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Jak to się zaczęło? 
Jastrzębie to miasto, które swoje powstanie za-
wdzięcza kopalniom. Wtedy też do tej dawnej, uz-
drowiskowej miejscowości przyjechali ludzie z nie-
malże każdego powiatu Polski. Przybyli w poszuki-
waniu pracy, mieszkania, po prostu lepszego życia. 
Chcieli w jakiś sposób zagospodarować swój wolny 
czas, robić coś wspólnie, coś ciekawego, poznawać 
bliższe i dalsze okolice. Wtedy właśnie grupa pasjo-
natów wycieczek górskich powołała do życia Polskie 
Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze w naszym 
mieście. „Początkowo mieszkańcy Jastrzębia podle-

gali pod PTTK Oddział Rybnik, a następnie Wodzis-
ław Śląski. W końcu w roku 1976 utworzono Oddział 
w Jastrzębu-Zdroju. Pierwsza siedziba mieściła się 
przy ul. Śląskiej 19, a prezesem został kolega Marian 
Kozak. To były czasy, kiedy z zapałem tworzyliśmy 
PTTK. Nikomu nie zabrakło wtedy zaangażowania” - 
wspomina Edward Kutyła, obecny prezes Oddziału 
PTTK w Jastrzębiu-Zdroju. 

Naturalnym zapleczem, z którego rekrutowali się 
członkowie organizacji były zakłady pracy, głównie 
kopalnie oraz szkoły. „W placówkach oświatowych, 
dzięki współpracy z nauczycielami, zaczęły powsta-

wać niczym grzyby po deszczu koła PTTK. Dzieci 
i młodzież pod fachowym okiem przewodników po-
znawały swoje miasto, ale też góry pobliskiego Be-
skidu Śląskiego. Specjalnie z myślą o nich organizo-
waliśmy rajdy, jak na przykład „Szlakiem Golę-
szyców”, „Szlakiem Praojców”, „Szlakiem Ewakuacji 
Więźniów Oświęcimskich”, „Powitanie Wiosny”. Nie-
które z tych imprez kontynuowane są aż do dnia 
dzisiejszego” – mówi pan Kutyła. 

Ludzie 
Ludzie, którzy tworzyli PTTK Oddział w Jastrzębiu-
Zdroju, są historią nie tylko tej organizacji, ale też 
całego miasta. Jerzy Fudziński to nie tylko prezes 
Towarzystwa, ale też żołnierz 28 Pułku Ułanów 
Poznańskich III Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. To dzięki niemu odrestaurowano 
Pomnik Niepodległości w Bziu i wyznaczono pier-
wszy szlak turystyczny w mieście. Młodzież mogła 
go poznać, jako niestrudzonego gawędziarza, snu-
jącego ciekawe opowieści o ziemi jastrzębskiej. 
Zofia Lubczyńska, była prezesem PTTK, wielu zapa-
miętało ją, jako pasjonatkę turystycznych wojaży, 
ale też wybitnego fotografika-artystę, współzałoży-
ciela Klubu Fotograficznego „Niezależnych”. Dzięki 
jej zdjęciom wiemy, jak rozwijało się nasze miasto. 
Stanisław Kociuga realizował się w sekcji przewo-
dników. Jego pasją są również wycieczki rowerowe. 
Edward Kutyła był od zawsze w PTTK Oddział Ja-
strzębie-Zdrój. Wyznaczył kilkanaście turystycznych 
szlaków rowerowych. Posiada liczne uprawnienia 
m.in.: przodownika turystyki górskiej, pieszej, kolar-
skiej, przewodnika beskidzkiego i terenowego. To na 
jego głowie są wszelkie problemy organizacyjne 
Towarzystwa i niełatwe zadanie przezwyciężania 
trudności dnia codziennego. Jest też członkiem 
Zarządu Głównego PTTK. 

To tylko nieliczni, którzy piastowali zaszczytną, ale 
też trudną funkcję prezesów. Ale nie można zapo-
minać o doświadczonych i zaangażowanych przewo-
dnikach, dla których weekend bez wyjazdu, to stra-
cony weekend. Lwia część z nich nie wyobraża sobie 
życia bez gór, wędrówki, wspinaczki czy kolarstwa. 
Cudownych wschodów i zachodów słońca, które po-
dziwiali z niejednej grani. Wspomnieć należy najbar-
dziej zasłużonych z nich: Józefa Lubszczyka (kolar-
stwo), Bertholda Janochę (narciarstwo), Alfreda 
Piksę (praca z młodzieżą), Janusza Kleszczewskiego 
(turystyka górska), Witolda Jędrusiaka (kolarstwo), 
Lecha Wiewórę (turystyka górska i działalność edu-
kacyjna), Włodzimierza Niemca (turystyka górska) 
i wielu, wielu innych. 

Nie tylko góry 
Działalność PTTK kojarzy się przede wszystkim z wę-
drówkami górskimi. Jednak PTTK to nie tylko góry. 
W jej jastrzębskim oddziale istniały różne sekcje, 
które znajdowały swoich amatorów: narciarska, ka-
jakowa, podwodna, motorowa, fotografii krajo-
znawczej, znakarska, ochrony przyrody, speleologii. 
„Można powiedzieć, że każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. A wyjeżdżało się przecież niemalże w każdy 

zakątek kraju. Ludzie garnęli się do tego, aby być ra-
zem i miło spędzać czas, czy to na kajakach, na-
rtach, motorach lub wędrując górskimi grzbietami. 
Polskę można podziwiać na wiele sposobów” – 
wspomina z rozrzewnieniem Edward Kutyła. Dla 
starszych członków PTTK były to lata młodości, któ-
rą chcieli i chyba przeżyli ciekawie, jak najlepiej 
umieli. Dzisiaj to ich dzieci, a nawet wnuki zasilają 
szeregi Towarzystwa, kontynuując rodzinną trad-
ycję. 

Dzisiaj 
PTTK nadal działa. Wprawdzie lata największej świe-
tności, kiedy w jego szeregach znajdowało się po 
kila tysięcy osób ma już za sobą, ale wydaje się, że 
nabiera na nowo wiatru w żagle. Na dopływ świeżej 
krwi w postaci młodych przewodników nie narzeka. 
Uczniowskie rajdy cieszą się dużą popularnością 
dzieci i młodzieży. A największym hitem okazuje się 
„Akcja lato z PTTK”. „Jest to propozycja skierowana 
do wszystkich mieszkańców Jastrzębia i okolic. Or-
ganizujemy dla nich wycieczki w atrakcyjne miejsca. 
Oczywiście najczęściej w Beskid Śląski, ale też Tatry, 
Pieniny, Gorce, Karkonosze. Zwiedzamy ciekawe 
miasta Kraków, Wrocław, Opole. Coraz częściej też 
robimy wypady do Czech, w Beskid Śląsko-Mora-
wski, czy na Słowacje w Tatry. Są też wyjazdy do 
Pragi, Budapesztu, Wilna, Lwowa. Zachęcamy do 
poznawania kraju i naszych sąsiadów” – wyjaśnia 
Edward Kutyła. Obecnie działają koła: „Jastrząb” - 
KWK Zofiówka, „Krokus” - KWK Jas-Mos, „Szarotka” 
- teren całego miasta, „Wiercipięta” - kolarskie oraz 
dwa w szkołach. Liczba członków wynosi 400. 

Są i plany na przyszłość. To przede wszystkim orga-
nizacja wycieczek rodzinnych. Zarówno dla star-
szych, jak i młodszych turystów. „Pokazujemy, że 
jest alternatywa dla komputera, sobotnich zakupów 
w galerii, nudzenia się na ławce przed blokiem lub 
przesiadywania przed telewizorem. Wycieczki orga-
nizowane są tak, aby każdy mógł spokojnie przejść 
trasę. Chodzi przede wszystkim o wypoczynek i re-
kreację. Przyszłość PTTK widzę właśnie w turystyce 
rodzinnej, która nabiera coraz to większego dyna-
mizmu” – podsumowuje Edward Kutyła. 

PTTK już od 35 lat działa na rzecz mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju. Któż zliczy te wszystkie rajdy, 
wycieczki, wypady, wspólnie spędzone chwile przy 
ognisku czy w schronisku, na turystycznym szlaku? 
Towarzystwo zachęca do zwiedzania i poznawania 
Polski, bo piękno naszego kraju jest niesamowite 
trzeba je umieć tylko odkryć. Poza tym warto robić to 
w gronie dobrze znanych przyjaciół, znajomych, są-
siadów z bloku, osiedla. Nic tak nie integruje ludzi, 
jak wspólna wędrówka, przeżyta burza na trudnym 
szlaku lub chwila odpoczynku na trasie. Warto zwią-
zać swój los z PTTK, bo sposób życia, jaki oferuje 
może być prawdziwą przygodą, a nawet pasją. Tam 
poznaje się ludzi, z którymi jest się na dobre i na złe.
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35 lat na szlakach
Piękne widoki górskie, wspólnie spędzone chwile przy ognisku lub w schronisku. Spływ kajakiem po jeziorach mazurskich. Zgłębianie jaskiń 
lub szusowania na nartach oraz rajdy rowerowe. Wszystko to przeżyli jastrzębianie, którzy związali swój los z Polskim Towarzystwem 
Turystyczno-Krajoznawczym, działającym w naszym mieście już od 35 lat. W tym czasie tysiące ludzi skorzystało z wycieczek orga-
nizowanych przez PTTK. Dzięki Towarzystwu wielu mieszkańcom zaszczepiono miłość do przyrody i poznawania piękna naszego kraju.
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Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglo-
wa: "W związku ze zmianą warunków 
hydrogeologicznych w głębionym Szybie 
1 Bzie trwa przerwa technologiczna, ma-
jącą na celu dostosowanie obudowy szy-
bu i technologii drążenia do napotkanych 
warunków. Do czasu opracowania nowej 
technologii drążenia, szyb 1 Bzie został 
zabezpieczony przed dopływem wody 
poprzez zabetonowanie dna oraz zabu-
dowanie systemu odwadniającego drą-
żony szyb.

Prace projektowe mające na celu opraco-
wanie nowej technologii prowadzone są 
przez wykonawcę - Kopex Przedsiębior-
stwo Budowy Szybów S.A., JSW S.A. przy 
współudziale ekspertów i rzeczoznaw-
ców. Po opracowaniu optymalnej techno-
logii drążenia szybu w napotkanych wa-
runkach hydrogeologicznych oraz wzmo-
cnieniu wykonanej części szybu 1 Bzie, 
prace związane z dalszym drążeniem szy-
bu zostaną wznowione.

Szyb 1 Bzie o średnicy 8m i docelowej 

głębokości 1164m głębiony jest metodą 
górniczą, obecnie w warstwach trzecio-
rzędu. Aktualnie realizowany jest naj-
dłuższy z etapów budowy szybu, który 
polega na wykonaniu rury szybowej do 
dwustronnego wlotu szybowego na po-
ziomie 1110. Szyb 1 Bzie będzie szybem 
wdechowym, materiałowo-zjazdowym. 
Szyb drążony jest w celu rozbudowy JSW 
S.A. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch 
Zofiówka poprzez udostępnienie i zago-
spodarowanie nowych złóż „Bzie-Dębina 
2-Zachód” i „Bzie-Dębina 1-Zachód”. 

Aktualnie prowadzone są również prace 
związane z drążeniem dwóch wyrobisk 
dołowych od strony KWK „Borynia-
Zofiówka” Ruch Zofiówka mających na 
celu udostępnienie nowych złóż „Bzie-
Dębina 2 Zachód” i „Bzie-Dębina 1 Za-
chód” na projektowanym poziomie wy-
dobywczym 1110. Przerwa technologicz-
na w drążeniu szybu 1 Bzie nie wpłynie 
na opóźnienie terminu rozpoczęcia 
eksploatacji z nowego złoża „Bzie-
Dębina 2-Zachód”.

Przerwa w budowie szybu

fot.Tomasz Sanowski Kopex-PBSz

Ü

Ü

Ü

 "Przerwa technologiczna, mającą 
na celu dostosowanie obudowy szybu 
i technologii drążenia do napotkanych 
warunków."Buhaha, co za nowomowa. 
A po polsku: Głebić dalej się nie da, bo 
pęka betonowa obudowa szybu i żadne 
czary mary nie pomagają. Nawet wier-
cenie i wstrzykiwanie pianki przez ZOK 
nie dają efektu. Nowa technologia, to 
nowa lokalizacja szybu i dwa lata mro-
żenia gruntu, przed robotami ziemny-
mi. Ach bym zapomniał nowe pozwole-
nie na budowę = nowe protesty, na 
Ruptawie i Cisówce. Buhahaha.
autor: Rozbawiony

Wielka porażka zarządzających 
Jastrzębską Spółką. Cała budowa szy-
bu stoi pod znakiem zapytania. Dawno 
już było wiadomo że w tamtym rejonie 
występuje kurzawka. Wcześniejsze bu-
dowy szybu VI i szybu VII wymagały 
metody mrożenia. Tutaj tego zaniecha-
no i mamy teraz efekty tej błędnej de-
cyzji.
autor: Gwarek

Ü

Nie znam się na budowie szybów 
ale może ktoś mi, wyjaśni czy możliwa 
jest w krótkim czasie zmiana warunków 
hydrogeologicznych? Czy przeprowa-
dzono właściwe pomiary i badania 
przed rozpoczęciem budowy? Czy ta-
kiej sytuacji nie można było przewi-
dzieć? Czy zastosowano właściwą tech-
nikę w takich warunkach? Jakie to bę-
dzie miało skutki? Wyjaśnienia JSW wy-
dają się nieco "enigmatyczne".
autor: Laik

nie wiem ale podobno mrozi się za-
wsze przed rozpoczęciem bicia szybu, 
tu chcieli zaoszczędzić. O pęknięciu 
i planach wiem z kopalni, wszyscy mil-
czą ale to wyjdzie na światło dzienne. 
Procedura - zasypać, mrozić ok 2 lat 
i stawiać na nowo.
autor: ciekawski

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

Został rozstrzygnięty przetarg na pełnie-
nie funkcji inżyniera projektu w ramach 
inwestycji pn.: „Budowa Drogi Głównej 
Południowej na odcinku od DW 933 – 
ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju do wę-
zła autostrady A1 w Mszanie – etap II”. 
„Za najkorzystniejszą uznano ofertę zło-
żoną przez MGGP S.A. z Tarnowa 
oferującą realizację zamówienia za ponad 
2,4 mln zł. Umowa zostanie podpisana do 
połowy listopada, natomiast przetarg na 
prace budowlano-wykonawcze powinien 
być ogłoszony do końca stycznia 2012 r.” - 
poinformowała rzecznik jastrzębskiego 
magistratu Katarzyna Wołczańśka.

Zadaniem inżyniera projektu będzie nad-
zorowanie, z ramienia Urzędu Miasta 
w Jastrzębiu-Zdroju przebiegu inwestycji, 
prowadzenie kolejnych przetargów i kon-
trola postępu prac na placu budowy. 

Drugi etap obejmie budowę drogi na od-
cinku ponad 5 km aż do zjazdu z auto-
strady A1 w Mszanie. Droga poprowadzo-
na zostanie więc przez Pochwacie i Długą, 
będzie prowadzić wzdłuż składowiska od-
padów pogórniczych „Pochwacie”, 
przetnie ul. Połomską, dalej będzie biegła 
przez teren KWK Jas-Mos, za kopalnią 
skręci w lewo do ul. Wodzisławskiej 
w Mszanie.

W tej chwili konsorcjum firm: BOGL 
a KRYSL Polska Sp. z o.o., BÖGL a KRÝSL 
k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. realizuje odcinek 
o długości ponad 3 km (I etap), który 
przebiega od ul. Pszczyńskiej od strony 
gminy Pawłowice w kierunku ul. Rybnic-
kiej (gdzie będzie skrzyżowanie typu ron-
do) do ul. Stodoły. Prace prowadzone są 
bardzo intensywnie. Najbardziej zaawan-
sowane są roboty drogowe, które zostały 
już wykonane w ok. 50%. Korzystne wa-
runki pogodowe pozwalają na układanie 
warstw asfaltu, na koniec położona bę-
dzie warstwa ścieralna. Zrealizowano też 
ok. 1/8 robót mostowych. Tych prac nie 
można przyspieszyć, gdyż reżimy techno-
logiczne muszą być bardzo ściśle docho-
wane. Na tym odcinku powstanie sześć 
obiektów mostowych. Budowa jest odgro-
dzona płotami, które uniemożliwiają wtar-
gnięcie płazów, chroniona jest również 
większa zwierzyna.

Wartość umowy I etapu wynosi ponad 
53,2 mln zł. Projekt współfinansowany 
jest przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 w wysokości ponad 48,2 mln 
zł oraz z budżetu samorządu wojewódz-
twa śląskiego w wysokości 1,5 mln zł.

DGP ma inżyniera projektu

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
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Obecny dach nad targowiskiem po-
jawił się w sierpniu 2001 r. Jak mówi Ma-
rek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego 
Zakładu Komunalnego, protokół odbioru 
technicznego nowego dachu podpisany 
został bez zastrzeżeń. Wie, o czym mówi, 
bo jako przyszły administrator obiektu 
kurtuazyjnie – nie wymaga tego bowiem 
prawo – został zaproszony na odbiór tar-
gowiskowej wiaty. Jest to o tyle elektry-
zująca, by nie powiedzieć zastanawiają-
ca informacja, że już na początku eksplo-
atacji dachu, jeszcze w okresie obowią-
zywania gwarancji, zaczęły pojawiać się 
skargi, kwestionujące – mówiąc delikat-
nie – jego funkcjonalność. Nieoficjalnie 
handlowcy mówią, że kłopoty z wiatą 
zgłaszali w praktyce już w pierwszym 
roku jej istnienia. Głównie dotyczyły one 
kapiącej z góry wody. „Warto tu dodać, że 
śnieg zalegający na wiacie tego rodzaju 
poddawany jest działaniu promieni sło-
necznych i ciepłu, którego źródłem są sa-
mi klienci i handlujący na jastrzębskim 
targowisku” – tłumaczy dyrektor JZK.
 

Być może brzmi to nieco kuriozalnie, 
jednak dodając do tego element „pracu-
jącej wiaty” – tak mówi o niej dyrektor 
Krakowski – i powstających w wyniku 
tego rozszczelnień, mamy jak na zawoła-
nie efekt w postaci niepożądanych nad-
wyżek wody na własnej głowie, lub ofe-
rowanym klientom towarze. 

Czyżby „pracująca” wiata w końcu 
„przepracowała się”? W efekcie miasto 
przez pierwsze pięć lat, kiedy obowiązy-
wała umowa gwarancyjna, nader chętnie 
korzystało z przysługujących mu praw. 
Wykonawca inwestycji, co prawda nie 
osobiście, raz po raz wspinał się na dach, 
aby tam uszczelniać powstające między 
płytami wiaty „luzy”. Już wtedy warto 
było sobie postawić pytanie, na jaki cza-
su obliczono żywotność wiaty? Czy zasto-
sowano odpowiednią technologię? Bo 
przecież warunki, w jakich dach miał fun-
kcjonować były łatwe do przewidzenia, 
a o żadnych katastrofach meteorologicz-
nych nie było wówczas mowy. Pytany 
o to dyrektor Krakowski rozkłada ręce.
 

„Żywotności obiektów nie oblicza 
się. Co najwyżej obciążenia, jakie kon-
strukcja musi przenieść. Wiem, że na 
etapie projektowania bierze się pod uwa-

gę normy, zakładające najgorszy sche-
mat, najbardziej ekstremalne warunki 
obciążeń” – dodaje. Czy to oznacza, że 
potencjalnie każdy obiekt budowlany na-
wet w normalnych warunkach może 
zawalić się nam na głowę? Trudno zgo-
dzić się ze stwierdzeniem, że w dobie 
technologii kosmicznych nie sposób 
przewidywać wytrzymałości obiektów 
budowlanych (na ziemi). Czy urzędników 
miejskich odbierających inwestycję inte-
resował stan dachu tylko w momencie 
jego odbioru – w ramach „odfajkowania” 
tematu? To kolejne, bynajmniej nie os-
tatnie pytania w tej sprawie.

Swoistym punktem zwrotnym w tej 
historii jest rok 2006, kiedy na Śląsku do-
chodzi do brzemiennej w skutki kata-
strofy budowlanej. „To właśnie wtedy po 
raz pierwszy i jak na razie jedyny sta-
nęliśmy przed realną koniecznością od-
śnieżania dachu. Okazało się, że jego 
konstrukcja tak naprawdę uniemożliwia 
ręczne usuwanie śniegu. Pojawiło się 
wręcz ryzyko zamknięcia obiektu” – 
mówi Krakowski. I znowu kuriozum. Do-
piero po pięciu latach jastrzębscy urzę-
dnicy zorientowali się, że dach trzeba bę-
dzie odśnieżać? Trzeba był głośnej na 
cały świat katastrofy, aby oświecić ich 
w tym temacie?

Targowisko przy ul. Arki Bożka, fot. Damian Maj

Pytany o dzisiejsze kłopoty z dachem na 
targowisku szef jastrzębskiego „komu-
nalnika” podkreśla: „Trzeba pamiętać 
o tym, że obecny kształt wiaty – w rzucie 
poziomym – odbiega znacznie od pier-
wszych założeń projektu. W istocie mia-
stu udało się zrealizować jakieś 40 pro-
cent z pierwotnej koncepcji. To po-
ciągnęło za sobą określone skutki”. A pla-
ny naszych samorządowców były spekta-
kularne. Wiata, patrząc z lotu ptaka, 
miała mieć kształt zbliżony do litery „L”, 
miała być otoczona siecią punktów han-
dlowych, które pełniłyby poniekąd fun-
kcję zewnętrznych ścian targowiska (po-
wstałoby coś na wzór pół zamkniętej 
hali), miało być nowocześnie i ze sma-
kiem. Niestety, w miejskiej kasie znalazły 
się środki tylko na wersję podstawową – 
już jakby mniej nowoczesną i bez takiego 
polotu. Czy ktoś, kto podjął tą decyzję 
zdawał sobie sprawę, że skutki takiej 
„oszczędności” będą opłakane i dość 
kosztowne? „Z dzisiejszej perspektywy 
łatwo krytykować tamte decyzje. Ale 
wówczas, w 2001 r., nie wiem, czy zna-
lazłby się ktoś, kto mógłby przewidzieć, 
że za 10 lat znajdziemy się w tym a nie in-
nym miejscu” – podsumowuje ten wątek 
dyrektor Krakowski. 

Odważna deklaracja. Wychodzi na 
to, że nie przewidziano, iż zima w Polsce 

wiążę się w sposób nieunikniony z opa-
dami śniegu, a zmienne warunki atmo-
sferyczne będą poddawać wiatę kolej-
nym próbom wytrzymałości. Jaką wiedzą 
posługiwali się budowniczy Piramid, czy 
Wawelu, że ich dzieło przetrwało samych 
twórców? Czy nie można było zastoso-
wać jej w naszym mieście?

Jakie będą dalsze losy targowiska 
na Arki Bożka? Czy feralna wiata stawia 
jego istnienie w tym miejscu pod zna-
kiem zapytania? Marek Krakowski – po 
przeprowadzonej w sierpniu tego roku 
ekspertyzie dachu – przynajmniej w jed-
nej kwestii nie ma wątpliwości: „Tak, czy 
inaczej stoimy przed perspektywą re-
montu”. Na czym konkretnie miałby on 
polegać? Jeden ze scenariuszy zakłada 
koncepcję, nawiązującą pośrednio do 
rozwiązań, jakie zastosowano na targo-
wisku w Żorach. Tam konstrukcją nośną 
dla poszycia dachu są kioski handlowe, 
u nas proponuje się wersję uproszczoną, 
która, nie rezygnując z samej wiaty, 
przyjmuje zastosowane w sąsiednim 
mieście rozwiązania. Drugi scenariusz 
oznacza w praktyce rozebranie dachu 
i postawienie nowych obiektów handlo-
wych. Zatem, jak się rzekło, bez remontu 
nie obędzie się. Bez pieniędzy też nie, ale 
to już całkiem inna historia. Czy zatem, 

warto raz jeszcze zapytać, prawie 1,5 mln 
złotych z kasy magistratu wyparowało 
wraz z topniejącym śniegiem?

Próba odpowiedzi na pytanie, kto tak 
naprawdę zawinił w tej sprawie nie jest 
prosta. Czy to miasto świadomie zgodziło 
się na wątpliwe i krótkotrwałe rozwiąza-
nia, czy też odpowiedzialni urzędnicy 
popisali się niewiedzą i brakiem kompe-
tencji? Marek Krakowski, powołując się 
na sierpniową ekspertyzę, podkreśla, że 
o dzisiejszym stanie dachu nad targo-
wiskiem zdecydowały dwa czynniki. Owa 
legendarna już „praca wiaty” i fakt, iż nie 
zrealizowano wszystkich założeń projek-
tu. Pytanie tylko, czy były one nie do 
przewidzenia? To zemściło się w równie 
efektowny sposób. Może mamy do czy-
nienia z sytuacją, w której kolejna miej-
ska inwestycja jest otwierana jedynie 
z myślą o dniu otwarcia, efekcie 
propagandowym i dobrym samopoczuciu 
miejskich rajców? Tak dzieje się w przy-
padku łatania dziur w rozpadających się 
drogach, czy modernizacji Domu Zdrojo-
wego, którą trzeba było powtarzać po 10 
latach, czyli dokładnie jak w opisywanej 
sprawie? Kto zdecydował o zastosowaniu 
takich, a nie innych rozwiązań technicz-
nych? Czy uczynił to świadomie, czy nie-
świadomie? Dlaczego nie zrealizowano 
pierwotnej wersji inwestycji, która w ja-
kimś stopniu uchroniłaby miasto przed 
czarnym scenariuszem? Czyżby zrobiono 
to w imię opacznie pojętej polityki osz-
czędzania? Z drugiej strony, jak odnieść 
się do deklaracji dyrektora Krakowskie-
go, iż tak naprawdę żywotność admi-
nistrowanego przez niego obiektu to jed-
na wielka niewiadoma? Na dzień dzisiej-
szy suma ponad 1,5 mln złotych wyda-
nych z miejskiej kasy śmiało może pre-
tendować do miana inwestycji ostatniej 
dekady. Po dziesięciu latach miasto zno-
wu stoi przed problemem - „co dalej z tar-
gowiskiem na Arki Bożka?” Jeśli dojdzie 
do remontu, czy jego efekty przetrwają 
dekadę? Czy jest to szczyt możliwości 
wszystkich jastrzębskich inwestycji? 
I wreszcie, co zrobić, aby uniknąć takich 
sytuacji na przyszłość? Czy to w ogóle 
możliwe?

"Przepracowana" wiata
Pod koniec października br. do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego wpłynęła osobliwa ekspertyza techniczna. Dotyczyła dachu wiaty 
targowiska, które znajduje się przy ulicy Arki Bożka. Wnioski, jakie płyną z tej porywającej lektury nie są zbyt optymistyczne. Okazuje się bowiem, 
że dach nad targowiskiem jest w fatalnym stanie i wymaga natychmiastowej wymiany. Obecny kształt targowisko, w tym także dach, zawdzięcza 
remontowi z 2001 roku. Wydano wówczas na ten cel niebagatelną kwotę ok. 1 mln 385 tys. zł. Wychodzi na to, że nie był to jednorazowy wydatek 
i już niebawem miejska kasa musi przygotować się na kolejny transfer finansowy. I to za coś, za co zapłacono już 10 lat wcześniej.
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Jak Pan się czuje ponownie na fotelu
 przewodniczącego Rady Miasta?
Z wielkim spokojem patrzę na tą sytuację. Wynika to 
z mojego doświadczenia samorządowego i wiedzy, 
jaką udało mi się zdobyć w tej dziedzinie. Już raz pia-
stowałem tą funkcję i wiem, z czym ona się wiąże. To 
zaszczyt, ale z drugiej strony bardzo duża odpowie-
dzialność przed wyborcami. Można tylko chcieć być 
przewodniczącym Rady Miasta, dla splendoru, lub 
rzeczywiście być nim posiadając konkretny program 
i wizję działania. Ja oczywiście wybieram to drugie 
rozwiązanie. 

Dlaczego Klub Radnych 
Prawo i Sprawiedliwość właśnie Pana
 desygnował na tą funkcję?

Sądzę, że moi koledzy postawili na doświadczenie 
samorządowe i wiedzę, jakie wiążą się z moją osobą. 
Byłem nie tylko przewodniczącym Rady, ale też wie-

lokrotnym szefem różnych komisji, co jest nie mniej 
ważne. Poza tym znam realia świata biznesu, ponie-
waż sam od wielu lat prowadzę z powodzeniem dzia-
łalność gospodarczą. Pełniłem funkcję wiceprezesa 
ogólnokrajowej izby gospodarczej. Mam dobry kon-
takt społeczny, a to ma również ogromne znaczenie, 
gdyż polityk musi wiedzieć, czego ludzie od niego 
oczekują i jakie mają problemy. 

A co się zmieniło od czasu, kiedy był Pan
przewodniczącym, odwoływanym przez

 koalicje Platforma Obywatelska –
 Wspólnota Samorządowa?
Zmieniło się wiele. Wówczas wskazywano na mnie, 
jako na osobę winną sytuacji blokowania powstania 
marketów w Strefie Centrum. Po latach okazało się, 
że zarzuty te nie były prawdziwe. To nie we mnie 
tkwił problem, że tereny te były i zresztą nadal są 
niezagospodarowane. Korzystnie też oceniam bud-

żet naszego miasta, przed laty walczyłem o to, żeby 
nie miał on dużego deficytu, dzisiaj stało się to fak-
tem. To zjawisko oceniam pozytywnie. Dzięki temu 
jesteśmy na dobrej pozycji wyjściowej do dużych 
inwestycji, jak na przykład droga główna połu-
dniowa. 

I stąd wynikła decyzja o koalicji WS-PIS?
Tak, spełniono nasze oczekiwania, dlatego zdecy-
dowaliśmy się na to partnerstwo w Radzie. Skutkiem 
tego jest funkcja przewodniczącego dla przedstawi-
ciela naszego klubu. 

Pan wizja sprawowania funkcji
 przewodniczącego różni się 

od tej sprzed lat?
Tak, na pewno ta wizja jest inna. Wówczas PiS wraz 
z PO tworzyły opozycję w stosunku do prezydenta. 
Można powiedzieć, że w Radzie Miasta toczyła się 
swoistego rodzaju rywalizacja, żeby nie powiedzieć 
walka. Ten układ się nie sprawdził. Nie przyniósł 
miastu nic dobrego, a na prowadzenie jałowych spo-
rów szkoda czasu. Współpraca z prezydentem jest 
konieczna, ale również z każdym radnym niezależnie 
od jego opcji politycznej. Trzeba umieć realnie 
współdziałać, dyskutować, dochodzić do porozu-
mienia. Fakt, że nie zawsze jest to łatwe, ale do tego 
należy dążyć. 

Poprzednio występował Pan przeciwko
 „zawłaszczaniu miasta przez prezydenta”.
 Obecnie jesteście z nim w koalicji. 

Czy coś się zmieniło w tej kwestii?
Teraz opowiadam się za współpracą, zamiast rywa-
lizacji, pomiędzy organem wykonawczym, a uchwa-
łodawczym. Od czasu, kiedy byłem przewodniczą-
cym Rady wiele się zmieniło. Prezydent jest bardziej 
otwarty na rozmowy, bierze pod uwagę nasze argu-
menty. Gazeta samorządowa „Jastrząb” prezentuje 
prace radnych na komisjach. W większym stopniu 
przedstawia pracę Rady, a nie tylko prezydenta, jak 
to było kiedyś. Nie uważam, aby organ wykonawczy 
dążył obecnie do zawłaszczania miasta. Teraz sytua-
cja jest zupełnie różna od tej, kiedy PiS był w opozy-
cji do WS. Widać, że prezydent zmienił swoje nasta-
wienie.

Pojawiły się poglądy, że PiS przyjął 
rolę wasala wobec prezydenta?

Łatwo powiedzieć, trudniej udowodnić. Prezydent 
ma duże kompetencje, ale radni, w tym radni PiS 
swoje. Trzeba zachować odpowiedni balans pomię-
dzy tymi siłami. Kompromis i chęć porozumienia 
w żadnym wypadku nie powinny być uznawane za 
podległość czy uległość. Przecież polityka to sztuka 
zawierania porozumień. Poza tym posiadamy swój 
własny program i staramy się go realizować poprzez 
koalicję ze Wspólnotą Samorządową, czyli ugrupo-
waniem prezydenckim. To porozumienie dwóch 
równorzędnych partnerów. 

Będzie Pan samodzielnie kierował pracą
 Rady, czy w uzgodnieniu z prezydentem?
Rada to organ niezależny i nie ma mowy o ustalaniu 
zasad jej pracy z prezydentem. Radni rządzą się sa-
mi za pomocą prezydium, które składa się z przed-
stawicieli wszystkich klubów. Rada to samodzielny 
byt prawny, mający swoją suwerenność. Będę stał 
na straży jej podmiotowości i niezawisłości. 

Będą jakieś zmiany w prowadzeniu Rady?
Nie, nie ma takiej potrzeby. Uważam, że Rada fun-
kcjonuje dobrze. Będę raczej kontynuatorem Grze-
gorza Matusiaka. Uważam, że jego współpraca 

z każdym z klubów jest godna uznania i trzeba ją 
podtrzymywać. Sądzę, że Rada pod jego kierownic-
twem była prowadzona dobrze. 

Ale pojawiały się zastrzeżenia, 
co do sposobu prowadzenia obrad?

Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Uważam, że 
Grzegorz Matusiak prowadził obrady w sposób 
bardzo dobry. Na podkreślenie zasługuje to, że do 
tej pracy angażował całe prezydium. Był to pozy-
tywny gest z jego strony. Nie można odczytywać go, 
jako oznakę słabości, a partnerstwa w stosunku do 
kolegów z innych ugrupowań. 

Niektóre uchwały Rady zostały
 zakwestionowane przez wojewodę?
Tak, wojewoda dysponuje takim prawem i trudno 
mu go odmówić. Sam jednak mam poważne wątpli-
wości, co do niektórych decyzji o unieważnieniu 
naszych uchwał. Chcę wierzyć, że zadecydowały 
tutaj jedynie kwestie merytoryczne, a nie polityczne. 
Poza tym w naszym państwie prawo jest niejedno-
znaczne i stąd te zawirowania. 

Na czym zamierza Pan się skupić 
w Radzie Miasta?

Najważniejsze sprawy dotyczą gospodarki. Jej dobra 
kondycja gwarantuje rozwój i miejsca pracy. Nadal 
trzeba kontynuować uzbrojenie terenów inwestycyj-
nych, aby pozyskać inwestorów. Konieczne jest 
zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych w Ja-
strzębiu. Myślę tutaj o małych i średnich firmach. Nie 
możemy opierać się jedynie na górnictwie, choć 
cieszy oczywiście dobra kondycja Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. 

Ważną sprawą jest Strefa Centrum. Trzeba, na 
drodze rozmów z właścicielami tych terenów, ustalić 
rozsądny plan jej zagospodarowania. Może nale-
żałoby rozłożyć go na kilka podmiotów. Targowisko 
Miejskie przy ul. Arki Bożka wymaga natychmiasto-
wego remontu. Nie można go już odwlekać, bo 
handlowcy tam pracujący stracą miejsca prac. 

W jaki sposób zachęcić inwestorów 
do aktywności właśnie w Jastrzębiu?

Muszą oni otrzymać tereny, na których mogliby pro-
wadzić działalność gospodarczą. Trzeba dopro-
wadzić do budowy drogi na terenach inwestycyjnych 
w Bziu, kontynuować uzbrojenie obszarów po byłej 
Kopalni „Moszczenica”. Budynek po byłej łaźni 
uczynić atrakcyjny dla inwestorów. Powinien stać się 
wielofunkcyjnym obiektem, który pełniłby rolę nie 
tylko biznesową, ale i kulturalna, np. muzealną. 
Mogą się tam mieścić również biura lub hale ma-
gazynowe. Jednak wiązałbym nadzieję raczej z ro-
dzimymi, regionalnymi przedsiębiorcami. 

Skąd wziąć środki na 
realizację tych celów?

Głównym źródłem jest budżet miasta, ale też trzeba 
korzystać ze środków zewnętrznych, unijnych. A to 
już rola prezydenta i Wydziału Polityki Gospodarczej, 
aby je zdobyć. Mamy też pieniądze z tytułu powsta-
nia szkód górniczych.

Dotrwa Pan do końca kadencji, 
jako przewodniczący Rady Miasta?

Nie wiem, czas pokaże. Osobiście widzę pole swojej 
działalności w samorządzie i mogę zapewnić, że 
tutaj ogniskują się moje aspiracje.

Na straży 
niezawisłości Rady
W fotelu przewodniczącego jastrzębskiej Rady Miasta 
zasiądzie ponownie Tadeusz Sławik z Klubu 
Prawo i Sprawiedliwość. Opowiada się za współpracą 
z prezydentem i wszystkimi radnymi, niezależnie od ich 
opcji politycznej. Deklaruje, że będzie stał 
na straży niezawisłości organu uchwałodawczego. 
O tych i innych sprawach mówi nowo 
wybrany przewodniczący Tadeusz Sławik.
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„Wyrzucanie pieniędzy w błoto. Teraz osoba, 
która projektowała tą inwestycję razem z Władzami 
powinni pokryć z własnych kieszeni koszty związane 
z tym BUBLEM! To wcale nie poprawiło bezpieczeń-
stwa, wręcz przeciwnie, stwarza to nerwową atmo-
sferę wśród kierujących, a osoby które tracą czas 
przez "inteligencję" władz Jastrzębia-Zdrój stwa-
rzają zagrożenie w dalszej części swojej jazdy, gdyż 
próbują jakoś go nadrobić. GRATULACJE OTĘPIA-
ŁYM URZĘDNIKOM!!!” Oto jeden z wielu komentarzy 
na stronie JasNetu, który można śmiało uznać za re-
prezentatywny dla większości wpisów pod newsem 
o nowych światłach na ulicy Pszczyńskiej. Dotyczy to 
bezpośrednio skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej i alei 
Piłsudskiego, Pszczyńskiej i Rybnickiej oraz znajdu-
jącego się między nimi przejścia dla pieszych. Wielu 
przejeżdżających tamtędy kierowców co do jednego 
nie ma wątpliwości – przy okazji „inauguracji” no-
wych świateł wylano dziecko z kąpielą. Korki nie tyl-
ko nie zmniejszyły się, ale wręcz przeciwnie – czas 
oczekiwania w rejonie działania nowej sygnalizacji 
wydłużył się. I to niejednokrotnie w sposób drasty-
czny.

Pytana o owe dziecko wylane z przysłowiową już 
kąpielą Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastru-
ktury Komunalnej i Inwestycji, podkreśla, że zanim 
na Pszczyńskiej pojawiła się sygnalizacja świetlna, 
w ubiegłym roku i w latach poprzednich przeprowa-
dzono tam całodobowe pomiary ruchu. Był to konie-
czny wstęp do projektu, który miał odpowiedzieć na 
pytanie: jak w przyszłości uniknąć w tym miejscu 
korków. Czy ta trudna sztuka udała się? Czy aż nie 
prosi się w tym miejscu o komentarz w stylu: „nie 
bójmy się korków w przyszłości – stwórzmy je te-
raz”? „Podstawowym postulatem do spełnienia było 
tu bezpieczeństwo na drodze. To zawsze odbywa się 
kosztem płynności ruchu drogowego” – odpowiada 
pani naczelnik. Jak zaznacza, natężenie ruchu liczo-
ne w przekroju skrzyżowań ulicy Pszczyńskiej i Ryb-
nickiej to niemal 3 tys. pojazdów na godzinę w go-
dzinach szczytu. Do tego dochodzi ulica Rybnicka, 
czyli w domyśle dwie duże kopalnie i masowe po-
wroty z pracy do domów. „Pętle indukcyjne, zape-
wniające optymalną płynność zmiany świateł, to je-
szcze jeden pomysł na ujarzmienie żywiołu na 
Pszczyńskiej, choć, rzecz jasna, o całkowitym zni-
knięciu tam korków nie może być mowy” – mówi 
i dodaje: „Światła nie są jeszcze odebrane, wciąż za-
stanawiamy się nad tym, jak ulepszyć ich funkcjono-
wanie”. A jest się nad czy zastanawiać! Wskazanym 
byłoby także posłuchać, co o nowych światłach mó-
wią sami zainteresowani, czyli kierowcy. Co prawda 
po pominięciu „łaciny” i kwiecistych określeń prezy-
denta Jastrzębia-Zdroju oraz niektórych miejskich 
urzędników pozostaje niewiele miejsca na meryto-
rykę, mimo wszystko warto zasięgnąć języka u źró-
deł. 

A co z przejściem dla pieszych? Tym między przy-
stankami autobusowymi przy ulicy Pszczyńskiej? 
Czy piesi nie mogliby korzystać z pasów na wyso-
kości alei Piłsudskiego i ulicy Rybnickiej? „To proszę 
to spowodować, mimo że piesi nie pójdą tak daleko” 
– pada w odpowiedzi – „Przejście między przy-
stankami to nie fanaberia urzędników, ale wymóg 
prawa, szczególnie przy takim potoku ruchu poja-
zdów jak w przypadku Pszczyńskiej”. Doprawdy, 
ilość pieszych w tym miejscu jest naprawdę impo-
nująca! Już lepiej wstrzymać ruch samochodów.

Wybiegając nieco w przyszłość, Maria Pilarska 
kreśli wizję tego, jak w przyszłości będzie wyglądać 
aleja Piłsudskiego. Ma tu obowiązywać przemienna 
zasada „rondo-światła”. „Rondo już z samej definicji 
upłynnia ruch, co nie zawsze idzie w parze z pra-
wami pieszych. Proszę pamiętać, że ci ostatni są ele-
mentem ruchu na drodze. Kodeks drogowy przy-
znaje im duże prawa – dodaje. Jej zdaniem nie ozna-
cza to oczywiście, że za tymi prawami nie powinny 
iść określone obowiązki. „Wciąż otrzymujemy pisma 
o wydłużenie czasu działania sygnalizacji świetlnej 
na przejściach dla pieszych. Tylko czasami są one 
uzasadnione. Pieszy na pasach nie może zachowy-
wać się swobodnie, powinien jak najszybciej przejść 
przez drogę” – podsumowuje ten wątek. Wszystko 
to sprawia wrażenie czegoś w rodzaju „populizmu 
drogowego”, w myśl którego nowym sposobem na 
pozyskiwanie sobie przychylności mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju jest mnożenie kolejnych przejść 
dla pieszych. Ciekawe tylko, czy ten populizm idzie 
w parze ze zdrowym rozsądkiem i rozsądną orga-
nizacją ruchu drogowego? Niech każdy rozsądzi to 
we własnym sumieniu. Co prawda pani naczelnik 
protestuje przed takim stawianiem sprawy, ale nie-
wykluczone jest tu coś na rzeczy.

A co ze światłami przy szkołach? Stosunek mło-
dych ludzi do czerwonego światła jest często, mó-
wiąc delikatnie, nonszalancki. Chociażby przykład 
Gimnazjum nr 8, gdzie zaledwie kilkadziesiąt met-
rów od placówki jest przejście dla pieszych. Gdzie tu 
logika? Może raczej utrudniać przechodzenie przez 
drogę w pobliżu szkół? W odpowiedzi pani naczelnik 
przypomina, jaka batalia toczyła się o tamte przej-
ście. Jednocześnie przyznaje, że klucz do sukcesu 
tkwi tu w edukacji uczniów, a nie kolejnych sygna-
lizacjach świetlnych.

Alina Chojecka, przewodnicząca Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, przypomi-
na, że kwestia świateł na ulicy Pszczyńskiej to już hi-
storyczny postulat, podnoszony w ciągu ostatnich 
lat przez wielu radnych. Na sygnalizację świetlną, 
która od pewnego czasu budzi tyle emocji patrzy nie 
tylko z punktu widzenia szefowej komisji, ale także 
jako kierowca. „W moim odczuciu światła powinny 
spełnić tam dwa podstawowe cele: zwiększyć bez-

pieczeństwo na drodze i przyczynić się do poprawy 
płynności ruchu drogowego” – mówi. Jak dodaje, te-
go rodzaju inwestycja musi być poprzedzona wnikli-
wą analizą przedwykonawczą, która da odpowiedź 
na pytanie, w jakim stopniu założone cele są do 
osiągnięcia. Zdaniem radnej nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że w tym konkretnym przypadku owa 
analiza była połowiczna. „Światła na Pszczyńskiej to 
wciąż więcej pytań, niż odpowiedzi. Dlaczego akurat 
tam? Czy rondo nie byłoby lepszym rozwiązaniem? 
Tych znaków zapytania jest zdecydowanie więcej” – 
podkreśla. Te pytania zostały zresztą powtórzone 
przez nią w zgłoszonej niedawno interpelacji. „Osta-
tecznie i tak wszystko rozbija się o pieniądze. Jako 
miasto nie możemy pozwolić sobie na wydawanie 
środków publicznych na coś, co nie spełnia swojego 
zadania” – podkreśla.

A co z „populizmem drogowym”? Tutaj Alina 
Chojecka przychyla się do tezy, że nie należy mnożyć 
kolejnych przejść dla pieszych. A już na pewno nie 
wolno pozostawić tej kwestii przypadkowi. „Przypo-
minam, że w strukturach Urzędu Miasta funkcjonuje 
Zespół ds. Organizacji Ruchu Drogowego. To on po-
winien ujarzmić ten żywioł, rozpatrzeć każdy poje-
dynczy przypadek, tu nie ma tak naprawdę miejsca 
na spełnianie zachcianek wszystkich tych, którym 
zamarzyły się światła pod własnym domem. Tym 
bardziej, że te postulaty nijak mają się do tego, o co 
z kolei walczą kierowcy” – podkreśla. Wskazuje tak-
że na przejścia podziemne, których potencjał, jak 
mówi, nie jest do końca wykorzystany. Chociażby 
przykład pasażu w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego. 
„Można by tu w sposób niemal idealny połączyć ich 
funkcję handlową i alternatywy dla przejść dla pie-
szych” – przekonuje.

Co będzie dalej? Wydaje się, że ogólny sens tego 
pytania można śmiało sprowadzić także do opisywa-
nej sprawy. Co dalej w sytuacji, kiedy samochodów 
z każdym rokiem przybywa (w 2007 r. w naszym 
mieście zarejestrowanych było nieco ponad 45 tys. 
pojazdów, a rok temu – już prawie 52 tys. – przyp. 
aut.), a Polska nadal jest w budowie i pewnie potrwa 
to jeszcze trochę. Kolejne pytanie. Czy da się pogo-
dzić interesy kierowców i pieszych? Czy nie są to 
dwa sprzeczne żywioły? A co z urzędnikami? Czy nie 
zachowują się tu jak słoń w składzie porcelany, 
mnożąc kolejne światła. Idąc dalej, czy nie wyrządzi-
li nam ostatecznie niedźwiedziej przysługi? Przykład 
świateł na ulicy Pszczyńskiej to przecież tylko czubek 
potencjalnej góry lodowej. Co będzie, jeśli staniemy 
u jej podnóża? Czy aby na pewno pogodzenie intere-
sów coraz bardziej nastawionych na własną wygodę 
pieszych i dziesiątek tysięcy samochodów, to nie 
przysłowiowy „węzeł gordyjski”?

Komu światła? Komu?
Jest czwartkowe popołudnie. Ulica Pszczyńska. Właściwie ten dzień nie różni się niczym od poprzedniego. Może 
z małym „ale”. W miarę zbliżania się do skrzyżowania z ulicą Rybnicką ruch samochodów jest coraz bardziej 
anemiczny. I nawet, jeśli ktoś nie posiada CB radia, to niebawem miejsce zajmowane w pokaźnym korku 
odpowie mu w czym rzecz. W chwilę potem koniec tego „ogonka” znajduje się już na wysokości wiaduktu 
w Bziu. Wystarczyło włączyć wówczas radio i posłuchać pasma CB, aby usłyszeć litanię soczystych wiązanek, 
od których więdły uszy, a których adresatem byli, mniej lub bardziej znani z nazwiska, przedstawiciele 
jastrzębskiego magistratu. Tak oto pokrótce prezentuje się obrazek z życia nie tylko jastrzębskich kierowców. 
Od pewnego czasu nie mogą oni narzekać na brak atrakcji. Szczególnie w ciągu komunikacyjnym ulicy 
Pszczyńskiej. Począwszy od 17 października mogą korzystać tam z dobrodziejstw nowej sygnalizacji świetlnej...

fot. Magdalena Kowolik

Co tarczyca ma do wagi? Czy waga ma wpływ 
na nadciśnienie, choroby stawów? Wbrew wszyst-
kiemu, wiele. Przykładowo zła praca gruczołu tar-
czycy może mieć wpływ na nasz wygląd, spowodo-
wać wzrost lub ubytek wagi. Otyłość znacznie 
zwiększa ryzyko wystąpienia takich chorób jak 
nadciśnienie czy choroby stawów, a kiedy otyłość 
już występuje to nasila objawy wyżej wymienio-
nych chorób.

Nieprawidłowa dieta prowadzi do otyłości a ta 
do chorób z nią związanych, co zatem robić by 
uniknąć pogorszenia stanu naszego zdrowia? Jak 
dobrać odpowiednią dietę do chorób z jakimi przy-
chodzi się nam zmagać? To wbrew pozorom nie-
łatwa sztuka.

Gwałtowne przytycie czy chudnięcie, bez wy-
raźnej przyczyny nie od razu budzą skojarzenia 
z tarczycą i z problemami z poziomem hormonów 
we krwi. A jednak prawidłowe funkcjonowanie te-
go gruczołu ma olbrzymi wpływ na nasz metabo-
lizm, nerwowość, senność, czy ogólne osłabienie 
organizmu. Gdy cierpi się na niedobór hormonów 
tarczycy mówi się o tzw. jej niedoczynności, gdy 
nadmiar- o nadczynności. Leczenie niedoczynno-
ści tarczycy polega na doustnym podawaniu hor-
monów niezależnie od jej przyczyny, natomiast le-
czenie nadczynności również jest farmakologicz-
ne- hamujące czynność gruczołu. Można również 
chirurgicznie usunąć guzki lub część wola. Przy 
jednym jak i drugim schorzeniu prawidłowo skom-
ponowana dieta ma olbrzymie znaczenie.

Problemy z ciśnieniem krwi to jedne z najczęst-
szych dolegliwości układu krwionośnego. Najbar-
dziej rozpowszechnioną odmianą tej choroby jest 
nadciśnienie samoistne którego główną przyczy-
ną  jest otyłość, jak i palenie tytoniu, wiek, alkohol, 
nadmierne spożycie sodu (soli). Leczenie nadciś-
nienia można podzielić na farmakologiczne i nie-
farmakologiczne. Pierwsze jest prowadzone przez 
lekarza specjalistę, natomiast drugie wymaga 
zmiany trybu życia i koniecznie diety. Bez odpo-
wiedniego połączenia tych dwóch czynników le-
czenie nie będzie skuteczne. Zbagatelizowanie 
problemu może prowadzić do poważnych powik-
łań.

Otyłość wiążemy z wieloma chorobami typu 
cukrzyca czy zawał, a rzadziej natomiast z proble-
mami ze stawami czy kręgosłupem. Niestety wiele 
osób z otyłością coraz częściej słyszy od ortopedy 
zdanie "Jeżeli nie schudniesz twoje stawy kolano-
we trzeba będzie wymienić na sztuczne" Osobom, 
które muszą mieć przeprowadzony zabieg, chirur-
dzy odmawiają operacji ze względu na otyłość, 
osoby te muszą wtedy nauczyć się życia z bólem – 
chyba, że nauczą się zdrowego trybu życia. Często 
zapominamy, że w toku ewolucji zarówno nasz 
kręgosłup jak i stawy nóg zostały przygotowane do 
przenoszenia obciążeń adekwatnych do przecięt-
nej wagi ciała. Pod wpływem większego ciężaru 
chrząstka stawowa zużywa się znacznie szybciej. 
Aby więc do tego nie dopuścić, trzeba zachować 
w miarę szczupła sylwetkę i dużo się ruszać. Cho-
roby zwyrodnieniowej stawów niestety nie można 
całkowicie wyleczyć, a jedynie zahamować jej ro-
zwój. Zmniejszenie masy ciała w celu odciążenia 
stawów, to podstawowe zalecenie wydawane oso-
bom z nadwagą i otyłością. Przy leczeniu farma-
kologicznym stosuje się leki, które hamują ból, 
zmniejszają obrzęki i wysięki ze stawów, w skraj-
anych przypadkach konieczny jest zabieg chirur-
giczny polegający na wymianie stawów na sztu-
czne.

Nadcisnienie, choroby tarczycy, stawów, cu-
krzyca, jak i wiele innych schorzeń wymaga od nas 
nie tylko skupienia się na leczeniu farmakologicz-
nym ale przede wszystkim zmiany naszego jadło-
spisu. Przyjmowanie najskuteczniejszych lekarstw 
bez zmiany diety nie przyniesie większego efektu, 
natomiast w przypadku początkującej nadwagi czy 
otyłości, konieczność zmiany trybu życia i żywienia 
ma olbrzymie znaczenie dla naszego przyszłego 
stanu zdrowia. Pamiętajmy tylko by nie podejmo-
wać tej zmiany na własną rękę, tylko pod okiem 
specjalisty. Nieumiejętnie prowadzona dieta może 
nam bardziej zaszkodzić niż pomóc.

 Anna Majchrzak
Dietetyk 

zapytaj dietetyka
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Historia. Dla przeciętnego człowieka 
może kojarzyć się z nudnymi szkolnymi 
lekcjami. Wkuć setki dat, nazwisk i miej-
scowości, według zasady zaliczyć, zdać 
i zapomnieć. Ale czy tak musi być? Janusz 
Lubszczyk przekonuje, że nie. „Można 
naprawdę zrobić wiele, żeby naukę 
o dziejach uczynić bardziej przystępną, 
zrozumiałą, a co najważniejsze ciekawą. 
Żyjemy w miejscu, które ma naprawdę 
bogatą i barwną przeszłość” – mówi. 

I chyba to „coś” jest w tych słowach, 
skoro jego uczniowie z zapałem poszu-
kiwali, a następnie dokumentowali kapli-
czki na terenie naszego miasta. Owocem 
tej pracy są zdjęcia wraz z opisem o tych 
niemych świadkach przeszłości. Innym 
razem uczniowie szkół średnich stanęli 
w szranki konkursu o tematyce niepodle-
głościowej. Zmierzyli się z trudnym i na 
dodatek obszernym fragmentem na-
szych dziejów, bo obejmującym lata od 
końca XVIII wieku do początków XX wie-
ku. Pytania nie były proste, ale pasjonaci 
historii z terenu miasta nie zawiedli. Zwy-
cięzcy wykazali się naprawdę imponują-
cą wiedzą. Jedną z ostatnich inicjatyw 
Janusza Lubszczyka jest akcja „Płomyk 
pamięci”. Pomysłodawcom chodzi o oto-
czenie pamięcią miejsc pochówku osób 
związanych z historią regionu, na przy-
kład powstańców śląskich, więźniów 
oświęcimskich, obrońców Bożej Góry czy 
współtwórców jastrzębskiego uzdrowi-
ska – Witczaków. „To nie ma być akcja je-
dnorazowa, tymczasowa przeprowadza-
na jedynie z okazji Wszystkich Świętych 
w dniu 1 listopada. Chodzi o to, aby ucz-
niowie z naszych „podstawówek” na sta-
łe, przez cały rok, dbali o te ważne dla 
nas miejsca pamięci, zapalili znicz, po-
myśleli o przeszłości, zatrzymali się na 
chwil parę, poczuli wdzięczność za doko-
nania poprzednich pokoleń. Najważniej-
sze jest to, aby pamięć przetrwała. Pa-
mięć zawarta w kamieniu. Ten kawałek 
kamienia pielęgnowany daje świadkom 
nieśmiertelność, ale pod warunkiem, gdy 
pochylimy się nad nim. Wiem zabrzmi 
banalnie, ale bez przeszłości nie mamy 
szans na przyszłość. Mam nadzieję, że 
pomysł podchwycą nasi sąsiedzi zza 
miedzy” – wyjaśnia nauczyciel. 

Ostatni z jego projektów, skiero-
wany jest do uczniów szkół średnich. Od-
krywają oni zapomnianą postać Fran-
ciszka Chrószcza przez niektórych uzna-
nego za śląskiego Drzymałę, żyjącego 

nieopodal Jastrzębia, bo w Pszowie. 
„Staram się przywrócić pamięci współ-
czesnych postać Ślązaka, który 
opowiadał się za polskością tych ziem. 
Zginął tragicznie usiłując przeciwstawić 
się rygorystycznemu pruskiemu prawu. 
Wspólnie z uczniami przeprowadziliśmy 
rzetelną i co ważne obiektywną analizę 
źródeł”- mówi Janusz Lubszczyk. W dniu 
11 listopada, kiedy obchodzone jest 
Święto Niepodległości uczniowie zmierzą 
się z tą postacią. Podczas konferencji, 
która odbędzie się w Pszowie, przed-
stawią wyniki swoich prac badawczych. 
Powiedzą kim, ich zdaniem, był Fran-
ciszek Chrószcz. Postać ważna dla na-
szego regionu, ale zupełnie nieobecna w 
podręcznikach historii, a zapewne też 
części nauczycielom mało znana. 

Franciszek Chrószcz jest dość kon-
trowersyjny, a jego działanie nie jest do 
końca przez wszystkich akceptowane. 
Januszowi Lubszczykowi nie chodzi o to, 
aby po raz kolejny „polerować” boha-
terów historycznych, ale zmierzyć się 
z takimi, jakimi byli. Zbadać, tak jak rze-
telny historyk, ich życie i działalność. Ta-
kie postacie trudno jednoznacznie za-
kwalifikować, zamknąć w sloganach 
i gloryfikowaniu. To niemałe i trudne zda-
nie dla jego uczniów. Poprzez nie zmierzą 
się oni z historią , ale czy nie o to właśnie 
chodzi?

Działania tego nietuzinkowego 
nauczyciela to nie droga usłana różami. 
Często musi on przekraczać różnego ro-
dzaju bariery, czasami mury niechęci. Nie 
wszyscy rozumieją jeszcze sens tego 
typu działań. Bywa, że przekonywanie 
opornych nie przychodzi łatwo, ale pier-
wsze kroki zostały już poczynione, pier-
wsze lody przełamane. A inicjatywy na-
uczyciela zdobywają co raz to większe 
zrozumienie. 

Po co Janusz Lubczyk podejmuje ini-
cjatywy, które przecież nie są wymagane 
od przeciętnego nauczyciela? Można 
przecież wyklepać zwykłą lekcję, zrobić 
z historii ciężkostrawną papkę i pójść do 
domu w poczuciu dobrze spełnionego 
obowiązku, stawiając oceny na wyrost. 
Ale ten nauczyciel uważa, że nie ma in-
nego sposobu dotarcia do młodzieży, jak 
żywe lekcje historii. Tylko one są w stanie 
wskazać na wartości patriotyczne i na-
uczyć miłości do ojczyzny. Wówczas stają 
się one żywe i nie są jedynie nic nie-

znaczącymi hasłami propagandowymi, 
które trzeba wykuć na pamięć. Wpra-
wdzie naszą tradycją stało się organizo-
wanie sztampowych akademii z okazji, 
na przykład Święta Niepodległości lub 
Konstytucji Trzeciego Maja, ale czy tego 
typu przedsięwzięcia naprawdę trafiają 
do uczniów? Przeważnie cieszą się oni, iż 
mają jedną lekcję wolną, co nie zmienia 
faktu, że część z nich, jeśli nie większość, 
niezmiernie się nudzi. 

Kształtowanie postaw patriotycz-
nych jest jednym z ważniejszych zadań 
polskiej szkoły. Czy jednak da się to 
osiągnąć poprzez tylko i wyłącznie cyto-
wanie, zazwyczaj nudnych podręczni-
ków? Janusz Lubszczyk prowadzi ucz-
niów w miejsca ważne dla historii na-
szego kraju i miasta: na Bożą Górę, mo-
giły powstańców śląskich, mówi o Refor-
macji na ziemi jastrzębskiej, przybliża 
postacie wybitnych ludzi związanych 
z naszym miastem i regionem, organi-
zuje konkursy i zachęcą do prowadzenia 
uczniowskich prac badawczych. Widać, 
że historia regionalna odgrywa w tym 
wszystkim niebagatelną rolę. „Jak można 
uczyć się historii powszechnej i Polski nie 
zagłębiając się w dzieje naszego regionu, 
najbliższej okolicy? To tak, jakbyśmy zo-
stali oderwani od naszych korzeni, fun-
damentów, od naszej małej ojczyzny. 
Tworzyli ahistoryczną, abstrakcyjną rze-
czywistość. A właśnie od tego należy 
zacząć” – mówi. 

W Święto Niepodległości, w dniu 
szczególnym, dla każdego Polaka wra-
camy, a właściwie powinniśmy wracać 
pamięcią do przeszłości. Może ona stać 
się dla nas wielką lekcją patriotyzmu, ale 
też odpowiedzialności, dumy narodowej, 
ale także świadomości swoich wad i nie-
doskonałości. Doprowadzenie do takiego 
odbioru przez społeczeństwo ważnych 
rocznic historycznych to trudne zadanie 
polskiej szkoły. Duże rola w tym nauczy-
cieli historii. Jak chcą to zrobić? Trzy-
mając się kurczowo podręcznika i realizu-
jąc tak zwaną podstawę programową? 
A może wyprowadzając uczniów poza 
mury szkół, tam gdzie działa się historia, 
gdzie decydowało się nasze być, albo nie 
być. Tak, jak stara się to robić Janusz 
Lubszczyk.

Zapal 
“Płomyk 
pamięci"

„Płomyk pamięci” - to akcja, która skie-
rowana jest do jastrzębskich szkół pod-
stawowych. Jej pomysłodawca, Janusz 
Lubszczyk – nauczyciel SP nr 19, zwrócił 
się o to, aby otoczyć pamięcią miejsca 
pochówku osób związanych z historią 
Jastrzębia-Zdroju. 

„To nie ma być akcja jednorazowa, tym-
czasowa przeprowadzana jedynie z ok-
azji Wszystkich Świętych w dniu 1 listo-
pada. Chodzi o to, aby uczniowie z na-
szych „podstawówek” na stałe, przez ca-
ły rok dbali o te ważne dla nas miejsca 
pamięci, zapalili znicz, pomyśleli o prze-
szłości, zatrzymali się na chwil parę, po-
czuli wdzięczność za dokonania poprzed-
nich pokoleń. Najważniejsze jest to, aby 
pamięć przetrwała. Pamięć zawarta 
w kamieniu. Ten kawałek kamienia pie-
lęgnowany daje świadkom nieśmiertel-
ność, ale pod warunkiem, gdy pochylimy 
się nad nim. Wiem zabrzmi banalnie, ale 
bez przeszłości nie mamy szans na przy-
szłość. Mam nadzieję, że pomysł pod-
chwycą nasi sąsiedzi zza miedzy” – wyja-
śnia nauczyciel. 

Grzegorz Węgliński, dyrektor SP nr 19 
mówi, że akcja „Płomyk pamięci” jest 
bardzo dobrym pomysłem na propago-
wanie historii miasta, regionu i kraju. 
„Chciałbym bardzo, aby nasze placówki 
oświatowe włączyły się do tego przed-
sięwzięcia. Chodzi o koordynację działań 
związanych z dbaniem o te szczególne 
dla nas miejsca. Cieszy to, że nauczyciel 
z naszej szkoły pan Janusz Lubszczyk wy-
stąpił z taką inicjatywą, jako dyrektor 
w pełni ją popieram”. 

Dyrektor SP nr 9 Bożena Dylewska wska-
zuje na to, że jej uczniowie, wraz z na-
uczycielami, chodzą na cmentarz w Rup-
tawie i zapalają symboliczne znicze. 
„Weźmiemy pod uwagę propozycje pana 
Lubszczyka, czy na stałe nie włączyć do 
naszego programu wychowawczego te-
go typu działań” - mówi. 

Pomysł Janusza Lubszczyka jest ciekawą 
propozycją skierowaną do jastrzębskich 
„podstawówek”. Włączając się w to 
przedsięwzięcie mają one możliwość, w 
inny niż dotychczas, sposób propago-
wanie nauki o małej i dużej ojczyźnie.

Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki 
w Katowicach, Centrum Zarządzania Kry-
zysowego "W dniu 28.10.2011 r. o  godz. 
22:48 w powiecie pszczyński, miejsco-
wość Pniówek, w Kopalni Węgla Kamien-
nego "Pniówek" należącej do Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, doszło do wypa-
dku pracownika firmy JASPOL. Na pozio-

mie 830 m. W czasie jazdy pociągiem 
osobowym mężczyzna doznał obrażeń 
głowy. Po wyciągnięciu na powierzchnię 
i przewiezieniu do szpitala mężczyzna 
zmarł. Przyczyny i okoliczności zdarzenia 
bada Okręgowy Urząd Górniczy w Ryb-
niku przy współudziale Wyższego Urzędu 
Górniczego”.

Tragiczny wypadek 
w "Pniówku”

KWK Pniówek, fot. JSW

Historia inaczej

3 listopada w KWK "Jas-Mos" w Jastrzę-
biu-Zdroju miał miejsce wstrząs wysoko-
energetyczny. Stacja Geofizyki Górniczej 
w kopalni zarejestrowała go o godzinie 
21.31.

Jak podały służby kopalniane, epicen-
trum wstrząsu to teren gminy Mszana - 
sołectwo Gogołowa w rejonie ulicy Wiej-
skiej i Morcinka. Znajduje się tam rozpro-

szona zabudowa jednorodzinna, roz-
dzielnia sieci gazowej i wodnej oraz na-
powietrzna sieć energetyczna średniego 
i niskiego napięcia.

W razie zaobserwowanych szkód mie-
szkańcy powinni kontaktować się z ko-
palnią KWK "Jas-Mos", 
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój; 
tel. 32/756 31 13.

Wstrząs w kopalni
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Co określa dzisiaj nasz stosunek do 
Polski, do narodu jako takiego, do jego 
historii? Czy jesteśmy w stanie wznieść 
się ponad własne egoistyczne interesy 
i popatrzeć na świat z perspektywy 
wspólnoty? Co stanowi o jej sile? Czy 
ostatecznie może być ona postrzegana 
jako wartość symboliczna, wokół której 
orientujemy własne działania? Czy ra-
czej jest tylko pretekstem do narzekań 
i żądań, za którymi kryją się osobiste in-
teresy.

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że 
wciąż pokutuje u nas myślenie „czarno-
białe”, że jako naród jesteśmy rozpięci 
między dwoma skrajnymi biegunami. 
A więc z jednej strony ignorancja i os-
tentacyjne ziewanie na sam dźwięk sło-
wa „patriotyzm”. Z drugiej, nadużywa-
nie tego rodzaju symboliki i wykorzy-
stywanie jej do nie zawsze szczytnych 
celów. Pomiędzy tymi postawami jest 
już tylko przepaść, a oba obozy na do-
bre okopały się na swoich pozycjach.

Historia to surowa i wymagająca 
nauczycielka. Jej pobieżna choćby zna-
jomość, szczególnie teraz w przededniu 
Dnia Niepodległości, nie nastraja opty-
mistycznie. Czy tak naprawdę potra-
fimy działać wspólnie i konstruktywnie 
w dłuższym przedziale czasu? Czy też 
obraz naszej wspólnoty to głośny krzyk 

rozpaczy raz na pewien czas, w naj-
lepszym wypadku jakiś widowiskowy 
zryw? Czy potrafimy jednoczyć się 
i uparcie dążyć do wspólnego celu? 
A nie tylko po sienkiewiczowsku urywać 
dla siebie jak największy kawałek z na-
rodowego sukna. 

Na przykład nam, Polakom za gra-
nicą w zasadzie nigdy nie udało stwo-
rzyć się silnej i wpływowej organizacji 
polonijnej. Na czym polega ten prze-
wrotny fenomen? Wstydzimy się pol-
skości, wynika to z naszych narodowych 
kompleksów, chcemy zapomnieć o wła-
snych korzeniach, lub przebrać je w od-
pustowe szatki? Być może odpowiedź 
na pytania dotyczące przeszłości powie 
nam jeszcze więcej o dniu dzisiejszym? 
Cofnijmy się raz jeszcze w czasie. Tak się 
dziwnie składa, że już wtedy na scenie 
politycznej – i nie tylko – pojawili się ro-
dacy nad wyraz uświadomieni w kwestii 
narodowościowej. I znowu paradoks. 
Okazuje się bowiem, że już wtedy mo-
żna było przesadzić z eksponowaniem 
własnego patriotyzmu. Bardzo często 
stawał się on przykrywką do realizowa-
nia ideologicznych, nierzadko skaza-
nych egoizmem celów. 

Historia może być zatem przekleń-
stwem, ale i ogromną wartością samą 
w sobie. Wszystko zależy od interpreta-

cji i podejścia. W tym drugim przypadku 
działa ona bez mała na zasadzie katali-
zatora pozytywnych przemian. W ślad 
za nią pojawia się duma, ona zaś moty-
wuje do życiowego optymizmu. Ale nie 
tego, który w praktyce sprowadza się do 
niecierpliwego oczekiwania na mo-
ment, kiedy z nieba spadnie biblijna 
manna – bo się nam należy! Historia bo-
wiem powinna być tu motorem do 
wspólnego działania. W oparciu o ak-
ceptowany przez wszystkich system 
wartości i w imię wyższych celów. Zbyt 
wielką wagę przywiązujemy do teatral-
nych gestów, zbyt łasi jesteśmy na po-
klepywanie przez obcych, zbyt wiele 
rzeczy robimy tylko na pokaz, zdecydo-
wanie za często chcemy odcinać ku-
pony od osiągnięć naszych przodków.

Zatem czym jest naród? Nasz na-
ród. Nieokreślonym, ulotnym jak listo-
padowa mgła bytem? Bynajmniej. Na-
ród to wspólne osiągnięcia i zbiorowa 
odpowiedzialność. To wspólna praca 
u podstaw. W firmie, szkole, organizacji, 
czy gminie. Wreszcie, naród to suma 
egoizmów, składających się na obrany 
przez nas cel. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu, jest tu miejsce na pry-
watę, czy partykularne interesy, które 
paradoksalnie można pielęgnować, 
działając rozmyślnie i właśnie wspólnie. 

Obserwując to, co dzieje się wokół nas 
łatwo popaść w pesymizm, bo wciąż da-
leko nam do tego ideału. Albo w nie-
zdrowe podniecenie, kiedy kolejni sa-
mozwańczy prorocy wycierają sobie gę-
bę wyświechtanymi sloganami, sami 
zazdrośnie pilnując własnych intere-
sów.

Czy utożsamiamy się z krajem, w 
którym żyjemy, z narodem, którego 
częścią jesteśmy? Kiedy słyszymy 
„Polak” to co czujemy? Podnosimy 
wówczas dumnie głowę? Prężymy 
pierś? Ale czy po tym zestawie zacho-
wań obowiązkowych wywieszamy na 
przykład flagę w czasie narodowych 
świąt? Paradoksalnie flagi były oczkiem 
w głowie poprzedniego systemu. Czy to 
oznacza, że jako naród potrzebujemy 
nad sobą bata?  Na czym polega ten roz-
dźwięk między gestem a manifestacją 
prawdziwej przynależności do wspól-
noty? Czy ta nieznośna dwulicowość to 
nasza główna cecha narodowa? Takich 
pytań jest zdecydowanie więcej. Bo 
chętnie oddamy ojczyźnie serce i duszę, 
gdyby jeszcze tylko nie było to takie 
męczące...

I jeszcze jedna, nie mniej ważna 
kwestia. Naród to nie tylko jego bohate-
rowie. Nie tylko papież Jan Paweł II, 
Adam Małysz i ostatnio, rzutem na taś-

mę, kapitan Tadeusz Wrona. To jakby 
nie było wybitne, ale tylko jednostki. 
Naród, nawet jeśli zabrzmi to najbar-
dziej patetycznie na świecie, to każdy 
z nas, to codzienny trud podejmowany 
na naszym małym, prywatnym poletku, 
to świadomość, że robimy to wspólnie 
i dla dobra wspólnego.

Jak się rzekło, kraj nasz od wieków 
popada ze skrajności w skrajność. Od 
traktowania przynależnego narodowi 
zestawu symboli z nonszalancją po bu-
dowanie na tej patriotycznej retoryce 
przysłowiowych zamków na piasku. Być 
może jako Polacy jesteśmy skazani na to 
manewrowanie między dwoma skraj-
nymi biegunami? Może w tym tkwi dla 
nas samych nasz dyskretny urok? Nim 
jednak odpowiemy sobie na te pytania, 
zastanówmy się co zrobić z piątkowym 
świętem. Czy zignorować je, przespać, 
zagłuszyć telewizyjną papką? A może 
nasza myśl niesforna ucieknie tego dnia 
i zaduma się nad tym, kim i czym sami 
jesteśmy – indywidualnie i w tej groma-
dzie między Bugiem a Odrą. Zastanów-
my się nad tym. W końcu za rok stanie-
my przed tym samym dylematem.
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WSPÓLNA SUMA EGOIZMÓW
Dzień 11 listopada, Święto Niepodległości,  to znakomita okazja do tego, aby przypatrzeć się bliżej naszemu stosunkowi do takich pojęć jak naród, historia, czy patriotyzm. 
Co one tak naprawdę dla nas oznaczają? Czy mają jakąś wartość, czy są już tylko pustym słowem, anachronizmem w coraz bardziej zglobalizowanym świecie? Szczególnie 
dzisiaj, kiedy definicja każdego z tych słów to bardziej pole do popisu dla wszelkiej maści ideologicznych hochsztaplerów. Czy potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, 
co w praktyce oznacza bycie Polakiem? Czy poczuwamy się do narodowej tożsamości, czy wręcz przeciwnie – jest nam ona obojętna, lub, jeszcze gorzej, wstydzimy się jej?
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tel. 32 471-60-87
Czynne: pn.-pt. 8.00-17.00

sob. 8.00-13.00

,

Śląska policja prowadzi kampanię społeczną - „Nie 
reagujesz - akceptujesz”. "Celem głównym kampanii 
społecznej jest ograniczenie liczby przestępstw pos-
politych, szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa 
jak: uszkodzenia ciała, bójki i pobicia, rozboje, kra-
dzieże, kradzieże z włamaniem oraz zniszczenia mie-
nia, a także zwiększenie liczby zatrzymań ich spraw-
ców w trakcie lub bezpośrednio po ich dokonaniu. 
Pośrednio chodzi również o wzmocnienie reakcji 

mieszkańców regionu na naruszenia prawa szcze-
gólnie dla nich uciążliwe, zwiększenie świadomości 
obywatelskiej w zakresie reakcji na przestępstwa 
najbardziej szkodliwe społecznie, ograniczenie zda-
rzeń przestępczych” - poinformowała rzecznik KMP 
w Jastrzębiu-Zdroju Inez Biernacka. W ramach 
przedsięwzięcia będą organizowane spotkania mie-
szkańców z funkcjonariuszami policji.

Niedzielny, ciepły poranek 6 listopada, przy deptaku 
prowadzącym od ulicy Pomorskiej w stronę Kaszub-
skiej i Łowickiej. Powyrywane, betonowe kosze na 
śmieci, rozbite butelki po piwie, rozrzucone worki ze 
śmieciami, wymioty… Robimy zdjęcia, spotykamy 
przechodniów kręcących głowami i słyszymy ko-
mentarze typu: „Takich idiotów powinno się wie-
szać!”, „Panie , komu to przeszkadza?” „ Gdzie jest 
Policja, gdzie Straż Miejska?” 

Widać ogromne oburzenie ludzi przechodzących 
obok, i nie ma się temu co dziwić, to przecież spa-
cerowe miejsce na styku trzech ulic. Nie wiadomo 
kto to zrobił i ile osób brało udział w tej dewastacji. 
Taka akcja trwała przynajmniej kilka minut, aby wyr-
wać zakopany 30 cm w ziemię kosz potrzeba dużej 
siły! Musiało być przynajmniej kilka osób, takiemu 
wydarzeniu towarzyszy hałas, huk! Dlaczego z są-
siednich bloków nikt nie zadzwonił na Policję lub 
Straż Miejską? Przecież w takiej sytuacji trzeba na-
tychmiast łapać za telefon i Reagować „Panie z tych 

knajp tam, zawsze w nocy jak idą to hałas i krzyki! 
Strach, bo nawet w dzień pijani stamtąd wychodzą! 
Co za banda!” - zaczepia nas kolejny przechodzień 
wskazujący na sąsiadujące ze sobą trzy bary na ulicy 
Pomorskiej. „ To nie pierwszy raz takie widoki w tym 
miejscu!” - komentuje kobieta wracająca z kościoła.

Zarząd Osiedla Pionierów w sprawie nocnych wan-
dalizmów będzie rozmawiał na spotkaniu z radnymi 
naszego miasta i z dzielnicowym. Może skutecznym 
rozwiązaniem byłoby utworzenie Policyjnej grupy 
szybkiego reagowania? Takie patrole zostały powo-
łane w wielu miastach, gdzie były ogromne pro-
blemy z wandalizmem i chuligaństwem. Efekty pracy 
GSR-ów są bardzo konkretne. Wystarczy poczytać 
w internecie. Powyższy tekst jest naszą interwencją 
oraz apelem do władz i służb porządkowych naszego 
miasta. Prosimy o podjęcie działań, aby ludzie nie 
bali się wychodzić ze swoich domów!

                                Zarząd Osiedla Pionierów

Demolka 
w sobotnią noc

wasze komentarze

Ü

Ü

Ü

Ü

 Podobna sytuacja ma miejsce prawie w każdy 
weekend na Al. Jana Pawła II. Doskonale widać 
jak grupa chuliganów niszczy wszystko od Dia-
mentu po Supersam. Moim zdaniem trzeba w ta-
kich miejscach zainwestować w monitoring miej-
ski dzięki, któremu w takich sytuacjach będzie mo-
żna szybka reagować i pociągnąć sprawców do 
odpowiedzialności karnej i finansowej.
autor: miko

  Kurde! Co komu przeszkadza jakiś kwietnik 
czy kosz? Takich debili powinni karać maksymal-
nymi karami finansowymi! Jakby zapłacił jeden 
z drugim kilka tysięcy złotych to by mu się odech-
ciało ...
autor: GREG

Na Pomorskiej są 4 bary...  W tym jednen chy-
ba czynny 24h ... To była spokojna ulica! A teraz to 
co się tam dzieje to przechodzi ludzkie pojęcie! 
Zlikwidować te speluny !
autor: Mieszkaniec

Ü

A ja uważam, że Policja i Straż Miejska mają 
za małe uprawnienia. Legitymując bandziorów 
powinni ich kłaść na glebie z rozstawionymi ręka-
mi i nogami, upokarzać, tępić, przeszukiwać! 
A tymczasem blokersi jaja sobie robią jak ich mun-
durowi legitymują. Zabawę z tego mają .
autor: Misiek

autor: beno

 Trzeba nie które chwasty po wyrywać i bę-
dzie spokój, widocznie za mało pracy i się nudzi 
nasza młodzież meblując nasze miasto po swoje-
mu.

Ü

Ü

Ü

 Mieszkam w Jastrzębiu już prawie 40 lat. Je-
szcze kilka lat temu jak wracałem w nocy z kopalni 
po 18.00 zmianie to było słychać jak ludzie chrapią 
w domach;)) Taka była cisza. Mówię serio. A obec-
nie? W tamtym tygodniu wracam z pracy, po 
18.00. Koło supersamu zaczepia mnie 4 kolesi - 
daj zapalić - słyszę. Nie pale - odpowiadam. To się 
naucz! Spuszczam łeb i przyspieszam krok... 
słyszę za plecami - zostaw ryla... Co za bydło !!!
autor: bronx

  Nowa huta, Kraków policja na każdym kroku. 
Patrole 3 - 5 osobowe, uzbrojeni po zęby od ochra-
niaczy na kolana po kaski i kominiarki. To robi 
wrażenie! Byłem, widziałem !
autor: agh

P demolkach są wpisy na Jasnecie od kilku 
lat, od kilku lat aą to te same miejsca. Jakby się 
komuś chciało, to posłałby patrole w sobotnie 
noce w te miejsca lub zamontował kilka kamerek 
na słupach. Ale w mieście bezprawia nie ma miej-
sca na takie działania. Policja i SM jest ślepa? Nie 
widzi co się sieje na ulicach? Trzeba zadzwonić 
i powiedzieć???
autor: jaś

Ü

Kto pozwala na to aby w środku osiedla, gdzie 
w okolicy mamy 2 place zabaw dla dzieci były 
czynne 3 bary w tym jeden całodobowy? Czy 
w urzędzie miasta ktoś się zastanawia nad udzie-
leniem koncesji jeszcze przed jej wydaniem ??
autor: zniesmaczony

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

Nie reagujesz
akceptujesz !

Wypadek na pasach

Jastrzębscy policjanci wyjaśniają okoliczności wy-
padku, do jakiego doszło w sobotę na al. Piłsud-
skiego. Kierujący citroenem potrącił pieszego prze-
biegającego przez jezdnię.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 13.50 
w Jastrzębiu-Zdroju na al. Piłsudskiego. Ze wstęp-
nych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego 

wynika, że kierujący samochodem marki Citroen 
potrącił na przejściu dla pieszych mężczyznę, który 
nagle wbiegł na jezdnię. W wyniku zdarzenia 47- 
letni pieszy z urazem głowy trafił do szpitala. Kie-
rujący citroenem - 19 letni mieszkaniec Jastrzębia - 
był trzeźwy, od pieszego pobrano krew do analizy. 
Policjanci wyjaśniają teraz dokładne przyczyny 
i okoliczności wypadku.
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Siłownie na wolnym powietrzu stają się coraz bar-
dziej popularne. Wśród ludzi wzrasta świadomość 
dbania o dobrą kondycję i zdrowie. Zarówno starsi, 
jak i młodsi są zainteresowani, aby móc bezpłatnie 
korzystać z tego typu urządzeń. Także i nasze miasto 
doczeka się, w przyszłym roku, pierwszej tego typu 
siłowni. 

Radny i Przewodniczący Zarządu Osiedla Morcinka 
Norbert Małolepszy pierwszy w naszym mieście 
zwrócił uwagę na brak takich urządzeń: „Uważam, 
że mieszkańcy powinni mieć stworzone warunki do 
ćwiczeń. Myślę tutaj o młodzieży, ale też o senio-
rach, którzy coraz częściej prowadzą aktywny tryb 
życia. Nowoczesne technologie dają możliwość 
montowania urządzeń spełniających ich oczekiwa-
nia, a jednocześnie są odporne na wszelkiego ro-
dzaju wandali. W Jastrzębiu należy zbudować kilka 
siłowni, tak aby nie trzeba było do nich organizować 
wypraw z dalszych części miasta”. Również działacze 
z osiedla Gwarków złożyli wniosek, aby i u nich za-
montować urządzenia do ćwiczeń. Słychać też głosy 
z innych dzielnic, które również chętnie widziałyby 
u siebie tego typu atrakcje.

Mieszkańcy również wyrazili swoje zdanie na ten 
temat, na forum internetowym JasNetu. 
Kasia: „Tak, jestem za powstaniem takich siłowni 
w naszym mieście. Jestem osobą po sześćdziesiątce 
i często jeżdżę do Żor, aby tam poćwiczyć. Jest tam 
zawsze dużo ludzi starszych i młodych, którzy kor-
zystają z siłowni”. 
Ewela: „Świetny pomysł, trzymam kciuki za powo-
dzenie:) Katowice, Żory i inne miasta mają takie 
siłownie i wiele innych rzeczy to, czemu Jastrzębie 
ma nie mieć”. 
Pikuś: „Zapraszam do Żor: siłownia, hala sportowa, 
aquapark, targowisko zadaszone – w jednym miej-
scu i z pięknym terenem spacerowym wraz ze staw-
kiem i kaczuszkami. Panie Norbercie tak trzymać 
i naciskać władze. W Strumieniu to i pooddychać 
można przy solankach, a w Jastrzębiu to na ławecz-
kach przy stacji paliw (Mała Galeria ha ha ha)”.

Na razie osoby lubiące ćwiczyć na wolnym powietrzu 
będą musiały poczekać na siłownię do końca kwie-
tnia przyszłego roku. Jak poinformowała naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji UM 
Maria Pilarska jastrzębski magistrat planuje wydat-
kować na ten cel środki z budżetu miasta w kwocie 
ok. 150 tys. zł. Zdecydowano, że siłownia powstanie 
w jarze przy ul. Turystycznej. Amatorzy treningów 
na wolnym powietrzu będą mogli korzystać z urzą-
dzeń rekreacyjnych o ciekawych nazwach: biegacz, 
wioślarz, wahadło, wyciąg górny, orbitrek, prasa 
nożna. Planuje się, że plac, na którym znajdować się 
ma siłownia będzie mieć kształt okręgu. Termin 
oddani siłowni to koniec kwietnia 2012 roku. 

Spore zainteresowanie budzi również lokalizacja 
siłowni. W magistracie zdecydowano, że będzie to 
jar przy ul. Turystycznej, gdzie znajduje się skate-
park. „Od czegoś trzeba zacząć. Uznaliśmy, że siło-
wnia na wolnym powietrzu będzie dodatkową atra-
kcją jaru, który jest obecnie rewitalizowany” – wyja-
śniała naczelnik Pilarska. Niektórzy mieszkańcy 
wskazują na Jar Południowy jako idealne miejsce dla 
tego typu siłowni. Jednak na razie nie wchodzi on 
w rachubę z powodu nieuregulowanych spraw wła-
snościowych. Mówi się też o Ośrodku Wypoczynku 
Niedzielnego, który obecnie popada w coraz to więk-
szą ruinę. 

Wielu mieszkańców z niecierpliwością czeka na 
pierwszą (miejmy nadzieję, że nie ostatnią) siłownię 
na wolnym powietrzu. Póki, co zmuszeni są udawać 
się na ćwiczenia do sąsiednich Żor. Dyskusja spo-
łeczna, jaka wywiązała się przy okazji tej inicjatywy, 
wskazuje na potrzeby jastrzębian w dziedzinie akty-
wności fizycznej. Wydaje się, że oczekują oni od 
miasta więcej tego typu przedsięwzięć, z których 
może skorzystać przeciętny Kowalski z rodziną.

Siłownia 
na wolnym 
powietrzu
W Jastrzębiu nie powstała jeszcze pierwsza siłownia na wolnym 
powietrzu - choć jest w planach - a już elektryzuje mieszkańców. 
Chcą wiedzieć, gdzie będzie się znajdować i jakie urządzenia wejdą w 
jej skład. Trudno się dziwić temu zainteresowaniu, skoro osoby 
chcące skorzystać z tego typu atrakcji muszą pojechać do… 
sąsiednich Żor. Siłownie w tym mieście zostały uznane za najlepszą 
przestrzeń publiczną. Na razie wypada uzbroić się w cierpliwość, bo z 
siłowni w naszym mieście będzie można korzystać w maju 2012 roku.

wasze komentarze
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 Najlepiej Gdzieś gdzie jest już dużo, a co po-
wiecie o Marusarzówny, Zdroju, Przyjaźni? Pobud-
ka, tam też żyją ludzie !!...
autor: Oburzony

  Tak przyjaźń !!! w 3 dni znajdziemy ją pocięta 
na złomie.
autor: Miłosz

Już widzę, jak ludzie ze zdroju jadą na drugi 
koniec miasta, aby poćwiczyć. Porażka! Przecież 
powinno się zrobić w dwóch miejscach przeciw-
ległych. Dla jednych z jednego końca miasta i dru-
gich w Zdroju. Cóż, ktoś tam w Urzędzie tęgo myśli.
autor: zdrojak

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: ania

Na szóstce wieje nudą... nie ma gdzie iść i po-
siedzieć, wszędzie bary i sklepy... za niedługo 
zamkną kręgielnie i już nigdzie nie będzie można 
iść. Zacznijcie w końcu myśleć o młodzieży w Ja-
strzębiu !
autor: Ola

 Uważam ze w Zdroju, okolice parku to bar-
dzo dobra lokalizacja!!! Myślę że można zrobić an-
kietę gdzie mogłyby powstać takie siłownie. 

W parku obok placu zabaw jest bardzo dużo 
miejsca. Mieszkam w Zdroju i widzę ilu ludzi lubi 
pobiegać sobie po parku, a jakby była i siłownia to 
lubili by i także poćwiczyć. Napewno nie wybiorę 
się nigdy na Turystyczną żeby na siłownie iść, 
a poza tym mają stadion, skate park itp. my też 
byśmy chcieli mieść jakieś atrakcje pod nosem...
autor: Oburzony

inne nawet gminy zafundowały sobie takie 
obiekty. a my jak zawsze 100 lat za murzynami 
mamy być? W końcu by się tym ktoś zajął.
autor: Jurek

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

Ü
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 dlaczego wszyscy myślą że przyjaźń jest aż 
taka zła.. Niestety jesteśmy zapomniani. Dzieci 
nawet nie mają porządnego placu zabaw. Pamię-
tają tylko o centrum miasta i o dużych osiedlach, 
postawili parę sztuk ławek przy ulicy i myślą, że 
będziemy się cieszyć oglądaniem jeżdżących aut. 
Przydała by się tutaj jakaś rozrywka.
autor: M

  Kupiłem mieszkanie do remontu. Zaczęło się: 
kucie i wymiana podłóg, wymiana instalacji wod-
nych, elektrycznych, tynkowanie, malowanie, wy-
miana okien, kafelki itd. Remont zacząłem od rze-
czy najważniejszych. Na końcu meble, sprzęty itd. 
Kiedy widzę gospodarowanie naszym miastem, to 
jakby do starego mieszkania najpierw kupić meble 
i powiesić plazmę na ścianie... Dziury w chodni-
kach, boiska nie nadające się nawet dla lądowania 
UFO, brak parkingów... Ale co tam, my cieszmy się 
nową plazmą...
autor: TOM

Najpierw kawiarenka w Parku Zdrojowym za 
1,2 mln złotych. Teraz siłownie na wolnym powie-
trzu. Albo, ktoś się bawi pieniędzmi z budżetu mia-
sta, albo osoby, które odpowiadają za ich wyda-
wanie są zupełnie oderwane od rzeczywistości! 
Chciałoby się walnąć pięścią w stół i powiedzieć 
DOSYĆ! Panie Janecki! Panie Baradziej! Czy wy 
znacie problemy i potrzeby ludzi żyjących tutaj?? 
Może zechcielibyście się przesiąść, choć na chwilę 
z czarnej limuzyny i piechotą przejść przez kilka 
miejsc np. chodnikiem od poczty w stronę Podha-
lańskiej... Może w skórzanych, eleganckich buci-
kach nie złamiecie sobie nogi... To jest kpina! 
Osiedle Barbary jest ewidentnie faworyzowane 
w inwestycjach! Dosyć tego! Jak Jasnet napisze 
coś, że coś nie gra to jest nazywany szmatławcem! 
Jak się jakiś działacz osiedlowy oburzy, jest nazy-
wany populistą i karierowiczem! Tymczasem ci 
dwaj panowie pogrywają sobie na nosach wszy-
stkim ! I puszczają nam oczko !
autor: FTTX3456 

Ü
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Na Srebrną Cieszyniankę oraz 
odznakę Ministra Kultury 
złożyło się wiele Pana działań. 
Najpierw założył Pan Sekcję 
Miłośników Militariów. 

Sekcja Miłośników Militariów powstała 
jesienią 1995 roku. Byłem wówczas ucz-
niem LO i.m. Antoniego Osuchowskiego 
w Cieszynie. Zebrała się nas grupka sze-
ściu osób. Interesowaliśmy się historia 
najnowszą i zbieraliśmy informacje na jej 
temat. Niewiele można było się na jej te-
mat dowiedzieć, jeśli chodzi o Ziemię Cie-
szyńską. Założyliśmy więc SMM, dzia-
łającą przy Cieszyńskim Klubie Hobbys-
tów, który jest kołem Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej. Jego charakter bardziej od-
dawałaby nazwa Sekcja Miłośników Hi-
storii, bo nasze zainteresowanie nigdy 
nie skupiało się tylko na militariach, ale 
na historii lokalnej, jednak w tym czasie 
taką nazwę wymyśliliśmy i tak już zosta-
ło.
Powoli zaczęliśmy odkrywać historię lo-
kalną. Zaczęło się od zjazdów w Domu 
Narodowym, gdzie odbywały się spotka-
nia z weteranami. Obecnie to pokolenie 
niestety prawie całkowicie już odeszło. 
Dużo ciekawych rzeczy dowiadywaliśmy 
się od nich, sporo faktów zaczynało po-
woli składać się nam w jedną całość. 
Wszystko spisywaliśmy. Stąd zaczęły się 
nasze kolejne działania, a mianowicie za-
wiązała się Sekcja Modelarska. Oprócz 
tego organizowaliśmy wystawy tematy-
czne, które zajmowały się historią Śląska 
Cieszyńskiego.

Obecnie SMM liczy nominalnie zapisa-
nych ponad 30 członków z Cieszyna 
i okolic: Hażlacha, Goleszowa, Skoczowa, 
a nawet Bielsko-Białej i Żor, Wadowic czy 
Rybnika. Nie ma to jednak znaczenia, bo 
tak naprawdę nie jesteśmy organizacją 
w której skupiamy się głównie na zapisy-
waniu członków i w rzeczywistości osób 
które działają w naszej sekcji jest prawie 
100. Nie robimy cyklicznych zebrań. Jeśli 
są jakieś akcje i wydarzenia, to każdy kto 
chce przychodzi, pomaga i bierze w nich 
udział. 

Badacie więc historię lokalną, 
nieznane i tajemnicze wydarzenia.

W sumie nie są to tajemnice i nie powin-
ny nimi być. Tajemnicą stały się dlatego, 
że zostały słabo udokumentowane. Do 
tej pory, kiedy ludzie przyjeżdżają odwie-
dzać muzeum, to zostają w szoku, że 
tutaj działy się wydarzenia, o których 
w ogóle nie słyszeli. W poszczególnych 
miejscowościach mieli swoją historię mó-
wioną, zapamiętaną i dużo w domach 
opowiadali. Np. mieszkańcy Pruchnej 
opowiadali o ciężkich walkach, jakie mia-
ły miejsce w 1945 roku w ich miejscowo-
ści, a cieszyniacy o cieszyńskich podha-
lańczykach lub o zajęciu Zaolzia. Nad-
szedł czas, który myśmy trochę prze-
widzieli, ale nie przewidzieli tego chyba 
historycy i nasi lokalni działacze odpo-
wiedzialni za edukację regionalną. Te 
osoby po prostu zniknęły, a młodszym 
osobom nie ma kto o tym opowiedzieć 
i lokalna historia zaczyna obumierać. 

Dużo takich opowieści 
z terenu Śląska 
Cieszyńskiego spisaliście?

Mamy sporo relacji i dużo dokumentów, 
które udało się zebrać i cały czas ten 
zbiór powiększa się. Powoli bierzemy się 
za opracowywanie materiału i prawdo-
podobnie w przyszłym roku powstanie 
książka o 4 Pułku Strzelców Podhalań-
skich, w której zawarte będą podstawo-
we informacje. W przygotowaniu jest też 
większa książka o najnowszej historii Ślą-
ska Cieszyńskiego. Będą w niej nigdy 
wcześniej nie zapisane relacje i opowie-
ści starszych osób ze Śląska Cieszyń-
skiego. W ludzkiej pamięci zachowało się 
bardzo dużo. Ludzie żyli tymi wydarze-
niami i do końca życia bardzo dokładnie 
je pamiętali. 

Byłoby dobrze, gdyby 
książka stała się 
obowiązkowa 
w szkołach.

Cały czas w tym kierunku będę działał 
i zobaczymy, jakie będą tego efekty. Do
brze by było, gdyby edukacja regionalna 
w szkołach zaistniała. Tochę jest dziwne, 
że np. młodzież w Osuchowskim uczy się 
o Powstaniu Warszawskim, a nikt im nie 
mówi, że w budynku, w którym się uczą, 
znajdował się sztab armii Austro-Węgier-
skiej w okresie pierwszej wojny świato-
wej, z którego wydawano rozkazy na 
wszystkie fronty. 

Kiedy prowadzi Pan prelekcję 
w szkołach, muzeum lub Domu 
Narodowym, to zauważa Pan 
zainteresowanie młodzieży 
historią regionu?

Tak. Sami nauczyciele stwierdzają, że 
zainteresowanie jest bardzo duże i nie 
trzeba dzieci uciszać. Należy jednak to 
ciekawie opowiedzieć, dodać zdjęcia, fil-
my, przynieść eksponaty, mundury, które 
mogliby ubrać. Szkoda tylko, że dzieje się 
to na marginesie, a nie np. na lekcjach 
edukacji regionalnej. W sumie przez trzy 
lata działalności przez muzeum prze-
winęło się ok. 700 młodzieży z gimna-
zjów i szkół średnich. Jest też sporo wy-
cieczek spoza Cieszyna. Są jednak szkoły 
z Cieszynie, które tutaj nigdy nie były, 
a są takie co przychodzą co roku. 

Pamiątki materialne po 
wydarzeniach historycznych 
też zbieracie.

Ciągle zbieramy pamiątki. W sierpniu np. 
mieliśmy dużą akcję, w której udało nam 
się zlokalizować miejsce upadku niemiec-
kiego Messerschmitta, za sterami któ-
rego siedział niemiecki as myśliwski. 
W historiografii było zapisane, że spadł 
on gdzieś na Śląsku, ale nikt nie wiedział 
gdzie. Nam po 64 latach udało się zlokali-
zować to miejsce w Drogomyślu. Prze-
prowadziliśmy tam akcję wydobywczą i 
znaleźliśmy część Messerschmitta z pięk-
nie zachowanym silnikiem. Obecnie jest 
on w renowacji. Z tego co udało nam się 

ustalić, był to najwyższy rangą niemiecki 
as myśliwski, który został zestrzelony na 
terenie Polski. W chwili śmierci miał 124 
zestrzelenia. 

W maju tego roku w czasie Nocy Muzeów 
otworzyliśmy w muzeum wystawę czaso-
wą, na której pokazane są pamiątki po 
katastrofach lotniczych na Śląski Cie-
szyńskim, które udało się nam przez lata 
zgromadzić. Są tam wszystkie części sa-
molotów z okresów II wojny światowej. 
Na terenie śląska Cieszyńskiego było po-
nad 30 katastrof lotniczych.

Przy SMM działają 3 grupy 
rekonstrukcji historycznej.

Obecnie przy SMM największą grupą 
rekonstrukcji jest powstała w 2004 roku 
4 Pulk Strzelców Podhalańskich, która 
liczy 22 członków. Oprócz tego są osoby 
interesujące się Brygadą Spadochrono-
wą Gen. Sosabowkiego, działają koledzy, 
którzy kolekcjonują umundurowanie 
i wyposażenie amerykańskiej dywizji 
spadochronowej z okresu walk o Nor-
mandię. Są też dziewczyny w wieku 
szkolnym odtwarzające przysposobienie 
wojskowe kobiet. Była to skupiająca 
dziewczyny, paramilitarna organizacja 
przedwojenna, działająca przy gimna-
zjach i liceach. 

Krzewiciel i pasjonat historii

Krzysztof Neścior (z lewej) i 4 Pułk Strzelców Podhalańskich

To prawdziwy pasjonat historii. Założył Sekcję Miłośników Militariów i prywatne muzeum cieszyńskiego 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. 

Niczym detektyw szuka i odkrywa nieznane fakty z historii Śląska Cieszyńskiego. W 2010 roku za swoją działalność uhonorowano go 

wyróżnieniem „Srebrnej Cieszynianki”. W ten sposób został najmłodszym laureatem tego odznaczenia w historii. W 2009 roku, również jako 

jeden z najmłodszych, został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury 

Polskiej”. Wcześniej w 1997 roku zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego. Najpierw zdobywał wiedzę w szkole podoficerskiej na Mazurach, 

potem służył w 18. Bielskim Batalionie Desantowo-Szturmowym. W 1999 roku brał udział w interwencji wojsk NATO w Kosowie jako dowódca 

drużyny w plutonie rozpoznawczym. W roku 2000 z rąk sekretarza NATO za służbę w Kosowie otrzymał odznaczanie „In Serwis Peace”. 

Postawę patriotyczną i zainteresowanie historią przekazuje swoim dwóm synom, którzy mimo młodego wieku interesują się przeszłością. 

O działaniach na rzecz kultury i historii lokalnej rozmawiamy z Krzysztofem Neściorem, dyrektorem 4 Muzeum Strzelców Podhalańskich.



Duże zainteresowanie jastrzębian wzbu-
dził przyjazd do naszego miasta Doroty 
(Dody) Rabczewskiej. W czwartek, 3 lis-
topada, podpisywała swoją nową płytę 
pod tytułem „7 pokus głównych”. Wizyta 
w naszym mieście była częścią większej 

trasy artystki, która promuje swoje naj-
nowsze dzieło. Jej pojawienie się w skle-
pie Media Expert wywołało duże emocje 
wśród fanów, którzy rzucili się po jej 
autograf i mogli osobiście poznać swoją 
idolkę.

Na owoce 
Casablanki 
poczekamy...

Jak informuje rzecznik jastrzębskiego 
magistratu Katarzyna Wołczańska: 
„prezydent miasta brał udział w Euro-
pejsko-Arabskiej Misji Gospodarczej 
w Maroko na czele z Wicemarszałkiem 
Województwa Śląskiego, organizowanej 
przy współudziale Starostwa Powiato-
wego w Rybniku. Reprezentowane było 
tam nie tylko nasze miasto, ale całe 
województwo śląskie. 

Po upływie zaledwie tygodnia od po-
wrotu, trudno mówić o efektach wizyty. 
Jednym z punktów Misji było spotkanie 
w marokańskiej izbie przemysłowo-han-
dlowej, gdzie zostawiono oferty inwesty-

cyjne miasta, innym - uczestnictwo 
w międzynarodowych targach Pollutec 
2011. Na targi (które w dużej mierze 
poświęcone były gospodarce odpadami 
komunalnymi, recyklingowi itp.) przybyło 
wielu inwestorów z Europy, a Polska mia
-ła tam swoje stoisko, również z ofertami 
z Jastrzębia-Zdroju. Oprócz tego odbyły 
się spotkania z samorządowcami oraz 
pracownikami ambasady i konsulatu. Ci 
ostatni zostali poproszeni przez przedsta-
wicieli kilku marokańskich miast (np. 
miasta Sala) o zainteresowanie Jastrzę-
bia-Zdroju nawiązaniem z nimi współpra-
cy partnerskiej. Nie są to jednak działa-
nia, które natychmiast owocują”.

Doda w Jastrzębiu
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Będą nowi radni
Łukasz Kasza z (PiS) i Franciszek Franek 
(PO) zasilą szeregi radnych. Osoby te 
zajmą miejsca po Grzegorzu Matusiaku 
(PiS) i Jarosławie Potępa (PO), którym 
Rada podczas sesji, w dniu 27 październi-
ka, wygasiła mandaty. Teraz potrzebna 
jest uchwała o wstąpieniu nowych rad-
nych w ich miejsce. 

Radny Jarosław Potępa złożył rezygnację 
z mandatu radnego, w dniu 21 czerwca 
br., jednak podczas wrześniowej sesji nie 
została ona przyjęta. Klub Platformy 
Obywatelskiej, którego radny był człon-
kiem uznał te działania złośliwość i polity-
czną grę

ciąg dalszy ze strony 12

sce i pierwsze prywatne na Śląsku Cie-
szyńskim. Instytut Pamięci Narodowej 
wyróżnił w 2009 roku jako jedyną pla-
cówkę prywatną statuetką honorową 
,,Kamienie Pamięci 1939”.

Wszystkie eksponaty 
zgromadzone w muzeum
są związane z cieszyńskim 
4 Pułkiem Strzelców 
Podhalańskich?

Tak. Obecnie w muzeum jest ponad 
tysiąc eksponatów. Wszystkie sam zbie-
rałem albo zakupiłem. Większość rzeczy 
z racji tego, że działam w Cieszyńskim 
Klubie Hobbystów odkupiłem od kole-
kcjonerów. Niektóre kupiłem w nawet 
w USA. 

Najcenniejsze eksponaty?

Wszystkie są cenne z racji tego, że zacho-
wało się ich mało. Jednak z takich unika-
towych mogę wymienić, np. filiżankę 
z zastawy kasyna pułkowego. Nie wiem, 
czy jest druga taka na świecie. Ciekawy 
jest też puchar starosty cieszyńskiego dla 
4 PSP z 1939 roku. 

W muzeum kręcono kilka 
filmów dokumentalnych.

Tak. Ostatni, realizowany na początku te-
go roku „Śląski Posterunek” znanej na 
Śląsku reżyserki Aleksandry Fudala, do-
tyczy Policji Województwa Śląskiego. Do-
stał on nagrodę specjalną Grand Prix na 
VI Polonijnym Festiwalu Multimedialnym 
"Polskie Ojczyzny 2011" w Częstochowie. 
Teraz został zgłoszony do nagrody im. 
Krystyny Bochenek. Można go obejrzeć 
na stronie internetowej muzeum.

A co z Archiwum Wojskowym 
Historii Śląska Cieszyńskiego 
w Jabłonkowie?

W 2008 roku z kolegą z Zaolzia Bog-
danem Jakubkiem utworzyłem Archi-
wum Wojskowe Historii Śląska Cieszyń-
skiego w Jabłonkowie. Archiwum miało 
być projektem unijnym. Spełniliśmy pro-
cedurę unijną, ponieważ pomysł był cie-
kawy i trafny. Jednak z innych przyczyn 
nie do końca nam znanych, projekt w fi-
nalnym momencie został zatrzymany, 
prawdopodobnie przez stronę czeską. Do 
końca nie wiemy dlaczego tak się stało, 
zwłaszcza że projekt był non profit. Cho-
dziło tylko o wyposażenie i sprzęt kompu-
terowy. Szkoda, bo można było jeszcze 
więcej zrobić niż się zrobiło, ale względy 
polityczne wszystko przekreśliły. Cała 
przyszłość archiwum stoi pod znakiem 
zapytania.

Pułk Strzelców Podhalańskich 
stacjonował przed wojną 
w Cieszynie.

Tak, cały okres międzywojenny. Przez 
pułk przewinęło się przez ten czas wielu 
wybitnych dowódców czy żołnierzy. W 
kampanii wrześniowej pułk walczył od 
pierwszych strzałów na Zaolziu do ostat-
nich walk w rejonie Tomaszowa Lubel-
skiego. Pułk stracił w tych ciężkich wal-
kach prawie 500 zabitych żołnierzy. To 
ogromna liczba, która świadczy o zacie-
kłości obrony. Jako jedyny pułk podha-
lański został za kampanie wrześniową 
odznaczony za męstwo krzyżem Virtuti 
Militarii.

Skąd bierzecie stroje 
i wyposażenie?

Obecnie jest dużo firm, które profesjo-
nalnie zajmują się szyciem replik mundu-
rów. W nich zamawiamy takie mundury. 
Na początku jednak sami je szyliśmy. 

4 Pułk Strzelców 
Podhalańskich uczestniczy 
w wielu wydarzeniach 
historycznych. 
Planujecie coś na 11 listopada?

Staramy się każde państwowe święto 
ożywiać. W zeszłym roku na 11 listopada 
wystąpiliśmy w mundurach historycz-
nych na koniach, wystawialiśmy wartę, 
była grochówka. 

W 2002 roku odrestaurował 
Pan schron bojowy 
w Cieszynie-Boguszowicach. 
Otrzymaliście na ten cel 
jakieś fundusze?

Wszystkie nasze działania są i były spo-
łeczne. Nigdy nie dostaliśmy żadnej do-
tacji z miasta, starostwa i innej instytucji. 
Wszystkie przedsięwzięcia, w tym akcje 
wydobywcze, muzeum, wyjazdy, wszy-
stko jest z prywatnych pieniędzy. Tak sa-
mo było z akcją w 2003 roku. Społecznie 
ruszyliśmy z łopatami i własną pracą od-
kopaliśmy schron, za własne pieniądze 
odrestaurowaliśmy go i pomalowaliśmy 
oraz zrobiliśmy w środku rekonstrukcję 
całego wyposażenia. 

Jaka jest historia 
tego schronu?

Schron jest bardzo ciekawy, bo wybudo-
wano go w lipcu 1939 roku przez cieszyń-
ski Pułk Strzelców Podhalańskich. Sta-
nowił on część pozycji Boguszowice. Op-
rócz niego był jeszcze drugi schron na te-

renie obecnych zakładów „Olzy” na Małej 
Łące, ale już nie istnieje. W skład pozycji 
oprócz tych dwóch schronów, wchodziły 
jeszcze okopy i linie zasieków. Była to po-
zycja, która miała od strony zachodniej 
zabezpieczyć rejon Cieszyna przed natar-
ciem niemieckim. Zlokalizowano to 
w tym miejscu ze względu bardzo płytki 
brud na Olzie był. Spodziewano się, że 
gdy mosty będą wysadzane, Niemcy bę-
dą próbowali przeprawiać się z tej strony. 
1 września po wysadzeniu mostów, od-
działy niemieckie przeprawiały się w tym 
rejonie przez Olzę. Doszło do wymiany 
ognia między schronem a oddziałami nie-
mieckimi. Wymiana ognia trwała do go-
dzin popołudniowych i koło godziny 
15.00 załoga schronu wycofała się. Bun-
kier nosi do dziś ślady po walce i kulach. 
Jest to ciekawy przykład fortyfikacji z ok-
resu II Rzeczypospolitej. W środku znaj-
dował się ciężki karabin maszynowy. Co 
roku trakcie Dni Otwartych Schronu mo-
żna wszystko obejrzeć. 

Właśnie, przy schronie są 
urządzane co roku spotkania.

Dwa razy do roku organizujemy dzień ot-
warty, na który przychodzą nie tylko 
miejscowi, ale pasjonaci historii z całej 
Polski. Spotykają się członkowie grup re-
konstrukcyjnych, są pokazy. Wymienia-
my się też informacjami, ponieważ na 
Śląsku Cieszyńskim cały czas odnajdu-
jemy coś nowego, co warto pokazać. 

Muzeum 4 PSP zostało 
założone w 2008 roku. 
Jakie były jego początki?

Z racji powiązań rodzinnych od zawsze 
interesował mnie temat 4 PSP. Przez kil-
kanaście lat zbierałem różne eksponaty 
z nim związane. Już wtedy było to tru-
dne, bo po przedwojennym wojsku za-
chowało się niewiele. Wynika to z kilku 
względów. Po pierwsze to kampania 
wrześniowa, gdzie cały Pułk praktycznie 
wszystko stracił na wschodzie. Później 
okres okupacji i PRL-u, gdzie pamiątki też 
nie były szanowane. Mimo to zebrał się 
pokaźny zbiór i w 2006 roku rozpocząłem 
remont piwnicy, w której postanowiłem 
otworzyć ekspozycję. Sama piwnica ma 
też ciekawą historie, bo są to resztki go-
tyckich murów będących pozostałością 
o pierwszym domu z XV wieku. Przez dwa 
lata prywatnie odnawiałem piwnicę, 
w której wcześniej znajdował się zsyp na 
węgiel. Cały 2007 rok przygotowywałem 
wystawę. W lutym 2008 roku nastąpiło 
uroczyste otwarcie muzeum, na które 
przybyło dużo osób pamiętających 
4 Pułk. Na początku tego roku muzeum 
i jego regulamin został oficjalnie zatwier-
dzony przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Jest to jedno z kil-
kudziesięciu prywatnych muzeów w Pol-







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

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

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 !

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

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



Zatrudnię kierownika apteki 
i magistra farmacji w Jastrzębiu 
Zdroju CV proszę przesyłać 
na adres: elzbietadur@o2.pl 
kontakt: 881 206 324

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 na wekendy-pub 6 
ul.Marusarzowny 8a Jastrzębie-Zdroj 
kontakt: 693 427 577

Szukamy pań do robienia stroików 
świątecznych, wyjazd od zaraz na 
dłuższy okres czasu, wymagana jest 
znajomość języka.Proszę przesłać 
CV na biuro@goodjob.com.pl 
kontakt: 32 720 32 22

Z doświadczeniem, lub po kursie 
florystycznym, do samodzielnego 
prowadzenia kwiaciarni. 
Proszę dzwonić między 
16.00 a 20.00 
kontakt: 505 359 924

Przyjmę do pracy pracownika 
na myjnię samochodową . 
Wymagania: doświadczenie w pracy. 
kontakt: 504 087 324

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

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

Przyjmę do pracy na stanowisko 
kelner / kelnerka. Wymagania 
doświadczenie w zawodzie, 
aktualna książeczka. 
kontakt: 516069522, 691771798

Mechanik samochodowy 
samodzielnego mechanika do 
wspólnego prowadzenia warsztatu 
z doświadczeniem chętnie z 
własnym sprzętem szukam. 
kontakt: 531 848 959

Zatrudnię fryzjerkę
od 01.12.20011r. 
kontakt: 698 750 758

Zatrudnię barmankę w piwiarni 
"Warka" Praca trzy dni 
w tygodniu (8 - 18)
kontakt: 515 290 191

Kawiarnia Absolut II przy ul. Ruchu 
Oporu przyjmie do pracy kobietę na 
stanowisko: barmanka. 
kontakt: 608 612 208

Pizzeria zatrudni kierowce najlepiej 
z doświadczeniem 
kontakt: 32 476 39 62

Zatrudnię kasjera-sprzedawcę do 
sklepu Żabka, ul. Marusarzówny. 
Wymagana ważna książeczka 
sanepidowska oraz min. 2-letnie 
doświadczenie w obsłudze klienta. 
kontakt: 500 156 101

Wynajmę mieszkanie, 
os. Bogoczowiec, umeblowane, 2p., 
Kaucja 1400 zł, opłata miesięczna 
1200 zł (w tym czynsz+media) 
kontakt: 793 165 750

Wynajmę mieszkanie typu M-2. 
W centrum Jastrzębia. 
kontakt: 889 331 762

Do wynajęcia M-5 na ulicy 
Krakowskiej w J-biu. mieszkanie na 
4 piętrze, po kapitalnym remoncie. 
mieszkanie do wynajęcia od 
kwietnia. cena 1000 pln + czynsz 
kontakt: 662 001 826

Wynajmę mieszkanie M-3 w centrum 
miasta, częściowo umeblowane. 
Odstępne 600 zł, kaucja zwrotna 
1000 zł, plus media, plus czynsz. 
kontakt: 32 45 66 27,  515 147 500

Poszukuję do wynajęcia małego 
pokoju, dla jednej osoby, najlepiej 
z możliwością przyrządzania 
posiłków. W Jastrzębiu lub okolicy. 
kontakt: 32 3288111

 Sprzedam M-3 I piętro (44m2) 
oś. Zdrój. Dwa pokoje,
dwa oddzielne balkony, 
kuchnia z oknem, łazienka z wc. 
Zostaje szafa komandor. Czyste, 
zadbane. Cena 124000.
kontakt: 791616325 

Pilnie sprzedam M-4 na Zielonej-7p. 
wymienione wszystkie drzwi i okna 
oraz instalacje. Na podłogach:panele 
i gres cer. Stan mieszkania-do 
wprowadzenia-129 900
kontakt: 721129450 
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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-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, 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

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna
Pow: 33,00 m2
cena: 78 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul. Ruchu Oporu 
Pow: 47.71 m2
cena: 106 800 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
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, działka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

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

M-6
Jastrzębie-Zdr., ul. Wielkopolska
Pow: 70.00 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

Działka 
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 26,00 m2
cena: 69 500 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Warszowice
Pow: 168 m2, działka: 3600 m2
cena: 230 000 zł
kontakt: 601 976 218

Działka 
Pruchna
Pow: 825m2 / 831m2 / 920m2
cena: 40 000 zł za działkę 
kontakt: 601 976 218

Działka 
Pawłowice
Pow: od 10ar do 20ar,
cena: 90 zł za m2
kontakt: 601 976 218 

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 
Pow: 34m2
cena: 90 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa
Pow: 55,70 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 693 568 768

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa
Pow: 55.50 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 693 568 768

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Pow: 55,70 m2
cena: 164 500 zł
kontakt: 693 568 768

M-3
Jastrzębie-Zdr. os.Staszica
Pow: 51,29 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 693 568 768

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 25,94 m2
cena: 69 500 zł
kontakt: 693 568 768

M-3
Rybnik, Niedobczyce
Pow: 31,22 m2
cena: 69 000 zł
kontakt: 693 568 768

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Północna
Pow: 60,00 m2
cena: 140 000 zł
kontakt: 693 568 768

M-4
Jastrzębie-Zdr., ul. Wrocławska 
Pow: 55,68 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 609 540 170

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 609 540 170

Dom
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 400 m2, działka: 1650 m2
cena: 795 000 zł
kontakt: 785 344 355

Dom
Jastrzębie-Zdrój, ul. Krokusów
Pow: 140 m2, działka: 580 m2
cena: 365 000 zł
kontakt: 609 540 170

Działka
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sportowa
Pow: 1030 m2
cena: 70 000 zł
kontakt: 609 540 170

2 Domy 
Chybie
Pow: 250 m2, działka: 2600m2
cena: 550 000 zł
kontakt: 609 540 170

Dom
Połomia
Pow: 110 m2, działka: 2000 m2
cena: 450 000 zł
kontakt: 609 540 170

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Pow: 55.70 m2
cena: 140 000 zł
kontakt: 785 344 355

M-2
Jastrzębie, ul. Wiejska
Pow: 28,09 m2
cena: 65 000 zł
kontakt: 785 344 355

M-4
Żory, os. Pawlikowskiego
Pow: 55,30 m2
cena: 159 000 zł
kontakt: 785 344 355

M-6
Jastrzębie, ul. Wrocławska
Pow: 70,05 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 785 344 355

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 55,70 m2
cena: 133 000 zł
kontakt: 785 344 355

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 
Pow: 33,00 m2
cena: 80 000 zł
kontakt: 785 344 355

M-6
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 70,05 m2
cena: 156 000 zł
kontakt: 609 540 170

M-6 3x1
Obniżka ceny o 20 500
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
MS-97
Cena: 
Elżbieta  785339344

134 500 PLN

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

155 000 PLN

M-6 2x2
Po remoncie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wrocławska
MS-123
Cena: 
Elżbieta  785339344

197 000 PLN

M-4
Z balkonem
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
MS-130
Cena: 
Elżbieta  785339344

139 500 PLN

M-6 2x2
Niskie piętro
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
MS-165
Cena: 
Izabela 785339404

159 000 PLN

M-3 
SUPER OFERTA!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
MS-309
Cena: 
Izabela 785339404

115 000 PLN

M-2
Parter, okazyjna cena
Jastrzębie-Zdrój
os.Zdrój
MS-102
Cena: 
Elżbieta 785339344

77 500 PLN

M-2
Mega obniżka ceny!
Jastrzębie-Zdrój
ul. Górnicza
MS-178
Cena: 
Izabela 785339404

79 500 PLN

M-4
2-klatkowy blok
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
MS-256
Cena: 
Elżbieta  785339344

135 000 PLN

M-4
8 piętro
Jastrzębie-Zdrój
ul. Zielona
MS-220 
Cena: 
Elżbieta  785339344

132 000 PLN

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

141 000 PLN

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

135 000 PLN

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

69 500 PLN

M-6, 3x1
Po remoncie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
MS-268
Cena:
Elżbieta  785339344

 180 000 PLN

M-3
Z 2 balkonami
Jastrzębie-Zdrój
ul. Staszica
MS-247
Cena: 
Elżbieta  785339344

127 000 PLN

M-5 
Pawłowice
2 piętro
MS-302
Cena:
Elżbieta  785339344

 150 000 PLN

DOM
Pawłowice,Golasowice
170 m2,
działka 5000m2
DS-277 
Cena: 
Elżbieta 785339344

530 000 PLN

M-4
Super lokalizacja
ul. Jasna
MS-304
Cena:
Elżbieta 785339344

 149 000 PLN

M-2
2 pokoje, Do wprow.
ul. Turystyczna
MS-306
Cena: 
Elżbieta 785339344

89 500 PLN

Dom dwurodzinny
Kupujący nie płaci 
prowizji!
Jastrzębie Górne
272 m2 / DS-285
Cena:
Elżbieta 785339344

 450 000 PLN

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

799 000 PLN

DOM
Blisko centrum
164 m2
DS-298 
Cena: 
Izabela 785339404

460 000 PLN

Dom
Nowy, do zamieszkania!
Drogomyśl 
DS-303
Cena:
Elżbieta 785339344

 480 000 PLN

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

 354 000 PLN

Działka
Jastrzębie-Zdrój
1000 m2
GS-204
Cena: 
Elżbieta 785339344

55 000 PLN

Działka 
Bzie Zameckie
800 m2
GS-244
Cena: 
Elżbieta 785339344

42 500 PLN

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

 118 500 PLN
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Cenne zwycięstwo z Unią Oświęcim
Piątkowe spotkanie na Lodowisku Jastor miało dwóch bohaterów: Richarda Krala oraz Kamila Kosowskiego. 
Ten pierwszy dwukrotnie pokonał Przemysława Witka i, zdaniem trenera Jiriego Reznara, był najlepszym 
zawodnikiem na tafli. Z kolei bramkarz JKH GKS Jastrzębie wielokrotnie ratował zespół przed utratą bramki, 
a szczególnym kunsztem popisał się w ostatnich minutach meczu, gdy wobec naporu wspieranej przez dużą 
grupę swoich sympatyków Unii Oświęcim gospodarze rozpoczęli regularną „obronę Częstochowy”.
Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:3, dzięki czemu cenne trzy punkty pozostały w Jastrzębiu. 

JKH GKS Jastrzębie - Unia Oświęcim 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) 
1:0 Marcin Słodczyk (Maciej Urbanowicz) '12:01 
1:1 Wojciech Wojtarowicz (Mikołaj Łopuski) '16:42 
2:1 Richard Kral '17:58 (karny) 
2:2 Mikołaj Łopuski '27:54 
3:2 Richard Kral (Szymon Marzec) '30:39 
3:3 Radek Prochazka (Mikołaj Łopuski, Wojciech Wojtarowicz) '32:25 
4:3 Petr Lipina (Mateusz Danieluk, Richard Kral) '47:28 
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (Elżbieciak - nie zagrał) - Ivicić, Górny, Lipina, Kral, Danieluk - Dąbkowski,
Rompkowski, Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski - Labryga, Bryk, Kulas, Drzewiecki, Kogut oraz Pastryk,
Marzec, Strużyk, Salamon. 

Skra Bełchatów 
lepsza od Jastrzębskiego 

Mistrz Polski pokazał klasę i pewnie pokonał na Hali Widowiskowo-Sportowej zespół Jastrzębskiego Węgla. 
Podopieczni Lorenzo Bernardiego przespali dwa pierwsze sety, które przegrali do 19 i 18. W trzecim secie po 
wyrównanej grze lepsi okazali się jastrzębianie, jednak na więcej gospodarzy nie było stać. W decydującej, 
czwartej części gry Skra Bełchatów wytrzymała napór Pomarańczowych, obejmując prowadzenie pod 
koniec seta, którego nie oddała do końca meczu. Najlepszym zawodnikiem meczu został Mariusz Wlazły.

Jastrzębski Węgiel - Skra Bełchatów 1:3 (19:25, 18:25, 25:22, 22:25)
Jastrzębski Węgiel: Łasko, Margarido, Bartman, Kubiak, Holmes, Bontje, Rusek (libero) oraz Nemer,
Gawryszewski, Thorton, Bozko.

JSW S.A. partnerem Gieksy 
Zarząd Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2011 roku podpisał 
umowę promocyjną z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Tym samym największy w Europie 
producent węgla koksującego dołączył do grona partnerów naszego klubu. 

Na podstawie tej umowy nasz klub zobowiązał się do promocji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w trakcie 
czwartoligowych spotkań rozgrywanych przez naszą drużynę, promocji loga i nazwy Spółki, a także promocji 
firmy wśród kibiców Gieksy.

GKS Jastrzębie 
pechowo remisuje w Wiśle 

Remisem 2:2 zakończyło się spotkanie pomiędzy Wisłą Ustronianką a GKS Jastrzębie. Wynik nie odzwier-
ciedlał sytuacji na boisku. Podopieczni Andrzeja Myśliwca mieli zdecydowaną przewagę, a gol na 2:2 padł 
w ostatniej minucie meczu, gdy zawodnik gospodarzy uderzył piłkę z... 65 metrów. Szymon Prostacki chciał 
złapać futbolówkę, ale niestety pośliznął się i piłka wpadła mu za kołnierz. Ciekawostką jest fakt, iż 
jastrzębianie pojechali na to spotkanie z... jednym rezerwowym.

“Praktycznie przez cały mecz dyktowaliśmy warunki gry. Po raz kolejny muszę powiedzieć, że straciliśmy 
dwa punkty. Gol w ostatniej minucie był prezentem dla rywali” - powiedział po meczu trener Andrzej 
Myśliwiec.

Wisła Ustronianka - GKS 1962 Jastrzębie 2:2 (1:1)
1:0 Wojciech Padło '1
1:1 Błażej Pawliczek '8
1:2 Kamil Jadach '87
2:2 Tomasz Czyż '90
GKS Jastrzębie: Prostacki - Lorenc, Wawrzyczek, Michalczyk, Sobik - Polak, Gorzała, Setlak, Kopacz 
- Jadach, Pawliczek (75. Wrana).

Strażacy najlepsi 
w I Turnieju Branżowym

Zespół Państwowej Straży Pożarnej wygrał I Turniej Branżowy o Puchar Prezydenta Miasta i Księży 
Dziekanów Dekanatu Jastrzębie Zdrój. W finale Strażacy wygrali z MOSiR-em Jastrzębie 2:0. Brązowy medal 
przypadł ekipie Księży, którzy wygrali z Emerytami - Kadrą Jas-Mos. Najlepszym strzelcem imprezy został 
ksiądz Waldemar Maciejewski z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z ośmioma trafieniami na koncie. 
Zmagania piłkarzy na Hali Widowiskowo-Sportowej obserwowała spora liczba kibiców.

W gronie uczestników imprezy kibice mogli zobaczyć między innymi: Michała Szelonga (wicedyrektor 
MOSiR), Damiana Kiełbasę (kierownik Hali Widowiskowo-Sportowej), Tomasza Czułyta (kierownik 
Kąpieliska Zdrój), Andrzeja Myśliwca (trener GKS Jastrzębie), ks. Wojciecha Grzesiaka (kapelan 
Wojewódzkiego Szpitala nr 2) czy ks. Marka Zientka (dziekan i proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego).

19www.gazeta.jasnet.pl    sport

Dariusz Serafin zajął 22. miejsce w katowickim 

Maratonie Manaslu zaliczanym do Biegowej Ko-

rony Himalajów. Zawodnik KSRG Zofiówka prze-

biegł dystans ponad 42 km w czasie 3:42:05. 

Serafin był jedynym reprezentantem Jastrzębia-

Zdroju w tej imprezie. Wygrał Mariusz Szostak 

z Bielska-Białej z czasem 2:58:58. Drugi był And-

rzej Radzikowski, a trzeci Grzegorz Wójcik. Za-

wody ukończyło 141 biegaczy.

Dominik Ząbczyński zajął 22. miejsce w 22. Biegu 

Legionów, który odbył się w Ustroniu. Jastrzębia-

nin pokonał dystans 10 km w czasie 38:51, dzięki 

czemu w kategorii M4 był siódmy. Wygrał Adam 

Wakuluk z Siematycz z czasem 34:07. Drugi był 

Jarosław Gniewek z Bielska-Białej, a trzeci - 

Andrzej Nowak z Sosnowca.

Adam Pawłowski znalazł się w kadrze repre-

zentacji Polski juniorów i młodzików na towa-

rzystki mecz z Litwą, który odbył się w Silute, 

miejscowości znanej pod polską nazwą Szyło-

karczma. Zawodnik BKS Jastrzębie walczył w ka-

tegorii młodzików w wadze do 69 kg. Polacy 

przegrali mecz z Litwą, ale Pawłowski może być 

zadowolony ze swojego występu. Nasz pięściarz 

pokonał swojego rywala, Tomasa Sinkieviciusa 

i zdobył ważne punkty dla kadry.

JJKKS Jastrzębie wygrał kolejne ligowe spotka-

nie. Podopieczne trenera Dariusza Gruszczyka 

pewnie pokonały na wyjeździe UKS MOSM Bytom 

75:34. W pierwszej i czwartej kwarcie na parkie-

cie dominowały jastrzębianki. W dwóch pozosta-

łych częściach meczu gra była wyrównana. War-

to odnotować, iż w kadrze JKKS zadebiutowały 

Aleksandra Górska i Natalia Muś.

UKS MOSM Bytom - JKKS Jastrzębie 34:75 

(7:27, 10:12, 10:12, 7:24)

Białe Jastrzębie awansowały na trzecie miejsce 

w tabeli Polskiej Ligi Hokeja Kobiet po pewnym 

zwycięstwie w Tychach z miejscowym GKS. Po-

dopieczne Zbigniewa Wróbla wygrały 7:2, a gole 

dla naszej drużyny strzelały: Magdalena Szynal 

trzy oraz Anita Mierzwińska, Anna Kielc, Paulina 

Kulas i Ewelina Czarnecka. 12 listopada Białe za-

grają na wyjeździe z Jaskółkami Toruń.

GKS Tychy - UKH Białe Jastrzębie 2:7 

(0:0, 1:3, 1:4)

Sensei Seweryn Kozieł wraz z synem Oskarem ja-

ko reprezentanci Klubu Karate Kyokushin Ja-

strzębie wzięli udział w Pucharze o Tytuł Nie-

dźwiedzia w Radzyniu Podlaskim. Jastrzębianie 

wystąpili w Radzyniu na zaproszenie Lubelskiego 

Klubu Karate Kyokushin. Seweryn Kozieł zdobył 

złoty medal w kategorii full kontakt w wadze do 

80 kg, natomiast dziewięcioletni Oskar Kozieł wy-

walczył brąz w kategorii light kontakt w wadze do 

40 kg. 

Twierdza Estadio de Libowiec zdobyta. Po kilku 

wygranych spotkaniach z rzędu u siebie Granica 

Ruptawa przegrała z Górnikiem Pszów 1:2. Było 

to spotkanie o przysłowiowe sześć punktów. Os-

łabieni brakiem wyeliminowanych za kartki Mi-

chała Ćmicha, Arkadiusza Syrka i Mateusza Pie-

karskiego gospodarze pierwsi strzelili bramkę. 

Niestety, później gole zdobywali tylko goście. 

Granica miała kilkakrotnie szansę na wyrówna-

nie, ale piłka po strzałach zawodników Ruptawy 

trafiała w słupek i poprzeczkę. Podopieczni Grze-

gorza Łukasika kończyli mecz w dziesiątkę po 

dwóch żółtych kartkach dla Przemysława 

Tasiora.

Granica Ruptawa - Górnik Pszów 1:2 (1:1)

Granica: Fryc - Tasior, D. Gliński, P. Sadowski, 

Kowal - Żurkowski (55. Kołterniak), Adamczyk, 

Kłus (60. Utikal), Zaremba - Śmigielski, 

Taradejna.

Ostatnie spotkanie w ramach rundy jesiennej 

rybnickiej klasy B rozegrali w sobotę piłkarze 

Żaru Szeroka. Niestety, ekipa trenera Grzegorza 

Kasprzaka przegrała w spotkaniu o przysłowiowe 

sześć punktów w Boguszowicach z miejscowym 

Górnikiem. Szeroczanie zmarnowali kilka stupro-

centowych sytuacji podbramkowych i mogą żało-

wać, że tym razem nie udało się zdobyć punktów. 

Honorowego gola dla Żaru strzelił Koczorowski.

Górnik Boguszowice - Żar Szeroka 2:1 (0:0)

Żar: Mika - Zdziebło, Kasprzak, Marczyk,

Chłopecki, Waśniewski (75. Jastrzębski),

Żarczyński, Jajus, Koczorowski, 

Imiela (46. Kowalski), Wiśniewski.

Trzecią porażkę w bieżącym sezonie poniosły 

tenisistki stołowe JKTS Jastrzębie. Podopieczne 

Romana Fajkusa przegrały w Nowym Targu 2:8 

i spadły na piąte miejsce w tabeli. Liderem jest 

ekipa Gorców Nowy Targ. Jedyne punkty dla Ja-

strzębia zdobyły Dorota Paluch i Natalia Guzdek. 

Skład uzupełniały Karolina Miklar oraz Martyna 

Zygadło

KS Gorce Nowy Targ - JKTS Jastrzębie 8:2

W minionym tygodniu młodzi pływacy H2O Ja-

strzębie wzięli udział w Mistrzostwach Śląska 

Trzynastolatków w Radlinie oraz Dwunastolat-

ków w Raciborzu. Nasi zawodnicy wrócili do Ja-

strzębia z workiem medali z obu tych imprez. Na 

zawodach w Radlinie dwa srebrne medale zdo-

była Julia Koral, a jeden krążek z tego samego 

kruszcu wywalczył Mateusz Gwóźdź. Warto od-

notować, iż aż sześć złotych medali zdobył Kamil 

Bury z Jastrzębia, który obecnie reprezentuje 

barwy Górnika Radlin. Z kolei w Raciborzu dwa 

złote medale wywalczyła Barbara Czaja, a po 

jednym - Liliana Pająk i Rafał Fiedosiuk. Ponadto 

na najwyższym stopniu podium stanęła nasza 

sztafeta 4x100 m w składzie: Liliana Pająk, Kata-

rzyna Wysmolińska, Weronika Kamieniarz i Ba-

rbara Czaja. Warto dodać, iż Pająk, Czaja i Wys-

molińska zdobywały również medale srebrne 

i brązowe.

biegi

hokej

pływanie

piłka nożna

koszykówka
tenis stołowy

karate

boks



ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE


