mojej działalności publicznej, ani z kontak-
tów z tymi, z którymi zawsze starałem się być blisko, 
czyli mieszkańcami. Natomiast w kwestiach doty-
czących mojej przyszłości politycznej nie chciałbym 
się na razie wypowiadać.

Na pewno można mówić 
o dorobku tych trzech kadencji. 
Czy mógłby Pan pokusić się o wskazanie

 na największy sukces i największą 
porażkę na przestrzeni tych lat?

Sukces to głównie to, że z roku na rok byłem z coraz 
większą liczbą osób. I że organizacje – przede 
wszystkim te pozarządowe – chciały ze mną współ-
pracować. Także to, że potrafiłem zjednać sobie 
ludzi z różnych środowisk. Od lewicy po Kościół. 
Zaczynając swoją działalność jako prosty człowiek 
ze średnim wykształceniem, co niektórzy mi wyrzu-
cali, potrafiłem nawiązać dialog z nimi wszystkimi. 
Co się zaś tyczy porażek? Do tej pory nie umiem 
pogodzić się z sytuacją, kiedy ludzie nie ze swojej 
winy tracą coś, co im się słusznie należy. Tak było 
z deputatami węglowymi. Ja akurat poświęciłem się 
tej sprawie przez ostatnie lata. W jakiejś niewielkiej 
części udało mi się załatwić te deputaty. Oczywiście, 
siłą rzeczy nie dociągnę już tej sprawy do samego 
końca. I to jest chyba moja największa porażka.

Przez te wszystkie lata zawarł 
Pan określone znajomości, 
poznał mechanizmy rządzące polityką, 
po prostu – nabrał doświadczenia. 
Czy chce Pan to wykorzystać? 
A jeśli tak, to do czego konkretnie?

Wszystko sprowadza się do tego, jak poprowadzić 
określona sprawę, aby osiągnąć sukces. I tu może 

zaprocentować moje doświadczenie. Będę to wyko-
rzystywał. Te kontakty, o których pan wspomniał zo-
stają i one będą na pewno pomocne. Zarówno jeśli 
chodzi o moją pracę na rzecz tego regionu, jak 
i z punktu widzenia szeroko pojętej działalności spo-
łecznej.

A co z ludźmi, którzy, mówiąc
 kolokwialnie, tłoczyli się w Pana biurze
 poselskim? Czy będzie starał się Pan 

im dalej pomagać?
To, rzecz jasna, wygląda nieco inaczej w momencie, 
kiedy sprawuje się mandat posła i kiedy jest się pry-
watna osobą. Oczywiście, pracowałem w końcu 
z myślą o ludziach i nie mogę tego tak zostawić. 
Z tego miejsca chcę obiecać, że postaram się sfina-
lizować wszystkie rozpoczęte już sprawy. Wiadomo, 
będzie mnie to teraz kosztowało więcej wysiłku, ale, 
proszę być spokojnym, nie zapomniałem o tych lu-
dziach.

Czy górnictwo będzie nadal 
domeną Pańskich zainteresowań?

To nasze górnictwo wciąż się zmienia, stoją przed 
nim duże wyzwania. Na pewno będę działać na tym 
polu. Ale są także fundusze Unii Europejskiej, są 
małe i duże przedsiębiorstwa, o których mówi się 
w kółko. I od których tak naprawdę zależy stan na-
szej gospodarki. A więc górnictwo – tak. A także, 
licząc oczywiście na współpracę z obecnymi posła-
mi, inne dziedziny gospodarki.

Co dalej z fundacją, 
której jest Pan założycielem?

Tu jestem spokojny. Tam są ludzie przygotowani do 
pełnienia swoich obowiązków. Będę z nim na dobre 
i na złe. Szczególnie chciałbym podtrzymywać ini-
cjatywy dotyczące dzieci. Proszę pamiętać, że duża 
część mojej działalności od zawsze koncentrowała 
się wokół nich.

Gdzie więc Pan widzi pole 
swojej przyszłej działalności?

Jestem indywidualistą, niemniej jednak lubię współ-
pracować z organizacjami, które mają konkretny 
obszar działania – np. ogrody działkowe. To już jest 
temat rzeka. Ja lubię ogrody, szanuję ludzi, którzy 
tam działają. Oczywiście – tak jak cały czas pow-
tarzam – może w innym zakresie niż dotychczas. Na 
pewno mogą na mnie liczyć. Będę się również przy-
glądał pracom samorządu i jeśli zaistnieje taka po-
trzeba, zaangażuję się w jego prace. Jeśli to będzie 
możliwe, nawiążę także współprace z obecnymi po-
słami. Na przykład w kwestii Domów Pomocy Spo-
łecznej. Jest to duże zaniedbanie w naszym kraju, 
a tutaj, na naszym terenie szczególnie. I to jest też 
wyzwanie dla samorządu.

Na koniec, czy nie obawia się Pan, 
że bez mandatu poselskiego nie będzie już

 Pan takim atrakcyjnym partnerem 
dla różnych swoich rozmówców?

A to na pewno, choć powinna liczyć się sprawa, czy 
temat, a nie to, kto jakie stanowisko piastuje. Po-
słem się bywa, człowiekiem się jest i ja takim czło-
wiekiem chcę pozostać.

Dziękuję za rozmowę

Nie zamierzam 
rezygnować

Ratownicy z Boryni wygrali kolejne prestiżowe 
zawody ratownicze. Tym razem nasi ratownicy wy-
grali międzynarodowe zawody rozgrywane w sło-
wackiej Prievidzy, które odbyły się w piątek 14 paź-
dziernika.

W imprezie wzięło udział osiem drużyn, pięć ekip 
ze Słowacki, jedna z Węgier i dwie z Polski. Oprócz 
ratowników z Boryni barw Polski bronili również ra-
townicy z KWK Wujek, którzy zajęli piąte miejsce.

Podczas zawodów ratownicy mieli za zadanie po-
konanie w aparatach regeneracyjnych W-70 tzw. dy-
mnicy (komora ćwiczeń o wysokości około 10m), 
czyli przejście wyrobiskami o różnej skali trudności 
i wysokości, następnie musieli nawiązać połączenie 
z bazą i dokonać pomiarów gazów. Po wyjściu 
z dymnicy ratownicy musieli przeciąć pręt o średnicy 
8mm za pomocą nożyc hydraulicznych na trzy rów-
nej długości odcinki, następnie wymienić butlę 
w aparacie jednego z ratowników. Kolejnym zada-
niem było przeciągnięcie za pomocą ciągarki łańcu-
chowej obciążonego wozu i wykonanie imitacji tamy 
wentylacyjnej deskowej, przetransportowanie po-
szkodowanego, montaż dwóch odcinków rur o150 
tak, aby uzyskać pełną szczelność, przejście przez 
lutnię o 600 i zamknięcie przełazu przez przykrę-
cenie pokrywy na 4 śruby. Nasi ratownicy, startujący 
z numerem 7 po raz kolejny okazali się bezkon-
kurencyjni zdobywając 1 miejsce. Zawody organizo-
wane przez Centralną Stację Ratownictwa Górnicze-
go w Prievidzy odbyły się już po raz jedenasty. Pier-
wszy raz w historii zawody wygrała drużyna z zagra-
nicy.

Skład ekipy KSRG Borynia: 
Przemysław Sinecki – zastępowy, 
Marcin Kaczorek, Paweł Zwoleń, Mirosław Ślazyk,
Sebastian Krawczyk – zastępca zastępowego,
Grzegorz Porada – ratownik rezerwowy, 
Mirosław Drucik – mechanik, 
Adam Szkołda – kierownik KSRG Borynia.

Tadeusz Motowidło. Największy pechowiec tych wyborów 
w naszym mieście. Dostał ponad 10 tys. głosów. Znacznie 
więcej niż co poniektórzy jego kontrkandydaci, którym udało 
zdobyć się mandat. Mimo to nie ujrzymy go już w ławach 
poselskich. Jak przyjął tę porażkę? Czy ma żal do swoich 
partyjnych kolegów? Co z planami na przyszłość? Sam mówi 
o swoich odczuciach i swojej najbliższej przyszłości.

Ratownicy 
z "Boryni"
najlepsi

Tadeusz Motowidło
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Emerytura - początkiem
Bolesław Lepczyński, jak wielu jastrzębian, pra-

cował w kopalni. Szczęśliwie doczekał emerytury 
i zaczął zastanawiać się, co zrobić z wolnym czasem. 
Siedzenie w domu przed telewizorem uznał za mało 
ciekawe zajęcie. Początkowo zaczął zwiedzać bliższą 
okolicę. Odkrył na nowo tereny Beskidu Śląskiego. 
„Mamy go tuż pod nosem i powinniśmy korzystać z 
tego, co oferuje natura” – mówi. Zaczął robić kilku-
dniowe wypady, potem coraz dłuższe i w dalsze oko-
lice. Wyjeżdżał z małżonką, z wnukami. Przekonał 
się, że poznawanie kraju może być naprawdę fascy-
nującym sposobem na życie. „Polska obfituje w na-
prawdę piękne tereny. Trzeba je tylko zauważyć. Nie 
trzeba jeździć gdzieś daleko. Tutaj, u nas mamy cu-
downe krajobrazy” – przekonuje. „Moje przejście na 
emeryturę dało mi możliwość nieskrępowanego po-
znawania kraju. Mam urlop przez cały rok i staram 
się go wykorzystać, jak najlepiej potrafię” – śmieje 
się. Wcześniej obowiązki rodzinne i zawodowe unie-
możliwiały panu Bolesławowi niczym nieskrępowa-
ne korzystanie z uroków podróżowania.

Dusza społecznika
W młodości pan Bolesław był członkiem Zwią-

zku Harcerstwa Polskiego. To wówczas przeżywał 
pierwsze wycieczki, obozy. To właśnie w ZHP za-
szczepiono mu pasję poznawania, zwiedzania, która 
– jak się okazało – przetrwała lata. Po zakończeniu 
pracy zawodowej pan Bolesław początkowo indywi-
dualnie wyruszał na wyprawy. Potem doszedł do 
wniosku, że może i innych zarazić tym bakcylem. Po 
namowach zdecydował się wejść, w wyborach uzu-
pełniających, do Zarządu Osiedla Pionierów. Jego 
„działką” stała się turystyka. Zachęcał mieszkańców 
do wspólnych wyjazdów. „Chciałem, żeby ludzie nie 
siedzieli w domu, żeby poznawali Polskę. A przy tym 
siebie. Wycieczki doskonale integrują społeczność. 
Ludzie się poznają, a potem po prostu lepiej im się 
mieszka. Nie są anonimowi i o to przecież chodzi. 
Oni chcieli gdzieś wyjechać, coś zobaczyć, ale za 
bardzo nie miał się, kto tym zająć. Pomyślałem – 
dlaczego nie ja? I tak podjąłem się organizacji im-
prez wyjazdowych. Oczywiście sam bym wiele nie 
zwojował. Pomocny był mi szczególnie Mirek Lęga, 
szef naszego osiedla”.

Niełatwe początki
„Początkowo ludzie podchodzili do naszych pro-

pozycji bez większego przekonania. Owszem, zebra-
ła się grupka entuzjastów wycieczek górskich, ale 
chcieliśmy zmobilizować ogół. Z czasem ludzie prze-
konali się. Jeździły z nami całe rodziny. Od tych naj-
mniejszych do najstarszych. Najczęściej odwiedza-
liśmy Beskid Śląski, a prawdziwym hitem stały się 

weekendowe wypady do Zakopanego. Morskie Oko, 
Dolina Kościeliska, Giewont, Kasprowy Wierch na-
prawdę robiły wrażenie na mieszkańcach naszego 
osiedla. Niektórzy z nich pierwszy raz zobaczyli te 
urokliwe miejsca” – wspomina pan Bolesław. I coś 
w tym musi być, skoro siedziba Zarządu Osiedla Pio-
nierów przeżywa prawdziwe oblężenie podczas za-
pisów na wycieczki. 

Wypady te stały się znane na całe miasto i rów-
nież mieszkańcy innych dzielnic dołączyli do „Pionie-
rów”, którzy gościnnie przyjmują każdego turystę. 
Teraz z łatwością znajduje się komplet na wyjazd. 
Tworzą się nawet listy rezerwowe. Pomysł z wyja-
zdami „chwycił” i wcale niemała jest w tym zasługa 
pana Bolesława. Nie liczy on czasu, który pochłania 
dobre zorganizowanie wyjazdu. „Trzeba przecież za-
łatwić transport, noclegi, zaproponować ciekawy 
program. No i najważniejsze… „załatwić pogodę”, co 
zazwyczaj udaje się znakomicie” - śmieje się. 
„O dobrą atmosferę się nie martwię, bo ta od począ-
tku towarzyszy naszym wyjazdom. Miło patrzeć, jak 
ludzie są zadowoleni, jak dobrze czują się w swoim 
gronie. Emeryci wiedzą, że można ciekawie spożyt-
kować czas, a młodzież również widzi, że jest alter-
natywa dla komputera lub telewizora” – mówi pan 
Bolesław.

Plany
Wyjazdy turystyczne okazały się prawdziwym 

strzałem w dziesiątkę. Jednak pan Bolesław ma am-
bitne plany. Chce oczywiście kontynuować to, co zo-
stało zapoczątkowane, ale też nakreślić nowe kie-
runki tras. „Oczywiście nadal wyjazdy w Beskid Ślą-
ski, nadal Tatry z Bukowiną Tatrzańską i Zakopanem, 
ale może też Bałtyk, może Mazury. Trzeba śmiało 
jechać dalej. Razem jest nam dobrze, tworzymy 
zgraną grupę. Ale też – co nie mniej ważne – jest 
taniej. Jadąc w kilkadziesiąt osób możemy negocjo-
wać ceny i płacimy po prostu mniej. W wyjazdach 
grupowych łączymy więc przyjemne z pożytecznym” 
– opowiada.

Pan Bolesław Lepczyński pokazuje ludziom, że 
można, zarówno będąc młodym, jak i dostojnym se-
niorem, aktywnie spędzać czas. Wspólne wycieczki, 
które organizuje integrują ludzi, przez co stają się 
oni sobie bliżsi. Mieszkańcy osiedla Pionierów lubią 
wspólnie spędzać czas. Ich pasją stała się turystyka 
i poznawanie ziemi ojczystej. Dzisiaj nie wyobrażają 
sobie swojego życia bez wyjazdów. Pomyślmy tylko, 
ile możliwości stałoby przed nami otworem, gdybyś-
my w swoich społecznościach lokalnych mieli pasjo-
natów, którzy nie boją się podjąć inicjatywy i poka-
zać ciekawy kierunek. Wystarczy bezinteresowność, 
pasja, chęć działania i zrobienia czegoś wspólnie 
z innymi. 

Poznawać wspólnie
„Szczyty Beskidu Śląskiego widoczne z naszych okien zachęcają do wycieczek. 
Są prawie w zasięgu ręki i grzechem byłoby nie skorzystać z tego, co oferują – 
pięknych widoków i możliwości obcowania z przyrodą” – mówi Bolesław 
Lepczyński, członek Zarządu Osiedla Pionierów – „Pomyślałem, a dlaczego 
mam je zwiedzać sam? Przecież wystarczy skrzyknąć sąsiadów, mieszkańców 
osiedla i razem poznawać bliższą i dalszą okolicę” I tak to się zaczęło. Dzisiaj 
„Pionierzy” nie wyobrażają sobie roku bez wspólnych wypadów to w Beskidy, 
to w Tatry.

Od stycznia 2012 zostanie zamknięte targowisko 
znajdujące się przy ul. Północnej. Według informacji 
dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego 
Marka Krakowskiego z tytułu działalności tego placu 
handlowego budżet miasta nie odnosi żadnych ko-
rzyści. W ubiegłym roku odnotowano stratę w wyso-
kości 88 tys. zł. 

„Zamknięcie targowiska nie oznacza pozbawienia 
miejsc pracy handlujących tam kupców. Mogą oni 
nadal prowadzić tam działalność na zasadzie wy-
dzierżawienia terenu. Wówczas opłata z tego tytułu 
będzie dwa razy niższa. Miasto zaoszczędzi na kosz-
tach związanych ze sprzątaniem, utrzymywaniem 
szaletu, opłat za prąd, wodę.” - wyjaśnia dyrektor.

Zamkną Targowisko “Północna”

Straży Miejskiej "stuknęła" 20-tka

Urząd Miejski. To właśnie tu w piątek, 21 paździer-
nika, odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone ju-
bileuszowi 20-lecia istnienia Straży Miejskiej w na-
szym mieście. Zaproszeni goście – wśród nich m.in. 
jastrzębscy radni, przewodniczący Zarządów Osiedli 
i szefowie rodzimych jednostek z innych miast – 
mieli okazję zapoznać się z planami tej służby na 

przyszłość. Jak powiedział Marek Wróbel, szef SM 
w Jastrzębiu-Zdroju: "Miastu potrzebna jest forma-
cja prezentująca wysoki poziom profesjonalności 
i zmierzająca stopniowo w kierunku policji municy-
palnej - m.in. z prawem do posiadania broni". Po 
części oficjalnej rozpoczęła się ta artystyczna, w cza-
sie której wystąpił Zespół Wokalny "Wiolinki". 

Targowisko “Północna” Fot. Magdalena Kowolik

Bolesław Lepczyński
Fot. Damian Maj
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Stwórz rodzinę zastępczą

zdrowotna, materialna rodziców biologicznych uleg-
nie poprawia na tyle, że sąd uzna, że to dziecko mo-
że wrócić pod pieczę swoich rodziców, to dziecko po 
prostu wraca.

Dziecko może zostać skierowane do rodziny za-
stępczej na dwa sposoby. Pierwszy z nich to  umie-
szczenie dziecka na podstawie orzeczenia sądu. 
W takiej sytuacji kandydaci na rodziców zastępczych 
składają do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wy-
dział rodzinny i nieletnich) wniosek o ustanowienie 
ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub 
zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji 

Dla dzieci pozostawionych przez rodziców, 
którzy nie mogli lub też nie chcieli zająć się swoim 
potomstwem, istnieją dwie możliwości. Jedną z nich 
jest ustanowienie dla dziecka rodziny zastępczej, do 
czego gorąca namawia Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Żorach.

Czym jest rodzina zastępcza? W najprostszy 
sposób można stwierdzić, że jest to piecza zastęp-
cza. Dzieci w rodzinie zastępczej są, w założeniu, 
umieszczane na czas sytuacji kryzysowej czy niemo-
żliwości wypełniania przez rodziców naturalnych 
funkcji rodzicielskich. Jeżeli sytuacja osobista, 

rodziny zastępczej bez wskazywania konkretnego 
dziecka. Jednakże w przypadku pilnej konieczności 
zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie 
dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wnio-
sek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie 
umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną za-
stępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej rodziny. W takiej sytuacji starosta 
ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu. 
Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regu-
lującego sytuację dziecka umowa, o której mowa 
powyżej wygasa. 

Obecnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach ogłasza nabór kandydatów na rodziny za-
stępcze niespokrewnione. Na takich rodziców czeka 
bowiem aż kilkanaście dzieci. Jakie warunki muszą 
spełnić osoby, ubiegające się o taką funkcję?

Przede wszystkim pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej może być powierzone małżonkom lub oso-
bie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli 
osoby te spełniają następujące warunki: dają rękoj-
mię należytego wykonywania zadań rodziny zastęp-
czej, mają stałe miejsce zamieszkania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, korzystają z pełni praw cy-
wilnych i obywatelskich, nie są lub nie były pozba-
wione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we 
władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie 
została im zawieszona. Kolejne warunki to: wywią-
zywanie się z obowiązku łożenia na utrzymanie 
osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich 
taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, 
posiadanie odpowiednich warunków mieszkanio-
wych oraz stałego źródła utrzymania. Równie istot-
ne jest również posiadanie zaświadczenia, że poten-
cjalni kandydaci nie są chorzy na chorobę uniemożli-
wiającą właściwą opiekę nad dzieckiem. Ostatni wa-
runek to uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomo-
cy społecznej właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania.

Osoby, które zdecydują się na staranie się 
o miano rodzica zastępczego, mogą liczyć na pomoc 
finansową od państwa, mającą na celu zapewnienie 
dziecku jak najlepszych warunków. Podstawą usta-
lenia wysokości pomocy pieniężnej jest, od 1 paźd-
ziernika 2006 r., kwota 1 647 zł. nazywana usta-
wowo "podstawą". Wysokość pomocy, o której mo-
wa powyżej, uzależniona jest m.in. od wieku dziecka 
i jego stanu zdrowia. W przypadku dziecka powyżej 
7 roku życia, które znajduje się w rodzinie zastępczej 
niespokrewnionej, dodatkowo przyznawany jest 
jeszcze dodatek tytułem sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem.

Oczywiście, gdy potencjalne rodziny zastępcze 
zostaną zakwalifikowane i pomyślnie przejdą wszel-
kie procedury, czeka na nich jeszcze szkolenie. 
W przypadku rodzin zastępczych, szkolenie takie 
jest wymagane przez ustawę i obejmuje cykl 40 go-
dzin. Gdy szkolenie zakończy się pozytywnie, pozo-
staje już tylko oczekiwać na dziecko. Trudno ustalić 
dokładne normy czasowego takiego oczekiwania, 
czasami może to być kwestia zaledwie dwóch lub 
trzech miesięcy, czasami okres ten może się wydłu-
żyć nawet do roku.

Wszyscy ci, którzy chcą oddać swoje serce sa-
motnym dzieciom i spełniają formalne wymogi, dok-
ładniejsze informacje na temat możliwości zostania 
rodziną zastępczą niespokrewnioną otrzymają 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
– Dział Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem w Żorach, 
mieszczącym się na ul. Ks. Przemysława 2, 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 15.30 
lub tel. 32 43 42 412 wew. 23,  tel. 32 43 42 988.

Szacuje się, że na całym świecie, co piąta para ma problem z poczęciem dziecka. 
Problem ten jest tak znaczący, że Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie 
uznała niepłodność za chorobę społeczną. Jak sobie poradzić z faktem, że być 
może nigdy nie usłyszy się od własnego dziecka słów „mamo”? Wiele par 
decyduje się na zabieg „in vitro” w nadziei, że może akurat się uda. Jeszcze inni 
godzą się z losem bezdzietnych par. Jednak, na szczęście to nie jedyne 
rozwiązania. Tysiące dzieci tylko czekają na to, aby ktoś je pokochał. Aby dał im 
bezpieczny dom. Czekają w ośrodkach adopcyjnych w całym kraju.

Spektakl dla dzieci “Tomcio Paluszek” w wykonaniu 
Teatr Lalek Banialuka. Przed spektaklem wystąpi 
grupa taneczna Pedele (Pedele to szkoła taneczna 
rozwijająca zdolności taneczne, aktorskie i wokalne 
dzieci i młodzieży. Jako pierwsi w Cieszynie mogą 
pochwalić się realizacją spektakli muzyczno - ta-
necznych, w których setka młodych cieszyniaków 
prezentuje swoje pasje artystyczne)

"Tomcio Paluszek" - Spektakl dla dzieci od 3 lat. Za-
bawne przygody tytułowego bohatera, wspaniałe 
kostiumy, dynamiczna akcja, barwna scenografia, 
wpadająca w ucho muzyka oraz doskonała gra akto-
rska – to tylko niektóre atuty tego przedstawienia.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
godz. 18.00
Prowadzący Artur Andrus,
Kabaret Szarpanina,
Kabaret Limo,
Kabaret Hrabi

6 listopada (niedziela) 2011

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
godz. 12.00 

Spektakl dla dzieci “Tygrysek Pietrek” w wykonaniu 
Teatru Lalek Banialuka a także Pedele.
"Tygrys Pietrek" - Ta oparta na książce Hanny Janu-
szewskiej opowieść zgrabnym i dostosowanym do 
najmłodszych odbiorów językiem mówi o podstawo-
wych wartościach, takich jak odwaga, przyjaźń czy 
miłość. Do tego bielski teatr może poszczycić się ory-
ginalną scenografią oraz niezwykłą muzyką. Wszy-
stko to sprawia, że "Tygrys Pietrek" jest niezwykle 
ciepłym spektaklem, który w równym stopniu bawi 
i uczy. Przedstawienie dla dzieci od 3 lat. 

HECA to nie tylko występy popularnych kabare-
tów, ale również wystawy o tematyce satyrycznej
i spotkania z ich twórcami. W piątek (4.11) swoją 
nową książkę „Handlarze czasem” przedstawi To-
masz Jachimek, a już w sobotę (5.11) posłuchamy 
błyskotliwej rozmowy Marii Czubaszek z Arturem 
Andrusem. W ten dzień swoją książkę zaprezentuje 
również Henryk Sawka. Nie zabraknie też atrakcji 
kulinarnych - w przerwie między występami kabare-
towymi organizatorzy przewidzieli smakowite degu-
stacje.

HECA 2011 przewidziała również niespodzianki 
dla dzieci. Barwne spektakle "Tomcio Paluszek" 
i "Tygrys Pietrek" przedstawi Teatr Lalek Banialuka 
z Bielska- Białej. Zaś przed inscenizacjami wystąpi 
najmłodsza grupa taneczna PeDeBe w 10-ciominu-
towym Dance Show. 

Karnety można nabyć w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Cieszynie oraz w Centrum Handlowym 
Sarni Stok w Bielsku-Białej. 

Program Imprezy

4 listopada (piątek) 2011

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
godz. 18.00
Prowadzący Artur Andrus,
Kabaret Liquidmime,
Tomasz Jachimek,
Kabaret Jurki

5 listopada (sobota) 2011

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
godz. 12.00 

Imprezy towarzyszące
Spotkania autorskie

4 listopada 2011 r. godz. 15:00 restauracja Liburnia.

Spotkanie autorskie z Tomaszem Jachimkiem w res-
tauracji Liburnia w Cieszynie. Autor zaprezentuje 
swoją najnowszą książkę "Handlarze czasem".
Wstęp wolny.

5 listopada 2011 r. godz. 15:00 Czytelnia i Kawiarnia 
Literacka NOIVA

Spotkanie autorskie z Arturem Andrusem i satyryk 
Marią Czubaszek w Kawiarni Literackeij NOIVA 
w Czeskim Cieszynie. Zaprezentują najnowszą 

książkę "Maria Czubaszek w rozmowie z Arturem An-
drusem". Wstęp wolny.

O 16.30 w Kawiarni Mokka Café będzie można zoba-
czyć prace satyryczne słynnego rysownika Henryka 
Sawki oraz spotkać się z nim osobiście. Będzie to 
okazja do nabycia jego książki z najlepszymi rysun-
kami oraz autografem. Wystawa będzie czynna do 
30 listopada.

Zapraszamy również na wystawę rysunków saty-
rycznych Williama Hogartha z XVIII w. Ekspozycja 
będzie czynna do 30 listopada w kawiarnia Cafe 
Muzeum

Zaczyna dopadać Cię jesienna depresja? Nie masz więc wyjścia i musisz pojawić się 
początkiem listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie na Cieszyńskich Wieczorach 
Kabaretowych HECA 2011. Trzy dni (4,5,6.11) śmiechoterapii zapewnią Ci czołowi 
przedstawiciele polskiej sceny kabaretowej, kabarety: Jurki, Limo, Hrabi, Szarpanina, 
Liquidmime, a także jedyny w swoim rodzaju Tomasz Jachimek. Imprezę poprowadzi mistrz 
dowcipu najwyższej klasy Artur Andrus. Nie zabraknie również słynnej dziennikarki, 
felietonistki i satyryk Marii Czubaszek oraz  Henryka Sawki - rysownika, satyryka i ilustratora.



Dziewczęta: 
Patrycja Chruścińska, Kornelia Parzyszek, 
Paulina Osojca, Laura Olejnik, Aleksandra Fuszara,
Michalina Wziętek, Angelika Musialik, 
Weronika Krysa, Paulina Hawryś, Izabella Trafna,
Michalina Smyczek, Justyna Glanc, Klaudia Grzonka,
Katarzyna Białecka, Paulina Plinta, Anna Pabian,
Natalia Banaszek, Katarzyna Tomera, 
Urszula Krawczyk, Natalia Drozdowska. 

Młodziczki: 
Dominika Pudło, Daria Benecka, Renata Zoremba,
Wioletta Zoremba, Karolina Witkowska, 
Klaudia Domeracka, Dorota Marniok, 
Karolina Kołodziej, Paulina Szmalc, Zuzanna Gazda,
Karolina Opioł, Daria Kucharczyk, Anna Zaputowicz,
Klaudia Bors, Dagmara Durys, Ewelina Monin. 

Juniorki: 
Aleksandra Choromańska, Denisa Nawrot, 
Roksana Chruścińska, Ewa Kuśnierz, Ewelina Krótki, 
Agnieszka Żołnowska, Edyta Skwira, Sylwia Janota

Największym sukcesem UKS Romi w historii 
klubu było Mistrzostwo Polski Młodziczek w 2002 ro-
ku, zdobycie Pucharu Polski SZS w 2003 roku, a tak-
że udział Mistrzostwach Świata w 2004 roku, gdzie 
jastrzębianki zajęły ósme miejsce. Poza tym dziew-
częta wygrywały największe Międzynarodowe Tur-
nieje Piłki Ręcznej w Szczecinie, Krakowie, Rze-
szowie, Obornikach Wielkich, Kępnie oraz w Norwe-
gii, Danii i Czechach.

“Mamy zatem się czym pochwalić. Tych sukce-
sów jest trochę, co świadczy o tym, że dobrze pra-
cujemy - ocenia Pustułka. “Na tą chwilę głównym 
naszym celem jest „wyjście na Jastrzębie”. Wpraw-
dzie trenuje u nas kilka zawodniczek z innych części 
miasta, ale nie ukrywamy, że liczymy na więcej. 
Przecież reprezentujemy całe miasto, a wskazuje na 
to sama nazwa klubu, która wzięła się właśnie od 
słowa „miasto”. Jednak muszę nadmienić jedną 
rzecz. Otóż Szeroka nie najlepiej kojarzy się mie-
szkańcom Jastrzębia-Zdroju. Tymczasem nasze 
dzieci naprawdę nie są gorsze od innych, a w wielu 
przypadkach związanych ze sportem wykazują się 
znacznie lepszymi wynikami”- dodaje szkoleniowiec. 

“Powstanie UKS Romi było odpowiedzią na za-
potrzebowanie lokalnego środowiska” - mówi Grze-
gorz Pustułka. “Chłopcy mogli trenować siatkówkę 
w ówczesnym KS Jastrzębie Borynia oraz piłkę no-
żną w LKS Żar Szeroka. Dziewczęta nie miały żad-
nych możliwości sportowego rozwoju” - dodaje.

 Pierwszym, który położył kamień węgielny pod 
szczypiorniaka kobiet w Szerokiej był Robert Lach. 
Z czasem dołączył do niego Pustułka. Obaj są na-
uczycielami wychowania fizycznego w miejscowej 
placówce oświatowej. Sam Lach był jednym z zało-
życieli dawnego MKS Jastrzębie, który przed kilkoma 
laty zaprzestał działalności. Pan Robert odszedł 
z MKS do klubu ekstraklasy - AKS Chorzów. Po po-
wrocie podjął pracę na Szerokiej, jak się z czasem 
okazało, z dobrym skutkiem. Warto jednak wiedzieć, 
że trzon zespołu tworzą nie tylko mieszkanki Osiedla 
Tysiąclecia, ale również zawodniczki mieszkające 
w innych częściach naszego miasta. To pod ich ką-
tem w Zespole Szkół nr 12 powstała klasa sportowa, 
które nie tylko odznacza się świetnymi wynikami 
w ramach szczypiorniaka, ale również jako repre-
zentacja szkoły dominuje we współzawodnictwie 
sportowym w czwórboju lekkoatletycznym. Ostat-
nim sukcesem było zdobycie trzech medali na Ig-
rzyskach Młodzieży Szkolnej w Lesznie, złotego 
i dwóch brązowych. Ponadto zawodniczki Romi 
trenują przy Zespole Szkół nr 6 oraz przy Zespole 
Szkół nr 2. Jednak większość zajęć prowadzona jest 
w Szerokiej. 

“Nazwa „Romi” wywodziła się od słów „rodzice” 
oraz „miasto”, gdyż bez tych dwóch podmiotów tru-
dno cokolwiek budować. Tym bardziej, że jest to 
klub powstały przy szkole. Nie ukrywam, że po czę-
ści staramy się kontynuować tradycję MKS Jastrzę-
bie” - stwierdza Grzegorz Pustułka. Piłka ręczna nie 
jest zbyt popularna w naszym kraju, choć przy okazji 
spotkań zespołu Bogdana Wenty za jej sukcesy trzy-
mała kciuki cała sportowa Polska, która eksplodo-
wała radością przy okazji pamiętnego meczu z Nor-
wegią, gdy w ostatniej sekundzie gola na wagę zwy-
cięstwa zdobył Artur Siódmiak. Być może właśnie 
z tego powodu UKS Romi nie jest zbyt dobrze znany 
w naszym mieście. Co więcej, spotkania w roli gos-
podyń nasze szczypiornistki muszą rozgrywać... 
w Boguszowicach na hali KWK Jankowice, gdzie 
gości je bardzo sympatyczna pani kierownik Kry-
styna Marszał, która jest do Romi bardzo przychylnie 
nastawiona.

“Cóż, na pewno chcielibyśmy występować na 
nowej hali przy alei Jana Pawła II, ale zdajemy sobie 
sprawę, że obiekt został zdominowany przez Ja-
strzębski Węgiel i raczej nie mamy szans na to, aby 
kilka razy w tygodniu rozgrywać tam spotkania...” 
- mówi z żalem w głosie Pustułka. “Jestem nauczy-
cielem wychowania fizycznego i muszę stwierdzić, 
że wypowiedzi pana prezesa Zdzisława Grodeckiego 
są mocno kontrowersyjne. Stwierdził on bowiem, że 
dzieci dotychczas radziły sobie na salach w szkołach 
i wszystko było w porządku. Niestety, pan prezes nie 
zdaje sobie sprawy, że wiele finałów mistrzostw Ślą-
ska we współzawodnictwie sportowym musieliśmy 
organizować jako gospodarze poza naszym 
miastem!” - oburza się szkoleniowiec. “To jednak 
takie lekkie sprostowanie z mojej strony. Pan prezes 
nie zajmuje się sportem szkolnym, zatem o tym po 
prostu nie wie” - dodaje.

UKS Romi to lata sukcesów i kilka zawodniczek, 
które zrobiły karierę na krajowej arenie. Przede 
wszystkim warto w tym miejscu wymienić Klaudię 
Pielesz i Karolinę Semeniuk. Obie panie były wycho-
wankami Roberta Lacha i w późniejszych latach za-
kotwiczyły w silnym Zagłębiu Lubin, obecnym Mis-
trzu Polski. Ponadto klub wychował również dwie 
reprezentantki Polski z rocznika 1991: Kingę Trukałę 
i Paulinę Mazur. Dziś w klubie nie brakuje talentów,
o czym świadczą wyniki w lidze śląskiej. Jednak tre-
ner nie chce wyróżniać żadnej z podopiecznych 
swoich czy Roberta Lacha.

“Wszystkie nasze piłkarki są cenne. Jeśli wy-
mienię nazwisko jednej z nich, wówczas inne mogą 
mieć do mnie pretensje, że o nich zapomniałem. 
A tak nie jest” - dodaje szkoleniowiec. Kadry zespo-
łów stanowią następujące zawodniczki: 

Jak wspomniano wyżej, klub prowadzi zajęcia 
w trzech kategoriach wiekowych. Juniorki to licealis-
tki urodzone w 1994 roku oraz młodsze. Jest ich nie-
wiele, dlatego często w tym zespole grają zawo-
dniczki z kategorii młodziczek, obejmującej rocznik 
1997 oraz młodsze. Dziewczęta to z kolei rocznik 
1999 i młodsze. Ponadto UKS Romi szykuje się do 
organizacji kolejnego rocznika złożonego z dzie-
wczynek z drugiej klasy szkoły podstawowej. Każda 
z zawodniczek może liczyć na kontynuację swojej 
przygody ze szczypiorniakiem w ramach coraz star-
szych grup. 

“Staramy się, aby żadna z naszych zawodniczek 
nie została na przysłowiowym lodzie - mówi Pustuł-
ka. Dlatego klub działa w tak wielu kategoriach. 

Jastrzębska piłka ręczna rozwija się zatem 
bardzo dobrze. Tym razem zalążkiem sukcesów była 
Szeroka, ale warto pamiętać, że zawodniczki z tej 
dzielnicy naszego miasta reprezentują wszystkich 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Warto życzyć UKS 
Romi powtórki z sukcesów z początku dekady oraz 
udanego „otwarcia na Jastrzębie”. W tym aspekcie 
bez wątpienia pomocne byłyby występy w roli gos-
podyń na nowej Hali Widowiskowo-Sportowej. Dzia-
łacze UKS Romi nie mają jednak złudzeń, że o to bę-
dzie bardzo ciężko...
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UKS Romi - wyjść na Jastrzębie
Na hasło „sport w Szerokiej” wielu mieszkańców naszego miasta odpowie „Jastrzębski Węgiel” bądź „LKS Żar”. 
Tymczasem Osiedle Tysiąclecia nie tylko siatkówką i piłką nożną stoi. Przy Zespole Szkół nr 12 od 1997 roku działa 
Uczniowski Klub Sportowy Romi, który prowadzi sekcję piłki ręcznej w kategoriach juniorek, młodziczek i dziewcząt. 
Młode jastrzębianki występują w ligach śląskich i radzą sobie całkiem nieźle. Pieczę nad zespołem sprawują panowie 
Robert Lach i Grzegorz Pustułka. Pierwszy z wymienionych trenuje dwa najstarsze zespoły, natomiast drugi - najmłodszy.

wasze komentarze

Ü

Ü

 Świetna robota! Wielkie gratulacje dla Dziew-

czyn i Trenerów za zapał i chęci:)
autor: Nika

  Czytają ten artykuł przyszły mi na myśl stare 

i miłe wspomnienia:) Panie Grzegorzu jest Pan 

świetnym trenerem i mam nadzieję, że dziewczy-

ny będą osiągały dalej wspaniałe wyniki w spor-

cie! To bardzo ważne aby młodym ludziom zape-

wnić ruch, wpoić zasady zdrowej rywalizacji oraz 

zapewnić dodatkowe zajęcia wtedy mniej głupot 

robią :D.  Życzę powodzenia!
autor: Ania

 serdeznie pozdrawiam Pana Roberta LACHA, 

mojego byłego trenera;)

Ü

.
autor: eks bramkarka

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

Grzegorz Pustułka





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

Przyjmę do pracy osobę na 
stanowisko kelner/barman. 
Praca weekendowa od zaraz. 
Proszę o przesłanie CV na adres 
mailowy. 
kontakt: restauracjapieterko@wp.pl

Zatrudnię kobietę do sprzedaży 
firan na stoiskach handlowych. 
Praca na wolnym powietrzu. 
Wynagrodzenie od 8-10 zł za godz. 
CV + zdjęcie na adres mailowy. 
kontakt: jarkam6@wp.pl

Przyjmę do pracy w biurze 
turystycznym osobę 
z doświadczeniem w branży 
i znajomością systemów 
rezerwacyjnych. 
kontakt: 696 107 547

Zatrudnię mechanika 
samochodowego z doświadczeniem 
do nowootwieranego serwisu 
ogumienia i napraw bieżących. 
kontakt: 504 050 109

Biuro Rachunkowe Acartus S.A. 
poszukuje pracownika na 
stanowisko specjalista ds. sprzedaży. 
CV prosimy przesyłać na e-mail: 
piotr.piekarski@acartus.pl 
kontakt: 32 47 51 527

Firma "TomKop" zatrudni osobę 
chętną do pracy przy pracach 
wykończeniowych oraz 
dociepleniach. Wymagana 
znajomość sztuki budowlanej. 
kontakt: 665 778 080

Dam pracę - obcięcie drzewek 
owocowych i iglaków. Wymagane 
doświadczenie w tym zakresie. 
kontakt: 600 481 373

Przyjmę do pracy panią w wieku 
do 55 lat jako pomoc kuchenną 
na 1/2 etatu. Od zaraz. 
kontakt: 725 381 711

Pizzeria Biesiadowo zatrudni 
kierowcę z włanym samochodem. 
Atrakcyjne warunki. 
kontakt: 886 607 419

Zatrudnię dziewczynę do pracy 
w Fast Foodzie w Gołkowicach. 
Wymagana książeczka sanep. 
kontakt: 509 342 728

Kosmetyczka z salonu urody szuka 
fryzjerki do wspólnego wynajmu 
lokalu 60 m2 przy ul. Opolskiej 1P. 
kontakt: 32 473 02 51 (10.00-17.00) 
oraz 509 136 043

Sprzedam M-6 na 5 piętrze, układ 
3+1.Nowe okna. Duża szafa na całej 
ścianie w zabudowie w sypialni. 
W pobliżu szkoła, przedszkole, 
sklepy, targowisko.Zadbane.
kontakt: 608 695 997  

Sprzedam atrakcyjne M-3 (46m2) 
oś. Zdrój, ul. Staszica, 
dwa balkony, kuchnia z oknem, 
w pokoju zostaje szafa typu 
komandor (lustra). 
Cena 124000 do negocjacj
kontakt: 509 433 956  

Mieszkanie 62m2 
na ul. Marusarzówny M4 
kontakt: 605 681 877

M-3 ul. Kaszubska, Sprzedam. 
Cena 118 000, nowy junkers, na 
podłodze terakota i panele, okna 
PCV, w pokoju szafa w zabudowie, 
kuchnia z oknem, bez pośredników
kontakt: 696 660 735 

Do wynajęcia w ścisłym centrum 
Jastrzębia 60m2 - fryzjerstwo lub 
każda inna działalność, wszystkie 
media niezależne. Śląska 25c 
na przeciw policji. 
kontakt: 32 47 410 47, 514 323 030

Wynajmę komfortowo wyposażone 
mieszkanie typu M-6 (2x22) 
przy ul. Wrocławskiej z możliwością 
kupna. Odstępne + czynsz 1200 zł 
kontakt: 511 976 542

Wynajmę M-3 37 m2, ul. Bednorza. 
Częściowo umeblowane. 
950 zł + media + 1200 zł kaucja 
zwrotna. 
kontakt: 698 653 477

Wynajmę M-4 na ul. Turystycznej, 
nieumeblowane. 
Odstępne 450+czynsz+media. 
Kaucja zwrotna 2000 zł. 
kontakt: 604 154 471

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

Wynajmę mieszkanie M-4 typ 
szwedzki w Pawłowicach 
umeblowane, tv plazma, 
wolne od zaraz. Odstępne 800zł 
+opłaty, kaucja zwrotna 2000zł
kontakt: 696 036 122

Owczarek Niemiecki średniowłosy - 
szczeniaki. Sprzedam. 
kontakt: 696 087 834 

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres 

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

z naklejonym kuponem do 10. listopada.

Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

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

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 18 nagrody otrzymują: 

Barbara Kośniewska, Jolanta Karbowniczak, Marcin Chinc, 

Dariusz Łuc, Barbara Podleżyńska i Michał  Wapiński 

i Zbigniew Tchórz

Gratulujemy!

W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt w siedzibie redakcji.
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Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki ufundowali:

ROZWIĄZANIE KONKURSU

ul. Warszawska 5 
(w sklepie Biedronka)

Zwycięzcą konkursu z 21 października jest:
piotr1974 - Nagrodą jest walizka na kółkach + zgrzewka (12x300g) Gulaszu angielskiego Sokołów
Zwycięzcą konkursu z 28 października jest:
aga77 - Nagrodą jest sokowirówka Tr - 7500A + skrzynka cytrusów

Zwycięzcą całego konkursu JasNetu i FRACa zostaje:
Pani Sabina Grabowska
Nagrodą główną jest 32' Telewizor LG LCD.

Wszystkim dotychczasowym zwycięzcom GRATULUJEMY! www.konkursy.jasnet.pl/frac

www.bavaria.jasnet.pl
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KUPIĘ PRAWA 
DO AKCJI JSW

Wymień na gotówkę
Zawsze najwyższa cena

Zapraszamy

tel. 694 883 333, 508 488 140

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 19 ufundowali:

McDoland’s, Firaneczka, Explozja Tańca, Gospoda Bavaria

Jastrzębie-Zdrój
ul. Piłsudskiego 37
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M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 
Pow: 36,00 m2
cena: 73 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. K. Miarki 
Pow: 38.00 m2
cena: 123 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 
Pow: 35,20 m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdr. ul.Marusarzówny
Pow: 49.70m2
cena: 124 500 z
kontakt: 601 976 218ł

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 
Pow: 55,70 m2
cena: 136 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Żory, ul. Oś.Sikorskiego 
Pow: 55.26
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 
Pow: 55.70 m2
cena: 141 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul. Ruchu Oporu 
Pow: 47.71
cena: 106 800 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 110 m2, działka: 700 m2
cena: 350 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Pniówek 
Pow: 110 m2, dzialka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Chybie 
Pow: 90 m2, działka: 1000m2
cena: 349 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom 
Kończyce Małe 
Pow: 142 m2, działka: 900 m2
cena: 430 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Zebrzydowice
Pow: 287 m2, działka: 1123 m2
cena: 390 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, Zofiówka 
Pow: 55.70 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-5
Jastrzębie, ul. Zielona 
Pow: 63.83m2
cena: 150 500 zł
kontakt: 601 976 218

Działka
Jastrzębie Zdrój
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł
kontakt: 514 085 004

Działka
Jastrzębie, Pruchna
Pow: 920 m2
cena: 40 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 26m2
cena: 69 500 zł
kontakt: 514 085 004

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 
Pow: 33 m2
cena: 78 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97
cena: 125 000 zł
kontakt: 514 085 004

tel. 604 220 168, 723 555 240  
e-mail: seb.bud@op.pl, www.sebbud.com

SEB-BUD 
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie:

Brukarstwo     Izolacje
Drenaże     Kanalizacje

Zapisy na 2012r pomiar i wycena gratis.
Gwarancja Ceny.

Umów się już teraz !

Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska 308a
kontakt: 32 47 07 020, 600 053 410

WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP 
“MOBIL”

FIRBAU

Osuszanie, izolowanie budynków 
metodą iniekcji krystalicznej. 

Odwodnienia.

 Masz problem z wilgoć w Twoim domu? 
Profesjonalna firma na pewno temu 

zaradzi! Wykonujemy osuszanie metodą 
iniekcji krystalicznej! 100% sukcesu!

MEBLE "TMS”

Wypożyczalnia przyczep towarowych, 
lawet, dłużyc. "MOBIL" Auto Komis. 

Skup samochodów za gotówkę. 
Pożyczki gotówkowe pod zastaw 

samochodu.

Pruchna, Osiedlowa 23
kontakt: 601 097 401, e-mail: biuro@firbau.eu 

Meble kuchenne na wymiar, szafy do 
zabudowy, sprzedaż akcesoriów 

meblowych, usługi cięcia i oklejania płyt 
PCV. Możliwość zakupu jednej formatki.
 Szukasz solidnych mebli? Interesują Cię 
tylko przystępne ceny? Największy wybór 

wśród akcesori meblowych? A może 
projekt i dowóz do klienta GRATIS?

Gołkowice, 1 Maja 217, kontakt: 32 472 71 00 
czynny: pon-pt.: 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00

SALON PSIEJ URODY 
“ROXI"

Strzyżenie psów: według wzorca FCI, 
według upodobań klienta, strzyżenie 
ręczne, strzyżenie psów nierasowych. 
Trymowanie psów szorstkowłosych, 

rozczesywanie skołtunionej sierści, kapiele 
kosmetyczne i lecznicze, perfumowanie 

szaty modnymi zapachami.

Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna 33, tel. 600 140 622, 
pon. - pt.: 10:00 - 17:00, sob.: (na zapisy)

USŁUGI SZEWSKIE I KALETNICZE

Oferujemy wszelkiego rodzaju 
naprawy obuwia i cholewek. 

Naprawy toreb, odzieży skórzanej, 
wszywanie zamków, naprawy odzieży.

Jastrzębie-Zdr, Jasna 2B (pawilony pod kwiaciarnią) 
czynny:pon.-pt. 8:00-16:00 sob. 9:00-13:00

SALON FRYZJERSKI
 MARZENA WOJEWODZIC

Profesjonalny salon fryzjerski 
posiadający certyfikaty 

Loreala i Experta.

 Nowość! Bezamoniakalna koloryzacja 
włosów! Tylko w profesjonalnym salonie.

 

Jastrzębie-Zdrój, Mazowiecka 2
kontakt: 32 470 05 59, 600 290 801

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
"BARTOSZ”

Nauka jazdy kat. B. Kurs prawa jazdy na 
automat. Kursy doszkalające, 

jazdy dodatkowe - Toyota Yaris 6-biegowa.

 Uwaga przyszli kierowcy! W lutym 2012 r. 
zmieniają się przepisy egzaminowania! 

Zdaj z nami na starych zasadach! 
W dodatku promocyjnej cenie!

Jastrzębie-Zdrój, Zielona 16A (1 piętro, obok USC)
kontakt: 500 196 102, 500 196 101, 32 4719657

“XANADU”, HURTOWNIA 
PŁYTEK CERAMICZNYCH

Oferujemy wszelkiego rodzaju płytki 
ceramiczne w tym także: 

Opoczno, Cersanit, Paradysz. 
U nas także kleje, fugi, meble łazienkowe, 

ceramika sanitarna, wanny i kabiny.
 7 % RABATU na zakup płytek firmy 

Cersanit i Opoczno.
Promocja trwa do 31.12.2011

Jastrzębie-Zdrój, Pszczyńska 184
kontakt: 32 47 12 458, 509 329 817

SKUP STARYCH AUT
 DO 4 TYS ZŁ

Skup samochodów do 4 tys zł. Umowa 
kupna-sprzedaży i gotówka do ręki.

 Masz stary niepotrzebny samochód? 
Może być skorodowany, uszkodzony, 

bez ważnego ubezpieczenia OC, 
z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym! 

Zadzwoń!

Jastrzębie-Zdrój
kontakt: 660 003 333, e-mail: roobert68@o2.pl

VIDEOMAX

Profejsonalna videorejestracja wesel, 
studniówek, komunii św. różnego rodzaju 

spotkań biznesowych oraz wszelkich 
ważnych chwil w Państwa życiu.

Jastrzębie-Zdrój, kontakt: 601 474 599 
www.videomax.com.pl

PROFESJONALNA DRUKARNIA 
OFFSETOWA “SILESIAPRESSE”

Wizytówki, ulotki, plakaty, 
banery reklamowe. 

Profesjonalne projekty reklamowe.

2 Banery reklamowe 1m  już za 35 zł! 
Wizytówki 1000 szt - 99 zł

Sprawdź również inne oferty!

Jastrzębie-Zdrój, kontakt: 531 350 850
www.silesiapresse.com



WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Emocje na Jastorze, 
JKH GKS lepszy od Sanoka 

To był prawidziwy mecz walki. Po dwóch porażkach w tym sezonie z STS Sanok JKH GKS 
Jastrzębie wreszcie wygrał. Podopieczni Jiriego Reznara pokazali charakter pod koniec 
pierwszej tercji i na początku drugiej, a przede wszystkim w samej końcówce spotkania, gdy 
grając w przewadze zdołali strzelić dwa gole i wyprowadzić rezultat na 4:3. 

Bramka na wagę kompletu punktów padła 34 sekundy przed ostatnią syreną. W spotkaniu zagrali po dwóch 
meczach przerwy Maciej Urbanowicz i Richard Bordowski, co zdecydowanie poprawiło grę jastrzębian. 
Po dwie bramki dla naszego zespołu zdobyli: wspomniany Urbanowicz oraz niezastąpiony Richard Kral.

JKH GKS Jastrzębie - STS Sanok 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
0:1 Malasiński (Dziubiński, Kotaska) '17:59, 1:1 Kral (Danieluk, Ivicić) '19:17 5/4,
2:1 Urbanowicz (Bordowski) '20:46, 2:2 Biały (Wilusz) '23:16, 
2:3 Kolusz (Mojzis) '31:43 4/5, 3:3 Kral (Ivicić) '55:53 5/3,
4:3 Urbanowicz (Labryga) '59:26
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (Elżbieciak - nie zagrał) - Ivicic, Górny, Lipina, Kral, Danieluk 
- Dąbkowski, Bryk, Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski - Labrka, Pastryk, Kulas, Kąkol, Drzewiecki 
- Strużyk, Salamon, Marzec. 

Jastrzębski wygrywa w Bydgoszczy
Jastrzębski Węgiel pokonał w zaległym wyjazdowym spotkaniu Delectę Bydgoszcz. Do 
wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break, w którym lepsi okazali się podopieczni Lorenzo 
Bernardiego, którzy wygrali piątego seta do 13. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano 
Michała Łasko.

W pierwszym secie zdecydowanie lepsi byli jastrzębianie, jednak w dwóch kolejnych bez większych proble-
mów niespodziewanie do 21 i 19 wygrali gospodarze. W czwartym secie podopieczni Bernardiego musieli 
wygrać, jeśli liczyli na jakąkolwiek zdobycz. Pomarańczowi nie zawiedli swoich sympatyków i doprowadzili 
do remisu. W tie-breaku również okazali się lepsi i tym samym powiększyli swoje konto punktowe o dwa 
oczka. Po zwycięstwie w Bydgoszczy Jastrzębski Węgiel awansował na czwartą pozycję w ligowej tabeli.
Delecta Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel 2:3 (21:25, 25:21, 25:19, 19:25, 13:15) 
Jastrzębski Węgiel: Margarido, Łasko, Bartman, Gawryszewski, Holmes, Kubiak, Rusek (libero) 
oraz Nemer, Bożko, Bontje, Thorton.

GKS Jastrzębie tylko remisuje 
w Rydułtowach 

Remisem 1:1 zakończyło się spotkanie Naprzodu Rydułtowy z GKS Jastrzębie. Podopieczni 
Andrzeja Myśliwca prowadzili 1:0 po bramce Pawła Polaka. Goście stworzyli sobie kilka 
dogodnych sytuacji, jednak nie potrafili pokonać golkipera Naprzodu, co zemściło się w 
końcówce spotkania, gdy przewagę uzyskali gospodarze. Piłkarze Jana Furlepy nie tylko 
wyrównali stan meczu, ale dwukrotnie poważnie zagrozili bramce Szymona Prostackiego 
trafiając w słupek i poprzeczkę.

Naprzód Rydułtowy - GKS 1962 Jastrzębie 1:1 (0:1)
0:1 Paweł Polak '42, 1:1 gospodarze '76
GKS Jastrzębie: Prostacki - Lorenc, Michalczyk (36. Wrana), Wawrzyczek, Sobik 
- Polak, Setlak,  Gorzała (67. Staniek), Kopacz - Jadach, Pawliczek.

Zarząd GKS 1962 
zażąda walkowerów  

Zarząd GKS 1962 Jastrzębie S.A. skierował kolejne oficjalne pismo do Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie spotkań z GTS Bojszowy oraz Gwarkiem Ornontowice, które zostały 
przełożone na listopad. 

"Zarząd Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie S.A. wnioskuje o przyznanie naszej drużynie punktów 
walkowerem za nierozegrane z winy gospodarzy mecze GTS Bojszowy - GKS 1962 Jastrzębie (miał odbyć się 
1 października 2011) oraz Gwarek Ornontowice - GKS 1962 Jastrzębie (miał odbyć się 8 października 2011). 
Gospodarze tych meczy złamali przepisy regulaminu szczegółowego rozgrywek IV ligi, ramowego 
regulaminu rozgrywek oraz uchwały Nr III/38 z dnia 6.03.2008 PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi 
oraz niższych klas rozgrywkowych.”

Granica Ruptawa 
rozbiła Start Pietrowice 

Granica Ruptawa pewnie pokonała przedostatni w ligowej tabeli Start Pietrowice Wielkie. 
Podopieczni trenera Grzegorza Łukasika strzelili rywalom pięć bramek, tracąc tylko jedną. 
Mecz rozpoczął się z opóźnieniem ze względu na późny przyjazd piłkarzy gości, którzy 
rozpoczęli spotkanie w... dziewięciu. Dopiero później dotarli dwaj kolejni zawodnicy, jednak 
ławka rezerwowych Startu pozostała pusta.

Bramki dla Granicy strzelili: Przemysław Adamczyk dwie oraz Michał Ćmich, Adam Śmigielski i Arkadiusz 
Żurkowski. Dzięki zwycięstwu Granica nadal utrzymuje kontakt z najlepszymi zespołami w lidze okręgowej.

Granica Ruptawa - Start Pietrowice W. 5:1 (2:0)
1:0 Przemysław Adamczyk '29, 2:0 Michał Ćmich '35, 3:0 Przemysław Adamczyk '50, 
3:1 goście '52, 4:1 Adam Śmigielski '80, 5:1 Arkadiusz Żurkowski '82
Granica: Fryc - Syrek, Tasior (65. D. Gliński), Kowal, P. Sadowski - Zaremba (56. Żurkowski), 
Ćmich, Piekarski, M. Gliński - Śmigielski, Adamczyk (63. Taradejna). Trener - Grzegorz Łukasik.
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Wojciech Lizak wziął udział w 12. Maratonie Poz-
nańskim, który odbył się w stolicy Wielkopolski. 
Jastrzębianin zajął dobrą, 180. pozycję na ponad 
4,5 tysiąca biegaczy. Nasz zawodnik przebiegł 42 
km w czasie 3:05:29 i był 72. w kategorii M30. 
Imprezę tradycyjnie zdominowali reprezentanci 
Kenii.

Kolejne sukcesy zanotowali biegacze KB MOSiR 
Jastrzębie. Podopieczni Jakuba Staśkiewicza 
wzięli udział w Biegach Przełajowych o Paterę 
Polska-Dziennik Zachodnik i Śląskiego TKKF. 
W kategorii chłopców z roczników 1995-1997 na 
dystansie 1600 m triumfował Jan Zadworny, 
a drugie miejsce w kategorii 1998 i młodsi na 
dystansie 800 m zdobyła Marta Janecka. W im-
prezie wziął również udział nestor jastrzębskich 
biegów, Ryszard Krępuszewski, który zajął 16. 
miejsce na dystansie 2400 m w kategorii urodzo-
nych w roku 1951 i starszych. Zespołowo KB 
MOSiR Jastrzębie zajął 5. miejsce z 217 punktami 
na koncie. 

JKKS Jastrzębie wygrał kolejne spotkanie. Po 
rozgromieniu na wyjeździe MKS Czechowice-
Dziedzice podopieczne trenera Dariusza Gru-
szczyka pokonały w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 5 ekipę Odry Brzeg 68:63. Spotkanie by-
ło bardzo wyrównane. W pierwszej i drugiej 
kwar-cie lepsze były gospodynie, które wygrały 
te części gry 23:15 oraz 12:10. W dwóch pozo-
stałych kwartach więcej punktów zdobywały 
zawodniczki Odry, pokonując jastrzębianki 20:17 
i 18:16. Nie zdołały jednak zniwelować różnicy 
punktów, którą wcześniej wypracowały sobie 
koszykarki JKKS.

Spotkanie w ramach rozgrywek klasy C pomiędzy 
rezerwami Granicy Ruptawa a Odrą Wodzisław, 
które miało odbyć się 16 października, zostało 
przełożone na 19 listopada. Mecz ten zostanie 
rozegrany na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-
Zdroju. Początek zmagań piłkarzy o 13:30.

Semi Nosiadek objął prowadzenie w grupie 
A Miejskiej Ligi Piłki Halowej. Zespół wygrał 
w miniony weekend dwa spotkania, gromiąc ry-
wali 8:1 i 10:2. Drugie miejsce zajmuje dotych-
czas niepokonana NSZZ Solidarność KWK Zo-
fiówka, natomiast na najniższym stopniu podium 
znajduje się liderujący wcześniej SułSport, który 
w sobotę musiał uznać wyższość Geo-Wiert GKS 
1962 Jastrzębie. W grupie B z kompletem pun-
któw prowadzi Pub Queen. Spotkania MLPH tym 
razem rozegrano na Hali Omega.

UKH Białe Jastrzębie pewnie pokonały na wy-
jeździe Cracovię Kraków 8:0. W dwóch pier-
wszych tercjach jastrzębianki zdobyły po trzy 
gole, a w trzeciej dołożyły dwa kolejne. Hat-
trickiem w tym spotkaniu popisała się Ewelina 
Czarnecka, a po dwie bramki strzeliły Magdalena 
Szynal i Anna Kierc. Jeden gol padł łupem Pauliny 
Kulas. Białe są wiceliderem ligi. Prowadzi Polonia 
Bytom.

Po niezwykle emocjonującym spotkaniu Żar 
Szeroka przegrał z rezerwami Polonii Marklowice 
3:4. Do przerwy goście przegrywali 0:1. W dru-
giej połowie Żar dwukrotnie wyszedł na prowa-
dzenie, wygrywając 2:1 i 3:2. Niestety, w os-
tatnich minutach meczu Polonia zdołała strzelić 
dwie bramki i trzy punkty pozostały w Marklo-
wicach. Bramki dla gości strzelili: Wiśniewski, 
Chłopecki i Drewczyński. Kolejnym rywalem Żaru 
będzie lider ligi, KS 27 Gołkowice. Mecz zostanie 
rozegrany na boisku w Szerokiej.

Nie udało się piłkarzom Zrywu Bzie sprawić miłej 
niespodzianki i pokonać przy Bogumińskiej Odry 
Wodzisław. Ekipa trenera Kamila Pająka prze-
grała 1:2, a jedynego gola dla Zrywu z rzutu 
karnego w 42. minucie zdobył Paweł Karwot, 
doprowadzając tym samym stan meczu na 1:1. 
Gola na wagę trzech punktów dla Odry strzelił 
w 80. minucie Artur Jasiak. Za tydzień Bzie pau-
zuje, a za dwa tygodnie zmierzy się na wyjeździe 
z rezerwami Startu Mszana.

Pływacka ekipa H2O Jastrzębie wzięła udział 
w międzynarodowej imprezie w węgierskim Mi-
szkolcu. Najlepiej spośród naszych reprezen-
tantów spisał się Piotr Mosoń, który zdobył dwa 
złote (50 m stylem motylkowym, 100 m stylem 
zmiennym) i cztery srebrne medale. Ponadto 
dwa brązowe medale wywalczył Rafał Fiedosiuk 
(100 i 200 m stylem grzbietowym). Z dobrej stro-
ny pokazała się również Barbara Czaja, która 
zdobyła piąte miejsce na 100 m stylem motylko-
wym oraz ósme miejsce na 100 m stylem dowol-
nym, a także Liliana Pająk (czwarta na 200 m sty-
lem grzbietowym oraz szósta na 200 m stylem 
klasycznym). Trzykrotnie w pierwszej dziesiątce 
znalazł się również Samuel Mosoń.

Jastrzębska załoga żeglarska: Andrzej Bury, 
Marian Zakowicz i Eugeniusz Rakowicz po raz 
kolejny zdobyła Puchar Polski. W ostatniej, czw-
artej edycji cyklu nasi żeglarze zajęli drugą lok-
atę, gromadząc tyle samo punktów, co zwycięz-
cy. O sukcesie w Giżycku zadecydował ostatni 
wyścig, w którym jastrzębianie byli zmuszeni ry-
walizować na jachcie... pozostawiającym wiele 
do życzenia. W pierwszym dniu imprezy Bury, 
Zakowicz i Rakowicz wygrali dwa wyścigi i raz byli 
drudzy. W drugim dniu wygrali jedyny tego dnia 
wyścig, a w trzecim zajmowali kolejno lokaty dru-
gą, trzecią, trzecią i czwartą.  We wcześniejszych 
trzech edycjach Pucharu Polski jastrzębianie byli 
najlepsi, dlatego mimo drugiej lokaty w ostatniej 
edycji pewnie sięgnęli po trofeum. To niezwykle 
udany sezon naszych żeglarzy, którzy zdobyli 
Długodystansowe Mistrzostwo Polski w Iławie, 
Mistrzostwo Polski w Giżycku oraz Puchar Polski 
w Giżycku.

Kolejne zwycięstwa zapisały na swoje konto mło-
de reprezentantki UKS Romi. Juniorki tego klubu 
pokonały 29:17 Start Michałkowice, natomiast 
dziewczęta UKS Romi rozgromiły Rokitnicę 
Zabrze 41:7. W spotkaniu z Michałkowicami 
wyróżniły się Aleksandra Choromańska, Edyta 
Skwira, Ewa Kuśnierz oraz Agnieszka Żołnowska. 
Z kolei w meczu z Rokitnicą punktowały: Ale-
ksandra Fuszara (12 goli), Patrycja Chruścińska 
(9 goli), Paulina Osojca (7 goli), Weronika Krysa 
(6 goli), Paulina Hawryś (3 gole), Katarzyna 
Białecka (2 gole) oraz Justyna Glanc i Klaudia 
Grzonka (po 1 golu).

biegi

piłka ręczna

fulsal

hokej

pływanie

żeglarstwo

piłka nożna

koszykówka



Jastrzębie-Zdrój, ul. Arki Bożka 11 (obok targowiska)    /   Żory, ul. Niepodległości 2 (naprzeciw Zielonej Podkowy)


