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W niedzielę, 4 grudnia, w naszym mieście 
gościł prezes Prawa i Sprawiedliwości 
Jarosław Kaczyński. Wziął udział w uro-
czystej mszy w kościele „na górce”, po 
czym złożył kwiaty pod znajdującym się 
nieopodal pomnikiem „Solidarności”. Tu-
taj także odbyło się krótkie nabożeństwo 
ku czci pomordowanych górników i ofiar 
katastrofy smoleńskiej. Kolejny punkt 
programu niedzielnej wizyty polityka to 
pomnik Porozumienia Jastrzębskiego pod 
kopalnią „Zofiówka”. Natomiast zabrakło 
czasu na zaplanowane wcześniej spotka-
nie z mieszkańcami naszego miasta w Do-
mu Zdrojowym, odwołano także zapowie-
dzianą konferencję prasową. Zamiast te-
go gość z Warszawy podjęty został pry-
watnym obiadem w domu jednego z dzia-
łaczy jastrzębskiego PiS-u, gdzie odpo-
wiedział na pytania wybranych mediów.

24-letni jastrzębianin został skazany na 
25 lat pozbawienia wolności. Jak pot-
wierdził sędzia Tomasz Pawlik, rzecznik 
prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach, 
30 listopada Sąd Okręgowy w Gliwicach 
Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku wydał 
wyrok w sprawie młodego jastrzębia-
nina, który w 2010 roku w miejscowości 
Ratułów na Podhalu zamordował członka 
swojej bliskiej rodziny. 

Według relacji rzecznika nim doszło do 
feralnego zdarzenia, Kamil B. dopuścił się 
wielu czynów karalnych. Za każdym ra-
zem decydującym okazywał się tu motyw 
majątkowy. Chronologicznie ofiarami je-
go kolejnych kradzieży i oszustw padli: 
brat, dziewczyna, ojciec dziewczyny, 
w końcu – sami rodzice.

Kulminacją tej swoistej „równi pochyłej” 
była data 14 kwietnia 2010 roku. To 
wówczas Kamil B. uzbrojony w narzędzie 
ostre zamordował członka swojej rodzi-
ny, jak podają lokalne media – swojego 
dziadka. Łupem wyrodnego wnuczka pa-
dły pieniądze w kwocie 1480 zł i 30 euro, 

biżuteria, telefon komórkowy i samochód 
marki Fiat Panda, którego wartość wyce-
niono na nie więcej niż 8 tys. zł.

Czyn, jakiego dopuścił się młody jastrzę-
bianin sąd zakwalifikował jako zabójstwo 
z rozbojem.

Jarosław Kaczyński 
w Jastrzębiu

Wyrok dla mordercy dziadka

Fot. Magdalena Kowolik

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju wzbogacił się o no-
wą aparaturę medyczną, zakupioną ze 
środków budżetu miasta. Tym razem 
w nowe urządzenia zostały wyposażone 
oddziały Gastrologiczno-Wewnętrzny, 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 
Anastezjologii i Intensywnej Terapii.

Uroczyste przekazanie sprzętu miało 
miejsce wczoraj, 24 listopada. Podczas 
prezentacji zakupionych urządzeń nie za-
brakło przedstawicieli Urzędu Miasta oraz 
ordynatorów wyposażonych oddziałów. 

Jastrzębski szpital może się obecnie po-
chwalić posiadaniem videoduodenosko-
pu, czyli urządzeniem medycznym, które 

służy do specjalistycznych badań i zabie-
gów operacyjnych na drogach żółcio-
wych i trzustkowych. Lekarz zarządzaj-
ący oddziałem Gastrologiczno-Wewnęt-
rznym doktor Jan Pruszowski nie ukry-
wał, że nowy, wysokiej klasy sprzęt 
z pewnością pomoże w hospitalizacji pac-
jentów znajdujących się na oddziale.

Oprócz wspomnianego już urządzenia, 
zasoby szpitala powiększyły się jeszcze 
o elektrokardiograf AsCARD – sprzęt do 
badania czynności serca i diagnozowania 
zaburzeń akcji serca oraz wyposażenie 
sali pooperacyjnej w skład której weszły 
między innymi łóżka rehabilitacyjne, sza-
fki wózki transportowe oraz pulsoksy-
metr NONIN

Nowy sprzęt dla szpitala uczania jak pozostali uczniowie.

Janusz Świtaj, nie wyklucza dalszego 
kształcenia się. Jak stwierdził, być może 
rozważy dalszą naukę w tej samej szkole, 
gdyż nie ukrywał, że współpraca ukła-
dała się nad wyraz dobrze. Pochwalił za-
równo nauczycielki, które przeprowadza-
ły z nim indywidualne lekcje, jak również 
cały pion administracyjny szkoły. Obec-
nie zastanawia się  nad kierunkiem, który 
okaże się pomocny zarówno w życiu jak 
i pracy. Rozważania dotyczą głównie 
dwóch kierunków – dalszego stopnia 
psychologii lub informatyki.

Podczas wczorajszego spotkania absol-
went wyraził również podziękowania dla 
jastrzębskich władz oraz OPS-u, za stałą, 
comiesięczną pomoc, dzięki której mógł 
opłacić czesne.

Wczoraj, tj. 30 listopada, naukę w AP 
Edukacja zakończył Janusz Świtaj. 
Jastrzębianin, który kilka lat temu prosił 
o godną śmierć, teraz ukończył policeal-
ne studium psychologii. I jak zapowiada, 
to jeszcze nie koniec. 
Odbyło się uroczyste przekazanie zaś-
wiadczenia o ukończeniu nauki w ja-
strzębskiej placówce. Z racji na sytuację, 
odbyło się ono w mieszkaniu świeżo 
upieczonego absolwenta i jego rodziców. 
Nie zabrakło gratulacji, kwiatów oraz pa-
miątkowych gadżetów. Jak wspomniała 
dyrektor jastrzębskiego oddziału AP 
Edukacja Agnieszka Bieryt, Janusz Świtaj 
był bardzo solidnym uczniem i bez pro-
blemu uzyskiwał najwyższe noty. Zazna-
czyła jednak, że mimo iż nauka miała 
przebieg indywidualny, to jednak wobec 
ucznia nie stosowano żadnej taryfy ulgo-
wej i musiał iść takim samym trybem na-

Janusz Świtaj odebrał dyplom

Janusz Świtaj. Fot. switaj.eu
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Jak mówi pani Alicja, gdyby ktoś kiedyś powie-
dział jej, że będzie rozmawiać z dziennikarzem 
o swojej sytuacji życiowej stuknęłaby się w czoło. 
Jeszcze nie tak dawno byli normalną, kochającą się 
rodziną. Wraz z mężem mieli dwójkę dzieci, oboje 
pracowali zawodowo. Okazuje się jednak, że życie 
potrafi zaskakiwać i to – niestety – nie zawsze pozy-
tywnie. Aby wrócić do początku tej historii, trzeba 
cofnąć się o dobre dwa lata wstecz. To mniej więcej 
wtedy 27-letnia bohaterka Alicja poznaje swojego 
ojca. „To był przypadek. Przeglądałam strony inter-
netowe z naszego miasta i nagle mój wzrok zatrzy-
mał się na reklamie jednej z jastrzębskich firm. 
Poniżej nazwisko właściciela. Ja nosiłam dokładnie 
takie same” – opowiada z przejęciem. Od tego mo-
mentu wszystko nabiera przyspieszenia. Telefon pod 
podany w ogłoszeniu numer: „Czy ma pan córkę?” 
Odpowiedź w słuchawce: „Tak”. Pierwsze spotkanie. 
I szok na wiadomość o samobójczej śmierci ojca. 
„Poznałam go w Dzień Ojca. Dokładnie 1 listopada 
postanowił pożegnać się z tym światem” – dodaje. 

Jak się okazało, niestety, to był dopiero początek 
złej passy młodej jastrzębianki. Niedługo po śmierci 
ojca dopada ją depresja. Miesiąc czasu spędza 
w szpitalu na obserwacji. Siłą rzeczy zmuszona jest 

się. „Mąż zaczął pracować przy odśnieżaniu placu 
przed kościołem, ksiądz opłacił nam rachunek za 
prąd, kiedy dzieci były chore wykupił receptę 
w aptece” – wylicza podekscytowana. Ale i ta pomoc 
w końcu skończyła się. Jak sama podkreśla, to, co 
najbardziej przeraża w takich sytuacjach to jakaś 
niemoc. Poczucie, że jest się pozostawionemu sa-
memu sobie z własnymi problemami. Że już nie mo-
żna liczyć na niczyją pomoc. 

Na chwilę obecną mąż pani Ali ma już stałą pracę 
jako mechanik samochodowy. W domu jest tylko 
gościem. Z drugiej strony, pieniądze, jakie zarabia 
z trudem wystarczają na potrzeby 5-osobowej ro-
dziny. A mówiąc szczerze, nie wystarczają w ogóle. 
Ratują ich cotygodniowe zaliczki na konto przyszłej 
wypłaty. Dług w spółdzielni, zaciągnięte u znajo-
mych pożyczki, choroba dzieci. To wszystko wisi nad 
nimi jak katowski miecz. „W tej chwili mam w lodów-
ce dokładnie 20 deko wędliny. Dla dzieci. Ja sama 
schudłam już ponad 20 kilo. Jeśli ktoś ma kłopoty 
z nadwagą, to zapraszam do siebie na wczasy od-
chudzające” – mówi z sarkazmem.

Pani Alicja przyznaje, ze bieda to wstydliwy te-
mat. Ona jednak od pewnego czasu ma odwagę 
mówić o swojej trudnej sytuacji. „Przeglądałam kie-
dyś bezpłatne ogłoszenia na JasNecie i olśniło mnie. 
Ktoś odda wózek za żywność, ktoś dziecięce ubran-
ka za zgrzewkę mleka, jeszcze ktoś inny łóżeczko. 
Wtedy coś we mnie pękło. Uświadomiłam sobie, że 
nie tylko mi los nie sprzyja” – mówi. Po krótkiej chwili 
dodaje zaś: „Wiem, że nie jestem pępkiem świata. 
Ale wiem też, że nie mogę siedzieć bezczynnie, bo to 
się kiedyś zemści. Na mnie i na mojej rodzinie”. 

Wielkimi krokami zbliżają się święta. Najpięk-
niejszy okres w całym roku. Co to oznacza w prakty-
ce dla pani Ali i jej rodziny? „Boję się, że w tym roku 
święta będą bardzo skromne. My z mężem jakoś to 
przebolejemy. Ale jak wytłumaczyć dzieciom, że tym 
razem Święty Mikołaj o nich zapomniał?” – martwi 
się. Faktycznie, czy istnieją jakieś słowa, w którym 
można im zakomunikować, że tegoroczne święta zo-
stały odwołane? Jeśli ktoś takie zna, koniecznie 
niech podzieli się swoją wiedzą z innymi. W końcu 
pozostał niespełna miesiąc zanim cała piątka usią-
dzie przy wigilijnym stole...

Ze względu na duże zainteresowanie 
losami bohaterki artykułu i deklarowaną 
chęć pomocy ze strony mieszkańców 
naszego miasta podajemy adres e-mailowy 
Pani Alicji, na który można bezpośrednio 
kierować konkretne zapytania i propozycje: 
rodzina86@o2.pl

zrezygnować z pracy zawodowej. Po powrocie do 
domu nie było lepiej. „Czułam się jakby ktoś zam-
knął mnie w wielkiej mydlanej bańce. Nic mnie nie 
interesowało. Dosłownie, nic” – zwierza się.
 

Pracujący w tym czasie na kopalni w Czechach 
mąż pani Ali zmuszony jest zająć się dziećmi i do-
mem. Pojawiają się pierwsze kłopoty finansowe. Je-
go dorywcze prace, kolejne, trzecie dziecko w dro-
dze, rosnące zadłużenie za czynsz. To wszystko za-
czyna powoli przerastać młode małżeństwo.  

Kiedy pani Ala zaczyna wyliczać miejsca, do któ-
rych zwracała się z prośbą o pomoc robi się z tego 
długa lista. Swoje pierwsze kroki skierowała do Oś-
rodka Pomocy Społecznej, co, jak mówi, zakończyło 
się... przydzieleniem jej kuratora rodzinnego. „Mam 
dobrą opinię wśród sąsiadów – potwierdził to wy-
wiad, nawet sędzina powiedziała, że kurator w moim 
przypadku to przesada. Niestety, stało się inaczej. 
Może po prostu trafiłam na nadgorliwego praco-
wnika socjalnego? Sama już nie wiem” – zastanawia 
się. Jakie jest stanowisko jastrzębskiego OPS-u w tej 
sprawie? Jakimi argumentami posiłkował się, kiedy 
kierował sprawę do sądu? Niestety, powołując się na 
ustawę o ochronie danych osobowych i ustawę o po-
mocy społecznej jego przedstawicielka nie zechciała 
podzielić się z czytelnikami tą cenną – jak się również 
okazuje – tajemną wiedzą. W celu zaś zweryfiko-
wania podanych przez panią Alę danych odsyła... do 
niej samej.

Kolejny próba. I kolejna nadzieja wyjścia na pro-
stą. „Poprosiłam o spotkanie radnego z naszego 
osiedla. Zgodził się. Chciałam, żeby pomógł mi 
w znalezieniu przedszkola dla syna. Za wszelką cenę 
musiałam wrócić do pracy. Mąż pracował wtedy tyl-
ko dorywczo, z każdym miesiącem pogrążaliśmy się 
coraz bardziej” – wspomina pani Alicja. W końcu do-
szło do rozmowy. Jak sobie przypomina, z propozycji 
jastrzębskiego rajcy odbyło się ono wieczorem, na 
chodniku. Obiecał, że do tygodnia odezwie się. Wła-
śnie mija drugi miesiąc od tamtego spotkania. I nic. 
Głucha cisza.

Kiedyś próbowała rozłożyć swoje zadłużenie 
w spółdzielni mieszkaniowej, tak, aby móc je spła-
cać w rozsądnych ratach. Zdezorientowana, może 
już po prostu zdesperowana, taką samą prośbę skie-
rowała do prezydenta, który – nie sposób odnieść 
wrażenia, że bez zbadania sprawy – pisemnie ode-
słał ją do Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Ten 
z kolei przekazał sprawę Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej. Od tego ostatniego dowiedziała się tylko, 
z jakich świadczeń i w jakiej wysokości korzystała do 
tej pory. W końcu koło niemocy zamknęło się.

„Rok temu znajoma poradziła mi, żebym scho-
wała honor do kieszeni i poszła do księdza” – mówi. 
Pojawiło się światełko w tunelu. I tutaj nie zawiodła 

Święty Mikołaj 
nie dla wszystkich
„Niezbadane są ścieżki karibu” – przekonują kanadyjscy Indianie. My, tu i teraz, powiemy raczej: „Los bywa przewrotny”. 
Na pewno taki okazał się dla pani Alicji. Chociaż życie okazało się dla niej surową nauczycielką, wciąż nie traci nadziei, że 
wyjdzie na prostą. Ona i jej rodzina. Oto historia kobiety, która nie wstydzi się mówić o swoim losie. A może raczej – 
wreszcie wstydzić się przestała. Oto historia rodziny, która jeszcze raz zadaje kłam tezie, że trudna sytuacja życiowa musi 
od razu równać się patologii. Jakie świadectwo ten konkretny przypadek wydaje nam samym? To już zupełnie inna historia.

Damian Maj

Tradycyjnie, w dniu 6 grudnia wspomina się św. Mi-
kołaja. Dzieci z utęsknieniem czekają na prezent od 
tego chyba najbardziej znanego świętego. Jednak 
nie przybyłby on do Jastrzębia, gdyby nie jego po-
mocnicy. Zarząd Osiedla Pionierów w tym roku 
wspomógł św. Mikołaja w swojej pracy. 

Dzieci, które uczęszczają do świetlic środowisko-
wych, działających w SP nr 5 i SP nr 6 mogły cieszyć 
się prezentami, które otrzymały właśnie w dniu 
6 grudnia, a przybył do nich sam św. Mikołaj. Drogę 
do szkół wskazali mu członkowie Zarządu Osiedla 
Pionierów. „Przekazaliśmy najmłodszym w sumie 67 
paczek. Środki na ten cel pochodzą od sponsorów 
i mieszkańców naszego osiedla. Współpraca ze 
szkołami jest dla nas bardzo ważna. Przecież szkoła 
odgrywa bardzo ważną rolę na osiedlu” - mówił 
Bolesław Lepczyński. Dyrektor SP nr 5 Henryka 
Biernat również podkreśla udaną współpracę szkoły 
z osiedlem. „Od lat podejmujemy wspólnie różne 
przedsięwzięcia. W tym roku do naszej szkoły zawi-
tał św. Mikołaj za co jesteśmy wdzięczni, a radość 
dzieci jest również naszą radością” - mówiła. 

Mikołaj, jak każe zwyczaj, zapytał dzieci, czy były 
grzeczne i pilnie uczyły się przez cały rok. Ci, którzy 
mieli problemy z zachowaniem obiecali poprawę. 
Uczniowie z radością przyjęli niezwykłego gościa, 
część z nich była bardzo przejęta. Na następne od-
wiedziny trzeba będzie czekać kolejne 12 miesięcy.

Mikołaj 
z "Pionierami”

Fot. Adam Łukasik
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Wprowadzenia stanu wojennego 
nie spodziewałam się w ogóle. W nie-
dzielę 13 grudnia 1981 roku, rano włą-
czyłam telewizor, śnieżył; nie było ob-
razu. Potem było to fatalne wystąpienie 
generała Jaruzelskiego, z którego do-
wiedziałam się co się stało. Pomimo 
wszystko ubrałam dzieci i poszliśmy do 
kościoła. Kościół „na górce” był wtedy 
jeszcze w budowie. Tego dnia przyszło na 
mszę św. tak wiele osób, że praktycznie 
nie było szans, aby wejść do środka. Za-
uważyłam, bo to się tak jakoś mocno rzu-
cało w oczy, że we mszy św. uczestni-
czyły całe rodziny. Ludzie płakali i ja też 
płakałam. Bardzo się bałam o dzieci. Tru-
dno było myśleć o przyszłości. Nie pamię-
tam dokładnie co się działo przez resztę 
tego dnia, ale dobrze pamiętam wieczór. 
Otóż, tam gdzie mieszkam, czyli na ulicy 
Turystycznej w 1981 roku klatki były 
jeszcze nie zamykane, a piwnice nie były 
podzielone dylatacjami (każde dwie kla-
tki były połączone przejściem piwnicą 
i szóstym piętrem) i wieczorem słychać 
było w piwnicach odgłosy bieganiny i ja-
kieś wrzaski. Bałam się wychodzić z do-
mu, ale później sąsiedzi powiedzieli mi, 
że milicja wyłapywała działaczy „Solidar-
ności” i niektórzy z nich próbowali uciec 
przed pościgiem poprzez właśnie te piw-
nice. Początek stanu wojennego, to była 
jedna groza i jeden płacz. 13 grudnia 
1981 roku kojarzy mi się w pamięci z at-
mosferą strachu i przerażenia.

Nie pamiętam już czy mój mąż był 
wtedy w pracy, czy w domu. On nie był 
żadnym wielkim działaczem, był tylko 

szeregowym członkiem „S”. Nawiasem 
mówiąc, po latach dowiedziałam się, że 
pomimo wszystko mężem bardzo intere-
sowało się ORMO z KWK „XXX - lecia 
PRL”. 14 grudnia na kopalni wybuchł 
strajk. Mąż uczestniczył w nim od począt-
ku. Ja również tego dnia udałam się do 
pracy. Pracowałam w dekoratorni na ko-
palni „XXX – lecia PRL” jako plastyk. Sta-
rałam się pomagać jakoś strajkującym 
górnikom. Namalowałam dla nich sto-
sowne transparenty, a potem roznosiłam 

im gorące napoje i posiłki. Po południu 
wróciłam do domu, bo musiałam opie-
kować się dziećmi. Kiedy 15 grudnia rano 
przyjechałam na kopalnię, to brama była 
już zabarykadowana wózkami kopalnia-
nymi. Mam ten obraz ciągle w pamięci 
i kiedyś go namaluję. Na cechowni było 
mnóstwo górników ale jakoś się między 
nimi przepchałam. Kiedy dochodziłam do 
pomieszczenia, w którym znajdowała się 
dekoratornia zauważyłam człowieka ze 
straży przemysłowej z bronią. Pozwolił
mi otworzyć pracownię tylko mi nakazał 
abym po wyjściu z pracy plombowała 
drzwi od pracowni. Na kopalni trwały 
przygotowania do mszy św. Roznosząc 
gorącą herbatę widziałam górników, któ-
rzy ustawiali się w kolejce do spowiedzi. 
W kontekście stanu wojennego, to był 
widok, który przywodził na myśl różne 
nieprzyjemne skojarzenia. Ponieważ na 
cechowni gdzie miała się odbyć msza św, 
nie było żadnych dekoracji, więc popro-
szono mnie abym namalowała wizerunek 
św. Barbary. Miałam taką białą planszę 
o wymiarach 250 X 200 cm. chociaż je-
stem drobną kobietą i było mi niewygod-
nie malować ten obraz to zrobiłam go 
bardzo szybko, bo górnicy się niecierpli-
wili. Zajęło mi to chyba 30 minut. Nie do 
końca jestem z tego obrazu zadowolona, 
ale naprawdę wtedy musiałam się śpie-
szyć. Mniej więcej w tym samym czasie
z centrali telefonicznej otrzymaliśmy inf-
ormację, że na „Manifeście” dzieje się coś 
niedobrego. Zrozumiałam, że i u nas bę-
dzie okropnie. Mąż był na cechowni poś-
ród strajkujących, ja w dekoratorni, 
a dzieci same w domu. Miałam wtedy 
straszną huśtawkę nastrojów. Z jednej 
strony z centrali telefonicznej docierały 
do nas informacje, że na „Manifeście” już 
rozpoczęła się strzelanina i że nawet 
gdybym zdecydowała się opuścić kopal-
nię to z tego „XXX-lecia” nie dotrę do do-
mu, z drugiej znowu strony swój honor 
mam i nie potrafiłabym opuścić swoich 
w takim momencie. W tym poczuciu bez-
radności czułam się okropnie. Uczestni-
czyłam w tej mszy św, ale w głowie mia-
łam tylko niepokój.  

Moja św. Barbara nakreślona szybko 
czarną kreską stała w pobliżu krzyża. 
Msza św. została bardzo szybko odpra-
wiona, bo wszyscy już wiedzieliśmy, że 
na „Manifeście” padły strzały, że milicja 
strzelała do górników. Po mszy św. uda-
łam się do siebie do pracowni, która 
umiejscowiona była za sceną na pier-
wszym piętrze i z moich okien widziałam 
jak 6 górników w dużym pośpiechu nio-
sło tą planszę z wizerunkiem św. Barbary 
w kierunku szybu. Robili to w pośpiechu 
i pomyślałam, że u nas już też się zaczął 
atak milicji i ZOMO. Przestałam więc się 
tą planszą interesować, bo na cechowni 

zaczęły dziać się ciekawsze rzeczy. 
Wcześniej kiedy roznosiłam herbatę dla 
załogi, to widziałam jak górnicy groma-
dzili śruby, łańcuchy i style od łopat. Cho-
ciaż byłam strasznie zdenerwowana, to
już wiedziałam, że w razie czego nie mo-
gę opuścić kopalni, nie mogę stamtąd 
uciec. Oczyma wyobraźni już widziałam 
potłuczone szyby. Pomyślałam sobie, że 
kiedy zomowcy wpadną na cechownię, to 
będzie tu miała miejsce nie równa walka. 
Wyobraziłam sobie te kałuże krwi. 
Współczułam górnikom, którzy śrubami 
i łańcuchami mieli przeciwstawić się uz-
brojonym po zęby zomowcom. Z centrali 
telefonicznej docierały przerażające in-
formacje o masakrze na „Manifeście”. 
Zachodziłam w głowę; co będzie u nas? 
Chciałam być bliżej męża, ale nie wie-
działam, w którym miejscu na cechowni 
On mógł się wtedy znajdować. Ten stan 
pełnego napięcia oczekiwania trwał chy-
ba do 12.00 Później okazało się, że do 
nas nie przyjechali. Komitet Strajkowy ja-
koś dogadał się i z dyrekcją i z Komisa-
rzem Wojskowym i strajk został rozwią-
zany.

Następnego dnia miała miejsce tra-
giczna masakra na „Wujku”. Byliśmy bar-
dzo przygnębieni i przerażeni. Po paru 
dniach się dowiedziałam że górnicy zwie-
źli ten obraz na dół kopalni , aby go uch-
ronić przed zniszczeniem lub profanacją. 
Ten obraz stał się dla nich symbolem Ich 
oporu. Zresztą kiedy go zwozili, to nie 
wiedzieli czy nie przyjdzie Im przelać 
krwi. Było w tym coś bardzo poruszające-
go. Być może kiedy zwozili go na dół myś-
leli, że przyjdzie Im jeszcze strajkować na 
dole? Trudno to dzisiaj rozeznać.

W 1982 roku poproszono mnie, 
abym zaaranżowała wystrój Karczmy 
Piwnej na Gwarki. Pomyślałam wtedy, że 
bardzo chciałabym zjechać na dół kopal-
ni i zobaczyć ten mój obraz św. Barbary. 
Okazało się, że wszyscy górnicy zjeżdża-
jący do pracy na tym poziomie codziennie 
przed pracą modlili się do mojej św. Bar-
bary. Zrobiło to na mnie tak ogromne 
wrażenie, że się rozpłakałam i nie chcia-
łam się ruszyć z miejsca. Patrzyłam na Tą 
św. Barbarę i byłam szczęśliwa, że to 
akurat mnie w udziale przypadło namalo-
wać ten obraz. Byłam szczęśliwa, że ten 
obraz trafił na dół i że to przed nim 
codziennie modlili się górnicy. Nie wiem 
czy dzisiaj młodzi pracownicy kopalni też 
tak cenią ten obraz i to miejsce, ale wszy-
scy starsi górnicy z „Pniówka” odnoszą 
się do tego wizerunku z wielka estymą. 

Tak jak mi obiecano otrzymałam na 
płycie CD aktualne zdjęcia obrazu św. 
Barbary. Ten obraz został przeniesiony na 
poziom 580. Niestety zaprzestano eks-

ploatacji węgla na tym poziomie. Został 
on przeznaczony do zamulenia i teraz 
znowu obawiam się, że ten obraz tam 
zostanie. Być może niepotrzebnie się 
boję, bo obraz jest bardzo ładnie opra-
wiony i zaszklony. Fragment ociosu, na 
którym go powieszono został pomalo-
wany na biało i tu muszę powiedzieć, że 
kiedy wisiał on na poziomie 700 na zwy-
kłym ociosie, to jakoś bardziej mi to od-
powiadało. To było jakoś bardziej natu-
ralne. Tak więc ten obraz, który powstał 
w tak dramatycznych okolicznościach 
historycznych i funkcjonuje do dzisiaj na 
dole kopalni stał się zwyczajnie jej inte-
gralną częścią i częścią jej historii. Ten 
obraz jest jakimś świadectwem dziejo-
wym. Pozostaje mi tylko żywić nadzieję, 
że mądrzy ludzie nie dopuszczą, aby ta 
moja św. Barbara uległa zniszczeniu i za-
pomnieniu. Uważam, że ten wizerunek 
św. Barbary powinien stać się dumą na-
szego jastrzębskiego górnictwa. Może to 
i z mojej strony nieskromne, ale ten ob-
raz jest znakiem jakiegoś czasu. On 
opowiada jakieś dramatyczne przeżycia. 
Ten obraz nie powinien funkcjonować 
w oderwaniu od życia. On jest częścią 
dziejów najnowszych naszego miasta, 
a jego historia powinna zacząć żyć na no-
wo. Może starsi górnicy z „Pniówka” przy-
pomną sobie ten obraz, przy którym się 
modlili i może opowiedzą o nim swoim 
następcom i swoim dzieciom. Przecież 
podczas tej pamiętnej mszy świętej z 15 
grudnia 1981 roku, każdy z nas prosił 
o opiekę bożą za wstawiennictwem św. 
Barbary, a potem codziennie zjeżdżający 
na dół górnicy prosili o to samo pod tym 
obrazem. I choćby poprzez te modlitwy 
ten obraz stał się czymś ważnym. 

Święta Barbara od wieków jest 
patronką górników, ale w rzeczywistości 
PRL – u człowiek miał być ateistą. Miał 
zapomnieć o wymiarze duchowym istnie-
nia. Zadaniem człowieka miało być budo-
wanie „raju” na ziemi. Ten eksperyment 
komunistom się nie udał, a ludzie choćby 
po kryjomu wyznawali swoje przekona-
nia religijne. I właśnie w 1980 roku św. 
Barbara powróciła na kopalnie. Na naszej 
kopalni czyli ówczesnym „XXX-leciu PRL”, 
a obecnie „Pniówku”, Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w 1980 roku ufundo-
wała figurę św. Barbary. Posąg stanął 
pomiędzy budynkiem łaźni, a budynkiem 
dyrekcji. Został on wykonany w Racibo-
rzu. Wszyscy z dużym poruszeniem i za-
interesowaniem przyglądali się pracom 
instalatorskim. 19 października 1980 ro-
ku rzeźba św. Barbary została poświę-
cona przez ks. biskupa Herbarta Bed-
norza. Ta figura zmieniła nasze otoczenie 
i wniosła do niego całkiem nową jakość. 
W ludziach pękła kolejna bariera strachu. 
Znowu została odzyskana kolejna prze-
strzeń wolności, a właściwie ludzie otwo-
rzyli ją sobie sami.Dzisiaj, mając to wszy-
stko na uwadze, boję się o tą naszą Pol-
skę. Jestem pełna złych przeczuć co do 
jej przyszłości. Boję się prawdy o tragedii 
smoleńskiej, bo to że do niej w ogóle do-
szło uwidacznia w jak złej kondycji jest 
państwo polskie, a to że my zwyczajni 
Polacy przechodzimy nad tym do porząd-
ku dziennego uwidacznia „słabość moral-
ną” narodu.

Relacja z Janiną Nowakowską
08.08. 2011 rok, Jastrzębie – Zdrój
Dla Stowarzyszenia Pokolenie
Przeprowadził Andrzej Kamiński
Spisał Mirosław Śliwa 
Inicjatywa Społeczna 
Pamięć Jastrzębska.

Pełna wersja artykułu 
Janiny Nowakowskiej 
na www.jasnet.pl 
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Święta Bożego Narodzenia kojarzą Nam się 
z suto zastawianymi stołami pełnymi sma-
kołyków, którym często bardzo trudno się 
oprzeć. Zapachy i piękny wygląd świątecz-
nych przysmaków niejednokrotnie wygry-
wają z naszą silną wolą i samozaparciem. Co 
roku kończy się tak samo- jesteśmy przeje-
dzeni i ciężsi o kilka ładnych kilogramów! 
W tym roku nie musi tak być!

Tradycyjna wigilijna wieczerza, złożona z 12 dań 
(każdego po ok. 100 g) z dodatkiem pieczywa i sło-
dkich napojów dostarcza około 3000 kcal. Jeśli 
wszystkie „odłożą się” przybędzie ci ok. 300 gra-
mów tkanki tłuszczowej. Taką dawkę kalorii spalisz 
w czasie ok. 15 godzinnego spaceru.

Warto więc z wyprzedzeniem zaplanować Święta 
w taki sposób, aby sprzyjały zdrowiu. Możesz ob-
niżyć kaloryczność typowych potraw wigilijnych.

Oto kilka wskazówek:
• Zamiast smażyć karpia, przygotuj go na parze. 
Obsyp ziołami, a zrezygnuj z dużej ilości soli. Jeśli 
jednak nie chcesz rezygnować z chrupiącej panier-
ki, zjedz rybę z chrzanem, który ułatwi trawienie. 

Wigilijny karp pieczony w posypce: 
Karp (150g/na porcję), 2 łyżeczki oliwy na porcję, 
posiekana zielona pietruszka i koperek, bazylia, 
wyciśnięty świeży czosnek. Można wykorzystać 
zioła suszone. Rybę posolić, popieprzyć. Oliwę 
wymieszać z ziołami, obtoczyć rybę i piec w folii 
w piekarniku.

• Ciasto na pierogi przygotuj z mąki żytniej, 
niech będzie jak najcieńsze. Podczas podawania, 
nie polewaj pierożków dodatkowo tłuszczem. 
• Zamiast śledzi w oleju, który jest 
ciężkostrawny i źle wpływa na wątrobę, 
przygotuj rybę w occie. 
• Kutia, makówki, moczka to prawdziwe 
bomby kaloryczne. Ciężko jednak z nich 
zrezygnować, dlatego podawaj je w małych 
salaterkach, po łyżce. Może być jedynym 
deserem podczas wigilijnej wieczerzy.
• Do sałatek używaj oliwy z oliwek, 
a jeśli już musisz wykorzystać majonez, 
to użyj połowę przewidzianej porcji
• Makowiec to kolejna po kutii bomba 
kaloryczna. Nie polewaj go lukrem. 
• Zrezygnuj z zasmażki w kapuście z grzybami. 
Bez niej będzie równie smaczna.

Święta to czas jedyny w swoim rodzaju. Rodzinna 
atmosfera i wspaniałe, domowe jedzenie, sprzy-
jają radosnemu biesiadowaniu i kosztowaniu coraz 
to nowych specjałów. Nie odmawiaj sobie tej przy-
jemności, ale zachowaj zdrowy rozsądek i umiar. 
Tylko w Wigilię „musisz” spróbować wszystkiego. 
W pozostałe dni możesz wybierać. Niedosyt jest 
zawsze lepszy niż przesyt, a dobrego samopoczu-
cia na pewno nie osiągniesz, gdy będzie cię bolał 
z przejedzenia brzuch. Pamiętaj, że za kilka dni 
Sylwester...

Karolina Zając
Dietetyk NATURHOUSE

Orzechowo-migdałowe Gwiazdeczki
100 g mielonych orzechów włoskich, 
75 mielonych migdałów, 2 łyżki otrąb pszennych, 
2 łyżki płatków osianych, 2 łyżki fruktozy, 
2 łyzki cukru trzcinowego, 2 białka jaj, 
1 łyżka masła

Suche składniki mieszamy, dodajemy ubite ale nie 
na sztywno białka i łyżkę masła, ucieramy ciasto 
na gładko, schładzamy w lodówce przez 30min. Po 
wyjęciu z lodówki wałkujemy na grubość 1 cm, wy-
cinamy foremkami ulubione kształty, układamy na 
brytfance wyłożonej papierem do pieczenia i wkła-
damy do rozgrzanego do 160 stopni piekarnika. 
Pieczemy max 10 minut.

Pod miastem, w podziemnych tunelach i kory-
tarzach codziennie spotykają się ludzie, którzy na 
oko nie różnią się między sobą. Bo przecież ubranie 
to samo, pył każdego brudzi tak samo, jednak w rze-
czywistości, każdy z nich jest inny. Młodzi, starzy, 
przyjezdni czy rodowici Ślązacy. Czy fach ten wy-
gląda tak samo w oczach każdego z nich? Na te py-
tania starali się odpowiedzieć dwaj przedstawiciele 
górniczej braci. Dzielą ich trzy dekady życia a łączy 
właśnie górnictwo.

27-letni Wojtek nie zaprzecza, że głównym mo-
torem dla starania się o pracę w jastrzębskiej ko-
palni były godziwe zarobki i idące za tym świad-
czenia. Jednak stwierdza również, że nie da się uk-
ryć, iż górniczy fach to również potężna dawka adre-
naliny. Młodszy stwierdza, że to potrzeba adrena-
liny, starszy, że to praca dla tych, którzy nie koniecz-
nie mają równo pod sufitem. Dlaczego? "Ponieważ 
jak można dobrowolnie zamykać się w domu bez 
okien?" - pyta retorycznie 57-letni Zbyszek. Jak sam 
przyznaje, pamięta niejednego, który był przeko-
nany, że właśnie w kopalni jest jego miejsce. Czar 
pryskał, kiedy tylko zjechał na dół. „Byli tacy co na-
wet nie ruszyli w głąb. Wystarczyło im tylko to co zo-
baczyli zjeżdżając, aby obrócili się na pięcie i poże-
gnali z kopalnią” - opowiada Zbyszek.

Można się zastanawiać, czy w podziemnym, ko-
palnianym świecie również istnieją podziały na mło-
de „koty” i starych wyjadaczy. Okazuje się, że ow-
szem, jednak nie są one bardzo drastyczne.
„Jest jakiś tam podział prac ale ogólnie panuje dobra 
atmosfera - młodzi nabywają doświadczenie przy 
starych wyjadaczach” - wyjaśnia Wojtek. Wtóruje 
mu Zbyszek, który ze śmiechem stwierdza, że wia-
domo, młodzi muszą się wykazać. Jednak bez 
względu na wiek danego kompana z szychty, wszy-
scy górnicy są niezwykle solidarni. Muszą. I nie cho-
dzi o solidarność w momencie walki o wyższe płace 
czy demonstracje w Warszawie. Chodzi o wartość 
o wiele ważniejszą, o wsparcie w ciężkich chwilach.

„To taki rodzaj pracy, że musimy na siebie 
nawzajem liczyć. Wiadomo, wypadki się zdarzają 
i wtedy nikt nie patrzy na wzajemne animozje. Wa-
żne jest tylko to, aby uratować kumpla, nie oddać go 
Skarbnikowi” - stanowczo oświadcza Zbyszek.
Przytakuje mu Wojtek, który co prawda, odpukać, 
nie musiał jeszcze takiej solidarności okazywać ale 
jak sam mówi, też by się nie zawahał. Starszy z gór-
ników, który na kopalni pracuje przeszło 25 lat, 
wspomina jedną z akcji, których był świadkiem. 
„To było kilka lat temu. Wiadomo, najważniejsze 
u nas jest wydobycie. I jeden z chłopaków na naszej 
zmianie, który kierował specjalną maszyną, natrafił 
przed nią na potężną bryłę, która mogła sprawić, że 
ściana stanie na jakiś czas. Wiadomo- ściana stoi, 
spada wydobycie. Więc skoczył przed urządzenie, 
aby coś temu zaradzić. Niestety, przez tą brawurę 
wciągnęło mu nogę. Wszyscy, jak jeden mąż ruszy-

liśmy na pomoc. Ten facet to był prawdziwy twar-
dziel, nie dość, że czuł ogromny ból to jeszcze mówił 
nam co mamy zrobić aby nie pogorszyć sytuacji. 
A po wywiezieniu go na górę, uspokajał pielęgniar-
kę, żeby nie zemdlała widząc to, co mu pozostało 
z nogi” - wspomina Zbyszek. Fakt, górnicy to twar-
dziele. Jednak nawet twardziele odczuwają obawy, 
zwłaszcza gdy zbliża się grudzień. Właśnie wtedy, 
już od lat patronka górniczej braci, św. Barbara, za-
czyna śmiertelne żniwa. I mimo, iż wiele osób może 
twierdzić, że to tylko zabobon, a wypadki w tym 
okresie zdarzają się z powodu stresu i rozluźnienia 
spowodowanego zbliżającymi się świętami, to jed-
nak statystyki nie kłamią. Ten okres w roku jest 
szczególnie obfity w tragedie i wszyscy pracownicy 
kopalni zdają sobie z tego sprawę. „Niby przesąd, to 
jednak jest pewne uczucie lęku. Pojawia się już 
w listopadzie, widać wtedy, że każdy z nas jest pod-
denerwowany” - zgodnie stwierdzają górnicy. I być 
może te podświadome nerwy powodują nieszczę-
ścia w tym okresie.

Bez względu na porę roku, górnicy mają swoje 
zwyczaje, które pomagają im przetrwać ciężkie 
chwilę. Każdego dnia okazują szacunek swojej pat-
ronce. „W szoli na zjazd i witając się na dole , zawsze 
mówimy sobie „Szczęść Boże” - opowiada Wojtek. 
Potwierdza to 57-letni Zbyszek, który dodaje „Pa-
miętam jak kiedyś na cechowni ustawiona była fi-
gurka świętej Barbary. My się zawsze żegnaliśmy 
przechodząc obok, ale mój znajomy klękał i przez 
chwilę zmawiał modlitwę. Każdy o tym pamięta. 
W końcu nie wiadomo, czy to nie ostatni znak krzyża 
zrobiony w życiu” - filozoficznie wyznaje Zbyszek.

Jednak praca w górnictwie, to nie tylko strach, 
obawa o własne życie. Owszem, są na porządku 
dziennym i być może właśnie dlatego, jak przyznają 
sami zainteresowani, górnicy na dole są skorzy do 
żartów i śmiechu. Jedni robią to śpiewająco: 
„Czasami na dole można powiedzieć dzieje się 
swoiste „kopalniane” karaoke. Bierze się mikrofon, 
za pomocą którego podaje się informacje i śpiewa 
się. Jedna załoga zaczyna, druga kończy bądź do-
daje swoje własne wersje” - śmieje się Wojtek. 
O wesołych podziemnych chodnikach opowiedział 
również Zbyszek. Jednak jego historia nie opierała 
się na śpiewach. „Musimy starać się aby ta ciężka 
praca nas nie dobiła. Nie raz zdarzało się więc, że dla 
rozluźnienia sytuacji, robiło się sztubackie żarty 
kompanom. Najpopularniejszym było przybijanie 
ubrań do ściany. Wiadomo, nie raz jeden czy drugi 
totalnie się zmachał, spocił, więc ściągał kurtkę 
a czasami nawet koszule. On szedł dalej, a my w tym 
czasie na szybko przybijaliśmy mu ciuchy do ściany. 
Gdy ten zmarnowany wracał i na szybko chciał za-
brać swoje rzeczy, żeby zdążyć na wyjazd, po szar-
pnięciu zostawał mu bezrękawnik. Niby to głupie, 
ale śmiechu było zawsze co niemiara” - przyznaje 
Zbyszek.

Poczucie humoru to istotna cecha, która poma-
ga znieść ciężkie warunki. A że są one ciężkie jedno-
głośnie stwierdzają obaj rozmówcy. „Jest wiele 
czynników wpływających na utrudnienia przy wyko-
nywaniu pracy - temperatura, wiatry, wilgotność, 
zapylenie, hałas, pozaciskane chodniki z utrudnio-
nym przejściem. Wyliczać by można bez końca” - 
stwierdzają jednogłośnie mimo 30 lat różnicy.

Mimo tych ciężkich warunków jednak górnicy 
ciągle fedrują. Fedrują młodzi, fedrują ci, którzy już 
są u kresu wytrzymałości. To dla nich warto 4 gru-
dnia pomodlić się do św. Barbary, aby uchowała ich 
przy życiu i nie sprawiła, że w Jastrzębiu wzrośnie 
liczba wdów i półsierot. 

Dlatego, Górnicza Braci – Szczęść Boże.

"Podmalowane" oczy, wysokie tempera-
tury, ciężka, nieraz za ciężka, fizyczna 
praca. Ale jest również druga strona me-
dalu – stosunkowo wysokie zarobki, nie-
złe świadczenia oraz solidarność praco-
wników. Tak można bardzo ogólnikowo 
scharakteryzować górnika – przeważają-
cą grupę zawodową w Jastrzębiu-Zdroju. 
W kopalniach na terenie miasta pracuje 
tysiące mężczyzn, nad którymi codzien-
nie święta Barbara rozpościera swoje 
opiekuńcze skrzydła. Czasami jednak na-
wet one zawodzą. Niestety czasem zjazd 
na dół okazuje się ostatnim. Dlatego za-
stanawiać może dlaczego aż tyle osób 
wydobywa czarne złoto, codziennie nara-
żając się na niebezpieczeństwo?

Fot. JSW
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Życze Wszystkiego Najlepszego i Bezpiecznej 
Pracy W dniu Górnika
autor: linter

Mam kolegów górników, rodzice i teściowie 
też pracowali na kopalniach. Szanuję Waszą cię-
żką pracę i to,że codziennie ryzykujecie zdrowie 
i życie. Nie zwracam uwagi na głosy ludzi, którzy 
zazdroszczą górnikom dużych zarobków i uważa-
ją, że Wasza praca wcale nie jest taka ciężka (to 
pewnie ci, którzy nie byli nigdy na dole). Szczęścia 
Wam życzę i dobrego zdrowia !!!
autor: Adam

Dziękuję za dobry artykuł o górnikach pani 
Patrycjo, dobre słowo w naszym społeczeńwie jest 
w cenie i rzadko spotykane.
autor: Piotr

Szczęść Boże Bracia Górnicy !
autor: Zofiówka G4

Górnicza solidarność - a co to takiego? Kiedyś 
może to i była teraz kapitalizm wyniszcza wszystko 
autor: ina

Ten brak szacunku, ten cały syf na kopalniach 
to przez te cholerne firmy! Bo jak ci ludzie mają się 
szanować, jak mają nie miec żalu do całego świata 
jeżeli za tą samą prace jeden dostaje 1500 a drugi 
4000? To jest nienormalne! Zlikwidować firmy!
autor: gocha78

Szczęść boże wszystkim górnikom, tym zado-
wolonym z zarobków i tym zadowolonym mniej
autor: Terka

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

więcej komentarzy na  www.jasnet.pl
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Jakby ktoś nie wiedział przychodzi co roku. I za-
wsze zaskakuje służby miejskie i drogowców. Tak, 
jakby gołoledź, padający śnieg i zmienne warunki 
pogodowe były czymś niezwykłym i zaskakującym 
o tej porze roku. W Jastrzębiu-Zdroju ogłasza się 
w tym czasie akcję „Zima”, która ma zapewnić wła-
ściwe działania służb odpowiedzialnych za utrzy-
manie chodników i dróg w należytym stanie. Jednak 
mieszkańcy naszego miasta zwykle nie mają do-
brego zdania o stanie jastrzębskich ulic, szczególnie 
zimą. Firmy, które mają za zadanie zadbać o ich od-
powiedni stan przeważnie nie potrafią sprostać 
oczekiwaniom i wygląda na to, że służby miejskie 
bardziej interesuje formalny stan, niż rzeczywiste 
efekty np. odśnieżania. Podobne sytuacje powta-
rzają się co roku. A może warto raz nauczyć się na 
własnych błędach i nie doprowadzać więcej do tego 
typu zdarzeń? I doprowadzić do tego, że Polak (tutaj 
jastrzębiak), że jest mądry po szkodzie, wyciągając 
z niej wnioski. 

Kiedy zaczyna się zima?
Ta kalendarzowa zima rozpoczyna się 22 gru-

dnia i trwa do 21 marca. Tyle teoria. W praktyce jed-
nak wiadomo, że „zaatakować” może w każdej chwili 
i trzeba być przygotowanym na taką możliwość. Ko-
mendant Straży Miejskiej Marek Wróbel, którego 
zadaniem jest koordynowanie akcji „Zima” mówi, że 
zaczyna się ona zazwyczaj w listopadzie.

W tym roku, ta formalna, urzędowa, została og-
łoszona w dniu 1 grudnia. I to poniekąd wyjaśnia 
sytuację, która miała miejsce 30 listopada na ja-
strzębskich drogach. Jezdnie pokryła warstwa lodu 
i kierowcy sami musieli radzić sobie z utrudnionymi 
warunkami. Nikt nie widział żadnej piaskarki, czy 
służb drogowych, które podjęłyby jakiekolwiek dzia-
łania. Lepiej było w sąsiednich gminach, które po-
pisały się szybszą reakcją. W sukurs kierowcom 
przyszła sama natura, która, po paru godzinach, po-

radziła sobie własnymi siłami z gołoledzią. „W dniu 
30 listopada nie rozpoczęto oficjalnie akcji „Zima” 
i dlatego firmy nie mogły przystąpić do działań” – 
wyjaśnia zaistniała sytuację Marek Wróbel. Poza 
tym uważa on, że: „każdy kierowca musi dostoso-
wywać się do panujących warunków na drogach 
i zwiększyć uwagę oraz dostosować prędkość poja-
zdu”. I dobrze, że się dostosowali, bo inaczej mogło-
by dojść do niezłych karamboli. Oczywiście trafna 
uwaga komendanta, ale nie zwalnia to odpowied-
nich służb do podjęcia działań. 

Co jednak zrobić wtedy, kiedy zima zdecydował-
aby się, nie bacząc na termin, przyjść wcześniej? 
„Wówczas awaryjnie włączamy podmioty, które 
przystępują do działania, na przykład odśnieżania” – 
wyjaśnia komendant. A jak to wygląda w praktyce? 
O rozpoczęciu akcji „Zima” decyduje wydział Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta 
(IKI). Może zrobić to na wniosek SM, która zauwa-
żyła niekorzystne warunki drogowe. To jednak może 
potrwać i zanim urzędnicy wydadzą stosowną 
decyzję, kierowcy sami muszą borykać się z warun-
kami drogowymi. Szybkie uruchomienie oczekiwa-
nych działań, jak widać na przykładzie z 30 listopa-
da, jest niemożliwe. Można mówić nawet o spóźnio-
nym starcie. 

Siły i środki
W tegoroczną akcję zaangażowanych jest 10 

firm mających zadbać o odpowiedni stan chodników 
i ulic. Miasto podzielone jest na 16 kwartałów, które 
obsługują poszczególne firmy. Mają one do dyspozy-
cji: 18 solarko-piaskarek, 60 ciągników bądź samo-
chodów z pługami i rozrzutnikami, 40 ciągników 
(multikarów), czyli tzw. sprzętu małego do utrzy-
mania chodników (ciągniki, multikary) - 40 sztuk.

Ile piasku i soli zużyją? - trudno przewidzieć, bo 
to zależy od warunków pogodowych. Ważną kwestią 
jest też to w jakim stanie jest sprzęt, który będzie 
użytkowany w czasie sezonu zimowego. Komendant 
SM zapewnia, że został skontrolowany w listopadzie 
i jest sprawny. Jednak, już w czasie trwania akcji nie 
przewiduje się bieżących kontroli zaplecza technicz-
nego firm. Więc teoretycznie po 1 tygodniu połowa
 z nich może „wypaść”. Powodem tego stanu rzeczy 
jest - jak twierdzi komendant SM - niewystarczająca 
ilość funkcjonariuszy SM, którzy mają do wykonania 
również i inne czynności służbowe. Poza tym „w cza-
sie kontroli kwartałów widzimy jakim sprzętem firmy 
wykonują swoje zadania”- twierdzi. Może i tak, ale 
najwyżej pojedyncze pojazdy, a już o całkowitym 
stanie parku maszynowego niewiele wiadomo. 

Pieniądze na opłacenie akcji „Zima” pochodzą 
z budżetu miasta, czyli kieszeni podatników. Firmy 
otrzymują wynagrodzenie po wykonaniu zakontra-
ktowanych zadań. Od SM, która określa w jakim 
procencie zostały wykonane zależy wielkość kwot, 
które wpłyną na konta właścicieli tychże firm. Jeśli 
zima okaże się łaskawa i będzie lekka, to automa-
tycznie mniej pieniędzy zostanie wydanych na zwal-
czanie skutków jej bytności, w przeciwnym wypadku 
- zapłacimy więcej. 

Wówczas będzie to sporym problemem dla bud-
żetu miasta. Według informacji Urzędu Miasta od 15 
listopada 2010 roku do 31 marca 2011 roku na 
utrzymanie zimowe wydano ponad 3,7 mln zł. 

Kwota, która pozostała na akcję zima w 2011 roku to 
4,2 mln zł na miesiące: listopad i grudzień. W 2011 
roku na utrzymanie zimowe zabezpieczono bowiem 
6,8 mln zł. W styczniu, lutym i marcu wydano 2,6 
mln zł, tym samym na listopad i grudzień pozostało 
4,2 mln zł.

Czas reakcji 
Od tego w jakim czasie służby drogowe podej-

mą działania zależy sytuacja na naszych ulicach.. 
Kto i kiedy decyduje, że sprzęt ma zostać użyty? Czy 
panuje tutaj wolna amerykanka, czy też możemy 
mówić o przemyślanych, zsynchronizowanych dzia-
łaniach? W trakcie akcji „Zima” Dyżurny Straży 
Miejskiej ogłasza, co 12 godzin jeden z trzech stopni 
utrzymania zimowego. Są one zależne od m.in. in-
tensywności opadów śniegu, gołoledzi. W sytuacji, 
kiedy warunki ulegną nagłemu pogorszeniu nie cze-
ka on na wyznaczone godziny i od razu informuje fir-
my o zmianie stopnia. Wówczas są one zobowiązane 
do „niezwłocznego” podjęcia działań, na przykład 
posypywania piaskiem lub odśnieżania. Tutaj słowo 
„niezwłocznie” zostawia dość dużo przestrzeni do 
interpretacji. Nawet określenia "do 1 godziny" nie są 
wystarczająco precyzyjne. Dla jednych może to być 
5 minut, dla innych 60. Zadowolono się opisaniem 
tego, jak drogi wyglądać mają, ale kiedy – tego już 
dokładnie nie określono. A w naszym kraju i mieście 
sformułowanie „jak najszybciej” nie zawsze jest 
przez wszystkich jednakowo odczytywane. Kie-
rowców i pieszych może narazić to na niemałą da-
wkę nerwów, żeby nie wspomnieć o poważniejszych 
konsekwencjach. Dla nich znaczenie tego słowa mo-
że różnić się od pojęcia urzędników czy drogowców. 

Wprawdzie, według SM działania, które mają 
podjąć poszczególne firmy, muszą być „natychmias-
towe”, ale nie wiadomo ile minut potrzeba na wyko-
nanie tych zadań. Tego się już komendant nie pre-
cyzuje. Nawet w górnym zakresie znaczenia tego 
słowa. Oczywiście prościej posługiwać się ogól-
nikami, niż próbować precyzyjnie wyszczególnić 
oczekiwane efekty. A jak dokładnie nie ustalono 
limitu czasu na reakcję, to zaczynają się dyskusje 
i udowadnianie, co ktoś zrobił lub nie i kiedy. Poja-
wiają się odwołania poszczególnych firm, które 
zarzucają SM nierzetelne dokonanie oceny efektów 
ich pracy. Na tych jałowych dysputach cierpią oczy-
wiście Bogu ducha winni mieszkańcy, których po-
datki składają się na budżet i pensje urzędników, 
mają oni prawo oczekiwać, że w końcu będzie nor-
malnie. Może sprawę ułatwiłoby ustalenie, że na 
przykład przez główną arterię w mieście (al. Piłsud-
skiego) przejedzie pług, przynajmniej raz na 20 mi-
nut, licząc 30 minut od wystąpienia intensywnych 
opadów. Podobnie można by skalkulować i inne uli-
ce, w zależności od ich ważności. Może jako stan-
dard dobrze było by założyć zadowalający efekt 
działań drogowców. Z pewnością niemałym wysił-
kiem jest próba doprecyzowania akcji „Zima”, ale 
w naszej strefie klimatycznej jest ona bardzo pot-
rzebna, a i pociąga za sobą niemałe środki finan-
sowe. Wprawdzie SM wskazuje na standardy, które 
mówią, jaki jest oczekiwany stan dróg, ale i one nie 
przewidują limitu czasowego na ich osiągnięcie. A to 
można robić w dłuższym lub krótszym czasie. 

Gołoledź, która pojawiła się na ulicach Jastrzębia-
Zdroju w ostatnim dniu listopada zaskoczyła drogo-
wców. Nie mogli przystąpić do działania, ponieważ - 
według planów - nie zaczęła się jeszcze akcja 
„Zima”. Kierowcy i piesi sami musieli dawać sobie 
radę ze śliskimi nawierzchniami chodników i jezdni. 
Zanim urzędnicy miejscy przystąpili do działania 
przyroda sama poradziła sobie z problemami. 
Piaskarki, które pojawiły się na ulicach następnego 
dnia były przysłowiową musztardą po obiedzie.

Fot. Magdalena Kowolik
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Kontrola 
Skąd SM czerpie wiedzę na temat stanu dróg 

w mieście? Skąd strażnicy wiedzą, kiedy uruchomić 
firmy? SM opiera się na informacjach od swoich 
patroli, które - jak twierdzi komendant SM - całą do-
bę poruszają się samochodami po jastrzębskich dro-
gach. Pomocny też jest monitoring wizyjny, progno-
zy pogody oraz ewentualne informacje przekazywa-
ne od mieszkańców. 

Jednak SM nie zbudowała, jak dotychczas, bar-
dziej precyzyjnego schematu, przekazywania tego 
typu wiadomości od innych służb, czy instytucji, np. 
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego lub po-
gotowia ratunkowego, choć – jak mówi komendant 
SM - mogą one, jeśli uznają za stosowne, dzielić się 
tego typu treściami. Prawidłowo zbudowany system 
przekazywania tego typu danych mógłby pozwolić 
na szybszą reakcję i interwencję mundurowych (bo 
przecież nie mogą być oni w każdym miejscu o każ-
dej porze), a to z kolei przełożyłoby się na lepszą, 
bezpieczną jakość stanu dróg w mieście. A dziesiątki 
zirytowanych mieszkańców, którzy wydzwaniają 
z pretensjami, że taka, bądź inna droga jest nieprze-
jezdna, są chyba najlepszym dowodem, że sytuacja 
nie zawsze jest najlepsza. 

Inną sprawą jest też to, jak uważa kom. Marek 
Wróbel, że strażników jest po prostu za mało. Naj-
bardziej przejawia się to właśnie w takich newral-
gicznych okresach, jak zima, kiedy potrzeba szyb-
kich i szerokich działań. Jeden, czy nawet dwa pa-
trole na mieście nie zawsze załatwią sprawę. Bo 
wprawdzie „Straż Miejska dokonuje systematycz-
nych kontroli stanu dróg i chodników. Od naszych 
raportów zależy to, w jakiej wysokości firmy otrzy-
mają zapłatę za usługę” – jednak – „Jeden patrol nie 
jest w stanie szybko dokonać kontroli, robią to dwa 
patrole lub trzy. Objeżdżają całe miasto i dokonują 
kontroli, ale pociąga to za sobą czas niezbędny na te 
działania, bowiem nasza ocena musi być obie-
ktywna” – wyjaśnia komendant. Recepta na ten stan 
rzeczy wydaje się być prosta, czyli zatrudnić więcej 
strażników, ale to już dobra wola (lub jej brak) pre-
zydenta miasta, który jest ich pracodawcą. „Straż-
ników Miejskich jest za mało. Na chwilę obecną mam 
zapotrzebowanie na pięć etatów. Jednak, tak napra-
wdę, potrzeba mi, co najmniej dziesięciu nowych 
ludzi, żeby móc zaspokoić potrzeby jakie stawia nam 

obecna rzeczywistość, oczekiwania społeczności, 
radnych” – mówi komendant Marek Wróbel. 
Skuteczność 

Akcja „Zima” bezlitośnie obnaża skuteczność 
działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo na drogach. Zbudowanie precyzyjnego sche-
matu ich funkcjonowania opartego m.in. na skutecz-
nych metodach powiadamiania o aktualnej sytuacji, 
określenia nie tylko oczekiwanego stanu dróg, ale 
i czasu potrzebnego na przystąpienie do działania, 
a także czasu potrzebnego na uzyskanie określo-
nych efektów. Oparcie się na enigmatycznym stwier-
dzeniach: „niezwłocznie”, „natychmiast” jest mało 
precyzyjne i nie pozwala na rzeczywiste egzekwo-
wanie postawionych zadań. 

Czy nie lepiej określić jest precyzyjnie czas reak-
cji, wykonania określonych zadań, częstotliwość od-
śnieżania, ścisłego przekazywania informacji pomię-
dzy służbami na temat sytuacji na drogach, ilości 
pługów, piaskarek, które w danym momencie są za-
angażowane w pracę? Zwłaszcza teraz, w dobie te-
lefonów komórkowych nie powinno być z tym pro-
blemu. Natomiast kontrole sprzętu mogły by odby-
wać się nie tylko na początku sezonu, ale również 
w czasie jego trwania. Priorytetem winień być bie-
żący przepływ informacji pomiędzy koordynatorem 
akcji „Zima” a poszczególnymi firmami, które w niej 
uczestniczą. Informacja musi być aktualna, a nie po 
fakcie. Bo tylko takie rozwiązania dają szansę na 
szybką reakcję. Kiedy tego typu szczegóły nie są us-
talone, wówczas zaczyna się dyskusje pomiędzy SM, 
a drogowcami. 

Gdyby wszystko funkcjonowało bez zakłóceń, 
wówczas mieszkańcy nie wydzwanialiby do SM za-
rzucając poszczególnym podmiotom nierzetelną 
pracę, a Urzędowi złą organizację i niedopracowanie 
tej akcji. Wprawdzie komendant SM zapewnia, iż 
„w miarę posiadanych sił i środków, będziemy moni-
torować sytuację na bieżąco, tak jak dotychczas, za-
dania będą wykonywane sumiennie i oceny będą 
adekwatne do rzeczywistości”, ale jaki będzie rezul-
tat tych działań, przekonamy się niebawem? Czy do-
czekamy się sytuacji, kiedy XVI-wieczne stwierdze-
nie, że i przed szkodą i po szkodzie Polak głupi okaże 
się nieaktualne?

Od początku 2011 roku Policjanci Ko-
mendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-
Zdroju, przyjęli 51 zgłoszeń dotyczących 
kradzieży pojazdów z terenu miasta. Sta-
tystycznie w całym województwie ślą-
skim w ostatnich trzech kwartałach roku 
doszło do 2191 podobnych przestępstw.
 
Największa ilość skradzionych pojazdów 
z terenu KMP w Jastrzębiu-Zdroju to sa-
mochody marki Volkswagen – 13 pojaz-
dów, utraconych między innymi z ulic: 
Boża Góra Prawa, Poznańskiej, Łowic-
kiej, Górniczej, Poprzecznej, Cieszyń-
skiej, Opolskie j oraz 1000-lecia. Kolejne 
“popularne marki” to pojazdy Audi oraz 
Fiat. W sumie skradziono blisko 20 aut 
obydwu tych marek. 

Złodzieje najczęściej kradną samochody 
wyprodukowane w latach 2002-2007, 
jednak w ostatnim czasie policjanci przy-

jęli, aż cztery zgłoszenia kradzieży pojaz-
dów, wyprodukowanych w latach 1988-
1993 i co ciekawe wszystkie te pojazdy to 
samochody marki Audi 80. Pojazdy te 
skradzione zostały z ulic: Beskidzkiej, 
Armii Krajowej oraz Wiejskiej.

Prosimy wszystkich mieszkańców miasta 
o zwiększoną czujność, zwrócenie uwagi 
na pojazdy pozostawione na parkingach 
osiedlowych, ale także zaparkowane 
w innych miejscach, tych słabo oświet-
lonych, lub mało uczęszczanych. W przy-
padku zaobserwowania niecodziennych 
sytuacji, osób w sposób nieuzasadniony 
zainteresowanych pojazdami, lub jeśli 
jesteśmy świadkami przestępstwa, pro-
simy o natychmiastowy kontakt z dyżur-
nym jednostki policji pod nr 112.

mł. asp. Inez Biernacka

Do redakcji naszego portalu zadzwoniła 
zdesperowana czytelniczka: „Jestem 
oburzona tym, że na ulicy Mazowieckiej, 
przy kompleksie handlowym wycięto trzy 
dorodne drzewa kasztanowe. Jakież było 
moje zdziwienie, kiedy pewnego dnia 
zobaczyłam robotników, którzy zajęli się 
usuwaniem naszych kasztanowców. 
W miejsce to chętnie przychodzili rodzice 
z dziećmi i było ono ozdobą naszej oko-
licy. Pytałam nawet w Urzędzie Miasta, 
dlaczego drzewa wycięto, ale nie uzyska-
łam wystarczających wyjaśnień. Jeśli tak 
w Jastrzębiu dba się o przyrodę, to ja 
dziękuję za takie dbanie”. 

Rzecznik jastrzębskiego magistratu Kata-
rzyna Wołczańska zajęła następujące 
stanowisko w tej sprawie: „Zgodnie z art. 
83 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia 
wydanego przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta na wniosek posiada-
cza nieruchomości (właściciela). Właści-
ciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem 
do prezydenta miasta o wydanie zezwo-
lenia na usunięcie m.in. 3 sztuk drzew 
gat. kasztanowiec. Drzewa kolidują z no-

wym zagospodarowaniem nieruchomo-
ści. Zezwolono na usunięcie m.in. 3 sztuk 
drzew gat. kasztanowiec z terenu pry-
watnej nieruchomości. Zezwolenie jest 
uzależnione od zastąpienia drzew inny-
mi drzewami liściastymi w liczbie 2 szt. za 
jedno usunięte drzewo (tj. 6 szt. drzew). 
Nasadzenia zastępczego drzew należy 
dokonać na terenach nieruchomości, wy-
korzystując pełnowartościowy materiał 
roślinny, zabezpieczając go przed usz-
kodzeniem”.

Kradną auta! Ü

Ü

 Mojemu znajomemu miesiąc temu 
też ukradli samochód z parkingu przy 
KWK Zofiówka. Podczas zeznań na poli-
cji poinformował on funkcjonariuszy, że 
złodziej musiał tankować samochód 
ponieważ bak był pusty i wystarczy 
sprawdzić na stacjach CPN na monito-
ringu kto dopuszcza się tego. Usłyszał 
od policjanta że w Jastrzębiu jest dużo 
stacji paliw i oni nie będą się fatygować 
aby sprawdzić wszystkie monitoringi.
autor: Baśka

Mojemu koledze natomiast ukradli 
motor z garażu. Kolega zapytawszy czy 
może by jakieś odciski palców zebrali to 
nasza władza odpowiedziała że to nie 
ameryka...
autor: apollo

Ü

Jeżeli sprawca zgubi dowód osobis-
ty, to można z niego zdjąć odciski pal-
ców, ale w innym przypadku trudno zła-
pać złodzieja.
autor: Aspirant

Ü

Ü

Ale faktem jest że nawet jak się 
zgłosi kradzież samochodu to policjant 
pyta się poszkodowanego czy może go 
nie pożyczył komuś albo jak parkował 
to był pod wpływem alkoholu i nie pa-
mięta gdzie go parkował... a chłopak 
kluczyki i dokumenty w ręce... i pół dnia 
go przesłuchiwali... taką super akcje 
miał kumpel, któremu ukradli auto na 
parkingu przy KWK Zofiówka....
autor: AML

No to wyczyścili Jastrzębie z Audi 80 
:) Mogliby się jeszcze wziąść za te gru-
choty, które nie ruszyły się z parkingów 
od miesięcy :)
autor: Daniel

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na www.jasnet.pl

Wycięto 
kasztanowce

Policjanci uratowali samobójcę
Jastrzębscy policjanci uratowali młodego 
mężczyznę, który usiłował targnąć się na 
życie skacząc z dachu 10. piętrowego 
bloku.

W sobotę rano oficer dyżurny otrzymał 
kilkanaście informacji, że młody mężczy-
zna prawdopodobnie chce skoczyć z 10 
piętra dachu bloku przy ulicy Kaszub-
skiej. Dyżurny natychmiast skierował na 
miejsce patrol. Policjanci w trakcie roz-

mowy z jastrzębianinem wykorzystali 
moment, gdy dzięki ich inicjatywie mę-
żczyzna na chwilę zszedł z krawędzi da-
chu. Stróże obezwładnili 19-latka. By te-
go dokonać, mundurowi musieli użyć siły, 
ale dzięki temu zapobiegli tragedii. Na 
miejscu, podczas czynności w asyście 
obecna była Straż Pożarna oraz Pogo-
towie Ratunkowe. 
Mężczyzna został otoczony opieką lekar-
ską.
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Spoglądając na dokument „Koncepcja zagospo-
darowania terenu przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju, 
obręb Ruptawa” nie sposób oprzeć się wrażeniu, że 
włodarz niejednego miasta mógłby nabawić się – po 
jej choćby pobieżnej lekturze – kompleksów. Kon-
cepcja ta bowiem roztacza wizję inwestycji przed-
szkolnej, jakiej jeszcze nie było w naszym mieście. 
A w kontekście powszechnego ubolewania na brak 
miejsc w przedszkolach można mówić tu o prawdzi-
wej oazie. Czyli wokół pustynia, a pośrodku niej... 
pasywny (energooszczędny) budynek, z placami do 
zabaw i rekreacji, z boiskami, które były by również 
dostępne dla dzieci nie uczęszczających do przed-
szkola. To wszystko na powierzchni ponad 1,5 hek-
tara. Jak mówi Przemysław Gabryś, przedsiębiorca 
i zarazem pomysłodawca inwestycji, wszystko za-
częło się bardzo prozaicznie. „W dzisiejszych cza-
sach, kiedy często obydwoje rodziców pracuje za-
wodowo konieczne staje się zorganizowanie opieki 
nad naszymi pociechami w przedszkolach. Tam zaś 
ilość miejsc jest ograniczona i z powodu ich braku 
powstają nawet tzw. listy rezerwowe. Świadczy to 
o dużym zapotrzebowaniu na nowe przedszkola, 
które oferują dobre warunki do zabawy i rozwoju 
dzieci, a jednocześnie spełniają wymagania rodzi-
ców. Mam tu na myśli chociażby naukę języków ob-
cych, zajęcia teatralne czy plastyczne” – tłumaczy.

Co ciekawe, pan Przemysław pytany o motywa-
cje, dla których podjął się budowy przedszkola nie 
mówi nic o lokacie wolnych środków w firmie czy 
chęci zysku. Przeciwnie – powołuje się tu na przyk-
ład przedszkola przyzakładowego dla dzieci pracow-
ników Spółki Energetycznej „Jastrzębie”. Jak pod-
kreśla, podobnie jak w tamtym przypadku jego pra-

się pozwolenia na budowę do jastrzębskiego magi-
stratu wpływa odwołanie od wcześniejszej decyzji 
prezydenta. Podpisali się pod nim państwo Markie-
wiczowie” – relacjonuje. Inwestycja, która jeszcze 
nie tak dawno miała być oazą na przedszkolnej pu-
styni, okazała się kolejną fatamorganą. Zakwestio-
nowane pozwolenie na budowę zostaje zawieszone 
w czasie i trafia z automatu do Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Bielsku-Białej, który ma zbadać za-
sadność przedstawionych przez pana Markiewicza 
argumentów. A to może potrwać. Z kolei brak poz-
wolenia uniemożliwia pechowemu inwestorowi sta-
rania o unijne pieniądze. Błędne koło zamyka się.

Poproszony o komentarz do całej sytuacji Ta-
deusz Markiewicz zastrzega: „Nie życzę sobie, aby 
osoba Tadeusza Markiewicza czy radnego Markie-
wicza pojawiła się w kontekście tego artykułu”. I co 
prawda w nieoficjalnej rozmowie jest już bardziej ot-
warty i przybliża motywy, jakie kryły się za tym, że 
wspólnie z żoną odwołali się od decyzji prezydenta, 
jednak na upublicznienie jakiejkolwiek swojej wypo-
wiedzi stanowczo nie zgadza się. Chcący zachować 
anonimowość znawcy tematu, twierdzą, że być mo-
że chodzi tu o prywatny spór, jaki radny prowadzi od 
kilku dobrych lat z poprzednim właścicielem terenu. 
Ale czy to możliwe, żeby właśnie o niego rozbiła się 
budowa przedszkola? Może to tylko pretekst w tej 
sprawie? Nie rozwiążemy jednak tej zagadki, bo obie 
strony wypowiadają się wstrzemięźliwie w tym te-
macie, a Urząd Miasta, chowając się za „ochroną 
dóbr osób prywatnych” nie udziela żadnych infor-
macji. Także Przemysław Gabryś, choć bardziej roz-
mowny od swojego przedmówcy, ma niewiele do 
powiedzenia na temat motywacji jastrzębskiego 
radnego. „Nie wiem, jakie argumenty podnosi tu 
pan Markiewicz i w czym przeszkadzała mu mająca 
tu powstać inwestycja. Wiem tylko, że jego sąsiadu-
jąca z przedszkolem działka, choć nie ma charakteru 

cownicy także byli żywo zainteresowani powstaniem 
placówki dla co najmniej kilkudziesięciu przedszko-
laków. „W końcu, to nierzadko młodzi ludzie, którzy 
na co dzień borykają się z brakiem miejsc w jastrzęb-
skich przedszkolach” – dodaje.

Był więc pomysł. Były możliwości. Teraz tylko 
wystarczyło go wcielić w życie. Nic prostszego. 
Szczególnie w Polsce, w kraju, w którym na okrągło 
trąbi się o zielonym świetle dla przedsiębiorców i 
chronicznym braku miejsc w przedszkolach, a nawet 
specjalnym programie ich zakładania. Powstaje pro-
jekt przedszkola – za bagatela kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Zaczynają się starania o dofinansowanie in-
westycji ze środków unijnych. Do szczęścia bra-
kowało już tylko pozwolenia na budowę. W końcu,
o dziwo, i ono trafia na biurko inwestora. Decyzją 
prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój z 11 paździer-
nika 2011 roku plany młodego przedsiębiorcy nabie-
rają realnego kształtu.

Szybko jednak okazało się, że ta radość była 
przedwczesna. Każdy, kto przyjrzałby się uważnie 
pismu z 11 października natrafiłby w nim na niepo-
zorną formułkę: „Obszar oddziaływania obiektu 
(przedszkola – przyp. aut.) (...) obejmuje właścicieli 
nieruchomości...” I tu pada kilka nazwisk właścicieli 
sąsiadujących z parcelą pana Gabrysia działek – 
wśród nich nazwisko Tadeusza Markiewicza, nota 
bene radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z ramie-
nia Wspólnoty Samorządowej. W bajce o zaczaro-
wanym przedszkolu pojawia się więc nowy bohater. 
Przemysław Gabryś nie ma wątpliwości, że panu 
Markiewiczowi przypadła w niej rola czarnego cha-
rakteru: „W czasie potrzebnym do uprawomocnienia 

inwestycyjnego, już z samego faktu tego sąsiedztwa 
zyskałaby znacznie na wartości” – snuje domysły.

Ostatecznie przyjdzie nam jeszcze poczekać, 
nim na teren budowy wjedzie ciężki sprzęt. Pier-
wotnie miał się tam pojawić już pod koniec tego ro-
ku. O środkach z Unii Europejskiej też można na ra-
zie tylko pomarzyć. A co z entuzjazmem młodego in-
westora? „Zaangażowałem w ten projekt określone 
środki, dużo energii, tak łatwo z niego nie zrezy-
gnuję”– zapewnia Przemysław Gabryś. Tajemnicą 
natomiast pozostanie, co o finale tej sprawy myśli 
uparcie odmawiający komentarzy Tadeusz Markie-
wicz. A więc osoba, która z racji pełnionego man-
datu powinna szczególnie dbać o dobro wspólne. 
W końcu jako radny prezydenckiej Wspólnoty Samo-
rządowej ma tu duże pole do popisu. Czy prywata 
i zadawnione żale – niezależnie od tego, czego by 
dotyczyły – mają pierwszeństwo przed tak wyraź-
nym interesem społecznym? I to u osoby, która 
przecież jako cel swojego działania stawia sobie ten-
że cel? Czy parafrazując fredrowskie „Paweł i Gaweł 
obok działki mieli” można prowadzić swoje osobiste 
krucjaty kosztem innych? Jednego można być pew-
nym – działania pana Gabrysia na pewno wspierać 
będzie czynnik społeczny, nawet jeśli na chwilę 
obecną jeszcze nie zgłębił motywacji radnego Mar-
kiewicza. Jak podkreśla Irena Zachraj, sołtys Rup-
tawy, „jako społeczność lokalna popieramy każdą 
inicjatywę mającą na celu budowanie kolejnych 
przedszkoli. W końcu potrzeb jest tu zawsze więcej 
niż możliwości. A przeszkody? Trudno chyba utożsa-
miać takie miejsce jak przedszkole z czymś niezgod-
nym z prawem czy niemoralnym. Na pewno będzie-
my kibicować temu pomysłowi”. Niestety, jak na ra-
zie veto radnego blokuje całą inwestycję...

Przedszkolne veto

Jest taki adres: Jastrzębie-Ruptawa, ulica Libowiec. To tutaj zaczyna się ta historia. I tutaj kończy. A więc miało powstać pod tym adresem 
przedszkole. Z prawdziwego zdarzenia. Dla około 90 dzieci. Pojawił się młody, ambitny przedsiębiorca, który postanowił zainwestować 
tam swoje pieniądze. Zaczęły się żmudne przygotowania – od pomysłu do jego realizacji. Z każdym miesiącem wymarzony cel przybliżał 
się coraz bardziej. W październiku tego roku był już w zasadzie na wyciągnięcie ręki. W końcu nadszedł listopad i... Ale po kolei.

Radny Tadeusz Markiewicz. Fot. Magdalena Kowolik
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Policjanci chcą przekonać mieszkańców naszego 
województwa do aktywnej postawy wobec spraw-
ców przestępstw. W programie bierze udział również 
Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju, a star-
szy aspirant Aneta Zacharjasz pełni rolę jej koordy-
natora i stara się zachęcić mieszkańców do tego, aby 
wzięli w nim udział. 

Cel – zatrzymać przestępców
Nic tak nie odstrasza potencjalnych przestęp-

ców, jak nieuchronna kara za swoje czyny. Policjanci 
wierzą, że w wyniku prowadzonej przez nich kampa-
nii uda się im ograniczyć szczególnie uciążliwe prze-
stępstwa, takie jak: kradzieże, kradzieże z włama-
niem, bójki, pobicia, rozboje oraz wykroczenia, któ-
rymi jest m.in. zakłócanie ciszy nocnej. Łatwo po-
wiedzieć, a trudniej wykonać. Często słyszy się od 
przedstawicieli służb „mundurowych”, że przecież 
nie da się postawić policjanta w każdej klatce scho-
dowej, na parkingu lub osiedlowej drodze. A wiec co 
zrobić? Jaka jest recepta na to, aby żyło się bezpie-
czniej i „przeciętny” człowiek mógł wieczorową porą 
wyjść na spacer? A przestępcy powinni być tam, 
gdzie ich miejsce, czyli za kratami. 

Najważniejsze - informować
Nie od dzisiaj wiadomo, że policja na całym 

świecie potrzebuje informacji, aby móc skutecznie 
działać. St. asp. Aneta Zacharjasz przekonuje do te-
go, żeby jastrzębianie nie bali się reagować na to, co 
dzieje się u nich na osiedlu, w klatce schodowej. 
I nie chodzi tutaj o samodzielne wymierzanie spra-
wiedliwości, ale o telefon do KMP, że właśnie ktoś 
jest napadany, okradany, a przystanek autobusowy 
demolowany przez chuliganów. Jednak słychać 
głosy, że mieszkańcy Jastrzębia mają obawę przed 
ewentualnym wyrównaniem porachunków przez ag-
resorów i to zazwyczaj powstrzymuje ich przed re-
akcją. „Nie ma się czego obawiać. Zgłoszenia o ta-
kich sytuacjach można dokonać anonimowo. Poli-
cjanci gwarantują dyskrecję. Inaczej sprawa wy-
gląda, kiedy dochodzi do procesu sądowego. Wów-
czas konieczne jest złożenie zeznań, a to z reguły ro-
bi się jawnie. Zwłaszcza w przypadku gdy konieczne 
jest złożenie wniosku przez osobę pokrzywdzoną 
o ściganie i ukaranie sprawcy. Jeśli jednak chcemy 
doprowadzić do ukarania sprawców powinniśmy być 
konsekwentni”– mówi st. asp. Aneta Zacharjasz. 
A więc informacja o zachowaniu przestępczym może 
być dokonana anonimowo, a osoba ją zgłaszająca 
może nie obawiać się o ujawnienie swoich danych. 

Działać wspólnie
Co jednak doradzić ludziom, którzy na własnej 

skórze doznali „zemsty” przestępców? „Nie powinno 
się izolować osób mających odwagę coś zmienić. 
Dobrym pomysłem jest wspólne, wraz z innymi mie-
szkańcami, interweniowanie, składanie pisemnych 
zgłoszeń i co ważne, konsekwentne ich podtrzymy-
wanie, również na drodze sądowej. Wspólne zezna-
wanie przeciwko osobom, które uprzykrzają życie lo-
kalnej społeczności” – tłumaczy st. asp. Aneta 
Zacharjasz. 

Ważne jest tutaj współdziałanie samej społeczności 
lokalnej, na przykład mieszkańców konkretnej ulicy, 
dzielnicy z policją. Nie da się tutaj obejść przynaj-
mniej bez odrobiny zaufania i zrozumienia. To natu-
ralne, że mundur może wzbudzać dystans i obawę, 
dlatego to po stronie policji jest zadanie przekonania 
do siebie mieszkańców Jastrzębia. Z pewnością nie 
sprzyja temu nadmierne zbiurokratyzowanie pracy 
dzielnicowych i pojawianie się ich w swoim rewirze 
od czasu, do czasu oraz częste przesadne trzymanie 
dystansu służbowo-formalnego. Nie sprzyja to spo-
łecznemu zrozumieniu z jednej strony, a z drugiej 
zbyt sztywna postawa służb mundurowych, bo to na 
nich spoczywa zadanie przekonanie do siebie mie-
szkańców. Tylko kto powinien do kogo „wyjść” góra 
do Mahometa, czy Mahomet do góry? Jednak nic nie 
zastąpi zwykłego, ludzkiego, życzliwego i pełnego 

zrozumienia dla zwykłych mieszkańców przy zmniej-
szeniu służbowego dystansu i niechowania się za 
paragrafami. Ludzie oczekują policjanta, jako „ob-
rońcy i przyjaciela” dla spokojnych obywateli przy 
całej surowości i konsekwencjach prawnych, dla 
tych którzy łamią zasady. Bo obawy i niedostępność 
wobec zwykłych obywateli na pewno nie zbuduje 
odpowiedniej relacji z nimi. 

Policjanci w akcji
Śląska policja, również jastrzębska, włącza się 

w akcję uświadamiania obywateli. „Funkcjonariusze 
naszej komendy wychodzą do społeczeństwa. Poli-
cjanci spotykają się z przedstawicielami zarządów 
osiedli i sołectw. Nawiązujemy kontakty z parafiami 
na terenie naszego miasta. Dzielnicowi spotykają się 
z mieszkańcami i informują ich o akcji. Planujemy 
zorganizować zebrania z mieszkańcami na ten 
temat. Przeprowadzane są spotkania z młodzieżą 
szkolną. „Współpracujemy z placówkami oświato-
wymi. Przekonujemy nauczycieli, młodzież i rodzi-
ców do przeciwstawiania się przemocy, do składania 
zeznań, kiedy widzą, że coś złego dzieje się wokół 
nich. Najważniejsze to przełamać znieczulicę spo-
łeczną” – mówi st. asp. Aneta Zacharjasz. Piękne 
słowa, piękna akcja, tylko jak to się przełoży na pra-
ktykę?

Akcja „Nie reagujesz - akceptujesz” w żadnym wy-
padku nie zakłada, aby społeczeństwo wykonywało 
pracę za policję. To przecież „mundurowi” mają up-
rawnienia do działania zgodnie z Ustawą o policji. 
I to ich zadaniem jest chronienie uczciwych ludzi 
przed przestępcami. Ale, jak przekonują „munduro-
wi” nie da się tego zrobić bez pomocy społeczeństwa 
i trudno odmówić im tutaj racji. 

Jastrzębska policja nie zgadza się z zarzutem, że 
zbyt opieszale podejmuje interwencje i zapewnia, że 
każde zgłoszenie traktowane jest z należytą powa-
gą. Może wprawdzie powstać mylne wrażenie, że ra-
diowóz natychmiast nie znajduje się na miejscu zda-
rzenia, ale „Zapewniam, że policja nie lekceważy 
żadnego zgłoszenia i reaguje na każde. Ponieważ 
jednak zgłoszeń mamy naprawdę bardzo wiele i to 
o każdej porze doby, w pierwszej kolejności reaguje-
my na sytuacje, gdzie jest istnieje zagrożenie życia 
i zdrowia. Poza tym każde zgłoszenie jest nagrywa-
ne i można, w wątpliwych sytuacjach, prześledzić re-
akcję policjantów. Muszę także dodać, że zdarza się 
wiele fałszywych zgłoszeń. Blokują one jedynie linię 
i niepotrzebnie angażują siły policji i innych służb. 
Taka lekkomyślność może spowodować, że ktoś na-
prawdę potrzebujący pomocy nie otrzyma jej w po-
rę. Oczywiście za tego typu nieodpowiedzialność 
grożą konsekwencje karne” – wyjaśnia st. asp. 
Aneta Zacharjasz. 

Czy policyjna akcja „Nie reagujesz – akceptujesz” 
przyniesie oczekiwane efekty – czas pokaże? Z pew-
nością trudno jest przełamać znieczulicę społeczną, 
obawy, czy nieufność. Tym bardziej, że wśród przed-
stawicieli, co prawda innych służb mundurowych, 
znajdują się i tacy, którzy chronią swój wizerunek, 
więc czemuż dziwić się zwykłemu „Kowalskiemu”?

Jednak konsekwentne działania policji, karanie osób 
będących na bakier z prawem i ochrona tych najbar-
dziej pokrzywdzonych może przełamać utarte od lat 
schematy. Szukający pomocy obywatel nie może od-
nosić wrażenia, że policjant zamiast koncentrować 
się głównie na skutecznym działaniu zasłania się 
przepisami prawnymi i obawia zarzutów o przekro-
czenie kompetencji. A więc w konsekwencji bardziej 
się boi, niż ten szukający pomocy. Tolerancja i och-
rona tych, którzy działają na naszą szkodę, to co naj-
mniej nieporozumienie. A więc zdecydujmy albo re-
agujemy, albo akceptujemy.

Obchodzony 4 grudnia Dzień Górnika to okazja, 
aby podziękować wszystkim pracującym na kopal-
niach za ich ciężką pracę. Nie inaczej działo się rów-
nież w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie popularną Barbórkę 
świętowali zarówno najmłodsi jak i starsi mieszkań-
cy miasta.

Pierwsi podziękowania do braci górniczej za ich 
trud złożyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10. 
Właśnie tam, z okazji Barbórki a zarazem Dnia Ślą-
skiego, 2 grudnia zorganizowana została akademia 
„Ślonsko szkoła na wesoło”. Podczas starannie przy-
gotowanego programu można było zobaczyć scenki 
rodzajowe rodem ze śląskiej szkoły, poznać tajniki 
śląskich tańców czy wysłuchać tradycyjnych przy-
śpiewek. Nie zabrakło również elementu prosto z ko-
palni. Przed licznie zgromadzoną publicznością wy-
stąpili bowiem zaproszeni na uroczystość górnicy, 
którzy zaprezentowali niektóre elementy swojej co-
dziennej pracy. Finałem całej piątkowej imprezy był 
słodki poczęstunek w postaci krepli i kołoczy.

Kolejne obchody miały miejsce 3 grudnia. Wte-
dy właśnie odbyła się uroczysta akademia zorgani-
zowana przez kopalnię „Jas-Mos”. Tradycyjne gór-
nicze spotkanie miało miejsce w Hali Omega, która 

na ten jeden dzień w roku przemieniła swoje oblicze 
w górniczą karczmę. Drewniane ławy, siatki imitują-
ce liście drzew a w tym wszystkim odświętnie wys-
trojeni górnicy. Podczas oficjalnej części imprezy, po 
okolicznościowych przemówieniach, nastąpił mo-
ment odznaczania zasłużonych pracowników ko-
palni. Podczas tego ważnego dla wszystkich górni-
ków dnia, wręczone zostały zarówno medale, jak 
i odznaczenia oraz szpady górnicze. Kolejna część 
sobotniej Barbórki była już częścią rozrywkową, 
podczas której nie zabrakło dobrej zabawy przy 
dźwiękach kopalnianej orkiestry.

Swój wkład w uhonorowanie górniczego święta 
mieli również uczniowie z Zespołu Szkół Zawodo-
wych. Z racji na to, że w progach placówki kształceni 
są przyszli adepci górniczego fachu, akademia, która 
odbyła się 6 grudnia, została przygotowana przez 
uczniów właśnie klas górniczych. Zaproszeni goście 
mieli okazję zobaczyć specjalnie dla nich przygoto-
wany teatr cieni. Ta innowacyjna forma pozwoliła 
skupić się nad trudami górniczego zawodu, poka-
zała również jak głęboko w historię sięga górnictwo 
na Śląsku. Młodzi ludzie w ten sposób pokazali, że 
rozumieją i doceniają ciężką pracę pod ziemią.

„Nie reagujesz 
- akceptujesz”

Barbórka 2011
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W dniu 14 grudnia 1981 roku o godz. 23.30 
podczas odprawy w KWMO w Katowicach, której 
przewodniczył Komendant Wojewódzki J. Gruba, 
ustalono plan działań pacyfikacyjnych na następny 
dzień. Do odblokowania kopalń Rybnickiego Okręgu 
Węglowego skierowano dwie grupy sił milicyjnych, 
w tym 15 członków plutonu specjalnego dowodzo-
nego przez majora Budzyńskiego i pułkownika Wil-
czyńskiego, przy którym miało  znajdować się Ru-
chome Stanowisko Kierowania pozwalające koordy-
nować akcje z wojskiem i KWMO. Pułkownik Gruba 
zdecydował o użyciu do tych działań maksymalnych 
sił tj. pododdziałów ZOMO, ORMO, NOMO, ROMO, 
grupy oficerskiej z KWMO i plutonu specjalnego oraz 
wszelkich środków wyposażenia z bronią palną 
włącznie. Szczegółowo określono kolejność działań 
w poszczególnych zakładach pracy, rodzaje wykony-
wanych działań i osoby za nie odpowiedzialne, 
a także kolejność użycia środków przymusu: „woda, 
gaz, pałki”. Komendant Wojewódzki polecił swoje-
mu zastępcy Marianowi Okrutnemu, aby ten udał się 
do KKMO w Jastrzębiu, w celu koordynacji działań 
na miejscu oraz bieżącego informowania go o sytua-
cji. Uzgodniono, że działania na terenie Jastrzębia – 
Zdroju prowadzone będą przez jedną, scaloną grupę 
sił milicyjnych pod bezpośrednim dowództwem puł-
kownika Kazimierza Wilczyńskiego, który na terenie 
jednostki ZOMO w Katowicach przekazał dowódcom 
poszczególnych pododdziałów ustalenia dotyczące 
działań planowanych na dzień 15 grudnia 1981 roku. 
Według tych ustaleń członkowie plutonu specjalne-
go z uwagi na posiadane umiejętności i specjalis-
tyczny sprzęt, mieli brać udział w akcji i zająć się 
opanowaniem wejść, pokonywaniem przeszkód 
oraz zajmowaniem newralgicznych punktów na te-
renie odblokowanych kopalń.

Dnia 15 grudnia 1981 r. o godz. 6.00 z koszar 
w Katowicach ruszyły do Jastrzębia siły milicyjne 
w składzie: 3 kompanie ZOMO, 3 kompanie ROMO, 
4 kompanie ORMO, 2 kompanie kadrowe KWMO 
oraz 15 funkcjonariuszy plutonu specjalnego posia-
dających pistolety maszynowe PM – 63 z amunicją 
ostrą, zaopatrzonych w specjalistyczne wyposaże-
nie w postaci nożyc do cięcia metalu, siekier, łomów, 
lin i karabińczyków, maski przeciwgazowe, pałki, 
miotacze gazowe, granaty łzawiące, rakietnice, 
a także odróżniające ich od innych pododdziałów 
kaki spadochronowe w kolorze seledynowym bez 
przyłbic, mundury polowe i buty skoczków spado-
chronowych. Nie posiadali tarcz. Funkcjonariusze 
pozostałych pododdziałów posiadali kaski z przyłbi-
cami, maski przeciwgazowe, pałki szturmowe. Fun-
kcjonariusze kadry zawodowej wyposażeni byli 
w pistolety P – 64 z ostrą amunicją. Natomiast prze-
bywający przez cały czas w pobliżu pułkownika Wil-
czyńskiego, jako ochrona dowództwa akcji, pluton 
wchodzący w skład IV kompanii ZOMO wyposażony 
był w karabiny maszynowe KBK AK z amunicją ostrą.

Akcje pacyfikacji jastrzębskich kopalń roz-
poczęto o godz. 8.06 w kroczeniem sił milicyjnych na 
teren kopalni „Jastrzębie”, w której poprzedniego 
dnia – 14 grudnia 1981 r. rozpoczął się strajk 
okupacyjny podczas, którego wiceprzewodniczący 
Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Jan 
Dąbrowski i członek KZ Romuald Auksztulewicz po-
informowali zebranych na terenie cechowni gór-
ników o sytuacji zaistniałej w kraju po ogłoszeniu 
stanu wojennego i aresztowaniu w dniu 13 grudnia 
1981 r. działaczy związkowych, m. in. przewodni-
czącego Komisji Zakładowej na KWK „Jastrzębie” – 
Antoniego Arkiewicza i członka Prezydium KZ – Hen-
ryka Nejmana. Ponadto przedstawili postulaty zmie-
rzające do uwolnienia wszystkich aresztowanych 
i odwołania stanu wojennego. Na czele Komitetu 
Strajkowego stanęli Romuald Auksztulewicz, Jan 
Winiarczyk i Jan Dąbrowski. Liczba strajkujących 
górników wynosiła około 3 tysiące ludzi.

Przesłuchani na okoliczność przebiegu strajku 
w kopalni „Jastrzębie”, przeprowadzonej opisanej 
powyżej akcji pacyfikacyjnej i represji jakie ich dot-
knęły za wzięcie udziału w tych wydarzeniach świa-
dkowie zeznali:

Świadek Franciszek Figas w chwili wprowadze-
nia stanu wojennego był zatrudniony jako pierwszy 

mechanik stacji ratowniczej. Jednocześnie pełnił 
funkcję przewodniczącego Rady Oddziałowej NSZZ 
„Solidarność”, był Delegatem na I Zjazd „Solidar-
ności” w Katowicach. Jak zeznał dnia 14 grudnia 
1981 r. udał się do kopalni na I zmianę. W tym czasie 
w kopalni „Jastrzębie” trwał już strajk okupacyjny 
i byli obecni przedstawiciele związkowi ze wszyst-
kich kopalń w Jastrzębiu. W sztygarowi, na I piętrze 
odbywały się narady przewodniczących Rad Oddzia-
łowych z całym sztabem. Na kopalni był Komisarz 
Wojskowy, który miał swoja siedzibę w dyrekcji. 
W nocy z 14 na 15 grudnia Przewodniczący Związku 
– Jurkiewicz poinformował górników, że na teren ko-
palni może wejść ZOMO. Łączność telefoniczna zo-
stał przerwana. Z pozostałymi kopalniami komuni-
kowali się jedynie poprzez telefon ratowniczy. Tej 
nocy co chwilę byli informowani o tym, że wokół Ko-
mendy MO w Jastrzębiu formują się oddziały ZOMO. 
Przez głośniki nadawano komunikaty, że w przy-
padku wkroczenia oddziałów ZOMO nie należy sta-
wiać oporu lecz spokojnie opuścić teren kopalni. Na 
terenie kopalni było wówczas około 1000 osób z no-
cnej i pierwszej zmiany. Ponad to było sporo osób, 
które odbierały tego dnia wypłatę. Około godz. 8.30 
stojąc przed stacją ratowniczą, z odległości około 
200 metrów, widział czołg jadący w kierunku bramy 
głównej kopalni, a za nim w szyku szło kilkuset uz-
brojonych zomowców. Wszyscy mieli tarcze, na gło-
wach przyłbice i gumowe pałki. Czołg zatrzymał się 
przed bramą. Jeden z zomowców przeskoczył przez 
bramę i otworzył ją przecinając kłódkę. Część zo-
mowców udała się do sztygarowi, a część do łaźni za 
sztygarownią. Świadek uciekł do budynku stacji. Us-
łyszał przez głośnik zbiorowy śpiew. Chyba hymnu 
państwowego. Potem rozległ się odgłos wybijanych 
szyb i wrzask ludzi. Zdarzenie obserwował przez 
okno stacji. Widział jak uciekający ludzie musieli 
przejść przez szpaler zomowców, którzy bili wycho-
dzących pałkami po plecach. Widział jak jedna z wy-
chodzących kobiet dostała pałką w twarz, a zomo-
wiec gonił starszego mężczyznę uciekającego w kie-
runku warsztatów mechanicznych. Jednak zomo-
wiec poślizgnął się i nie dopadł go. Poza opisanym 
zdarzeniem nie widziałem w jaki sposób ZOMO trak-
towało strajkujących górników. Potem dowiedział 
się, że część strajkujących załadowano do samo-
chodów i gdzieś wywieziono.

Tego samego dnia, tuż po zakończeniu akcji, 
został wezwany do dyrektora, który kazał mu zne-
utralizować sodą kaustyczną zapach świec dym-
nych, które były rozrzucone w sztygarowni i łaźni. 
Kiedy udał się do sztygarowni widział powybijane 
szyby w dużych oknach przy drzwiach. Ołtarz św. 
Barbary był przewrócony, w powietrzu unosił się 
gryzący zapach świec dumnych. Jak wynika z zez-
nań Franciszka Figasa nie spotkały go żadne repre-
sje ze strony władz kopalni, czy zomowców w zwią-
zku z pobytem na terenie kopalni w czasie strajku.

Świadek Bogusław Światowiec w grudniu 1981 
pracował w kopalni „Jastrzębie” pod ziemią w chara-
kterze ślusarza. Jak zeznał jako młody członek NSZZ 
„Solidarność” był łącznikiem pomiędzy Zarządem 
Związku, a Oddziałem Maszynowym. Noc z 14 na 15 
grudnia 1981 roku spędził wraz z innymi strajku-
jącymi górnikami w łaźni hakowej. Nad ranem ktoś 
powiedział, że wszyscy mają pójść do cechowni. 
Kiedy tam dotarł było już tam bardzo dużo ludzi. Był 
ogromny tłok. Ludzie stali ciasno jeden obok dru-
giego. Był to dzień wypłaty i przy okienkach na ce-
chowni wypłacano pieniądze. Nagle usłyszał jak 
ktoś krzyczy „już są”. W tym momencie zauważył jak 
część wartowników z kopalni przechodzi na cechow-
nię i zamyka drzwi cechowni. W tym czasie ktoś zain-
tonował hymn państwowy i wszyscy zaczęli śpie-
wać. Przez przeszklone drzwi cechowni widać było 
kordon uzbrojonych w pałki i tarcze zomowców. 
Wszyscy mieli na głowach hełmy z przyłbicą. Nagle 
rozległ się huk, trzask, łomot i przez rozbite drzwi 
zomowcy wpadli do cechowni. Rzucali w tłum gra-
natami łzawiącymi. Jednocześnie bili pałkami ludzi, 
gdzie popadło. Ludzie krzyczeli, wrzeszczeli. Słychać 
było przekleństwa. Wszyscy naraz próbowali wydo-
stać się z cechowni. Bogusław Światowiec znajdo-
wał się w tym czasie blisko drzwi frontowych i będąc 
popychanym potknął się o leżącego człowieka. Prze-
wrócił się i upadł tak, że podwinęła mu się na ple-

cach kurtka. Nagle poczuł silny ból od uderzenia pał-
ką milicyjną w plecy. Zerwał się szybko na nogi i od-
wrócił się w kierunku zomowca, który nadal zadawał 
mu ciosy pałką po całym ciele, w tym uderzył go 
w twarz. Ponieważ był bardzo blisko uderzenie w 
głowę nie było silne. Zomowiec miał twarz zasłonię-
tą przyłbicą hełmu. Świadek postanowił jak więk-
szość zaatakowanych ludzi wycofać się z cechowni. 
Przeciskając się przez kotłujący tłum udało mu się 
przedostać do lampowni, gdzie nie było jeszcze zo-
mowców. Następnie pobiegł w stronę szybu IV. Tam 
widział jak przez okno budynku lampowni uciekali 
ludzie zsuwając się po piorunochronie. Natomiast 
w tym czasie ludzie będący na dole, atakowani i oto-
czeni przez zomowców usiłowali wdrapać się po pio-
runochronie z powrotem do lampowni. Zdaniem 
świadka uciekający górnicy wisieli na piorunochro-
nie jak kiście winogron. Nagle piorunochron nie wy-
trzymał ciężaru i zerwał się, a wiszący na nim ludzie 
pospadali. Świadkowi udało się dotrzeć na pomost 
łączący szyb IV z szybem I. Doszedł do szybu IV, 
zbiegł na dół i znalazł się w szczerym polu poza za-
budowaniami kopalni. Zobaczył wówczas, że od 
strony Wodzisławia stoi szpaler samochodów pan-
cernych typu „Skot”, „Topaz” i samochody cięża-
rowe. Widząc, że nie ma drogi ucieczki postanowił 
wrócić tą samą drogą na cechownię. Kiedy dotarł na 
miejsce było już po akcji. Zomowców już nie widział. 
Na terenie cechowni było siwo od gazu łzawiącego 
i trudno było oddychać. Cechownia wyglądała jak 
pobojowisko. Szyby były wybite, figura św. Barbary 
leżała roztrzaskana. Wszędzie walały się porozrzu-
cane rzeczy: czapki, rękawiczki, buty, szaliki, torby. 
W tym czasie na cechowni było już niewiele osób, 
około trzydzieści – czterdzieści. Nagle usłyszeli sy-
renę. Wszyscy byli tak wystraszeni, że rzucili się do 
ucieczki, sądząc, że to następne oddziały zomo-
wców. Dopiero POM pewnym czasie dotarło do nich, 
że to sygnał karetki pogotowia. Bogusław Świato-
wiec widział, że przed głównym wejściem do ce-
chowni zomowcy utworzyli szpaler i bili pałkami wy-
chodzących z cechowni ludzi. Tylnym wyjściem udał 
się za cechownię w kierunku warsztatów, które od-
dzielone były od kopalni płotem przez, który się 
przedostał. Do domu nie wrócił, przez dwa dni uk-
rywał się w mieszkaniu kolegi. Ponieważ na skutek 
uderzenia pałką miał widoczne otarcie i zasinienie 
na plecach i odczuwał ból udał się do przychodni 
przyzakładowej. Zbadał go doktor Paździor i otrzy-
mał kilka dni zwolnienia lekarskiego. Świadek dołą-
czył do protokołu przesłuchania kserokopię doku-
mentacji medycznej, z której wynika, iż odniósł 
wówczas widoczne obrażenia pleców w postaci otar-
cia naskórka i podbiegnięć krwawych.

Świadek Stanisław Wawryka, który w grudniu 
1981 roku pracował jako lekarz w Oddziale Chirurgii 
Ogólnej Szpitala Górniczego W Jastrzębiu Zdroju 
zeznał, że w dniu 15 grudnia 1981 r. szpital został 
przygotowany na przyjęcie większej liczby osób ran-
nych. Lekarze otrzymali od przełożonych polecenie 
wypisanie do domów jak największej liczby pa-
cjentów ponieważ należało przygotować oddział chi-
rurgii i blok operacyjny do przyjęcia i zaopatrzenia 
chirurgicznego jak największej liczby rannych. Na-
wet w tym celu przygotowano tymczasowe stoły 
operacyjne ulokowane poza salami operacyjnymi 
np. w korytarzu. Blok operacyjny dysponował wów-
czas chyba 8 salami operacyjnymi, jednakże władze 
szpitala liczyły się z możliwością przyjęcia zwiększo-
nej liczby rannych. Stanisław Wawryka był szefem 
jednego z zespołów operacyjnych w skład, którego 
wchodziło 3 lekarzy. Pamięta, że operowali górnika 
postrzelonego podczas pacyfikacji kopalni „Manifest 
Lipcowy”, który miał postrzał jamy brzusznej. We-
dług świadka w godzinach przedpołudniowych kare-
tki zaczęły przywozić do szpitala rannych górników, 
poszkodowanych podczas pacyfikacji kopalń. Ze-
społy operacyjne przez cały dzień udzielały pomocy 
poszkodowanym górnikom. Stanisław Wawryka pa-
mięta, że udzielał pomocy w izbie przyjęć górnikowi 
z kopalni „Jastrzębie”, którego przywieziono z ura-
zem obu nóg. Jak mówił doznał urazu, kiedy wysko-
czył z okna pierwszego piętra uciekając przed ata-
kującymi go zomowcami. Górnik ten opowiadał, że 
widział, jak jakiś zomowiec uderzał swoją pałką 
w drzewo, miał pianę na ustach i robił wrażenie czło-
wieka będącego pod wpływem narkotyku.

Z zachowanych dokumentów wytworzonych 
przez KMMO Jastrzębie Zdrój sygn. IPN Ka 0103/217 
wynika, iż do odblokowania kopalni „Jastrzębie” uży-
to 679 funkcjonariuszy ZOMO, 180 funkcjonariuszy 
NOMO, 500 funkcjonariuszy ROMO, 130 funkcjona-
riuszy grupy interwencyjnej KWMO oraz 200 żoł-
nierzy. W operacji wykorzystano 30 czołgów, 15 po-
jazdów opancerzonych BWP oraz 4 armatki wodne. 
Siły te następnie skierowano do odblokowania kolej-
nej jastrzębskiej kopalni „Moszczenica”.

W niniejszej sprawie, pomimo tego, iż w jej to-
ku nie ustalono w sposób kategoryczny tożsamości 
sprawców opisanych przestępstw popełnionych wo-
bec pokrzywdzonych, w oparciu o przedstawiony 
wyżej materiał dowodowy można w sposób nie bu-
dzący żadnych wątpliwości przyjąć, że byli oni fun-
kcjonariuszami SB, MO, ZOMO, ORMO – czyli fun-
kcjonariuszami państwa komunistycznego.

Nadto, stwierdzić należy w oparciu o analizę 
ustaleń faktycznych dokonanych w zakresie czynów 
popełnionych wobec strajkujących pokrzywdzo-
nych, że użycie środków przymusu w postaci gazu 
łzawiącego i pałek gumowych, podczas akcji pacy-
fikacyjnej zmierzającej do stłumienia strajku gór-
ników, stanowiło przekroczenie przez w/w f–szy 
przysługujących im uprawnień. Działanie funkcjona-
riuszy stanowiło naruszenie jednego z podstawo-
wych praw człowieka, prawa do wolności przeja-
wiającego się w prawie do strajku. Pokrzywdzeni nie 
występowali wówczas w charakterze zatrzymanych 
lub podejrzanych, w związku z czym niedopuszczal-
nym było stosowanie wobec nich środków przymu-
su. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie 
w wyroku z dnia 10 lutego 2005 r. sygn. II Aka 
440/04 podjęte przez Komisje Zakładowe NSZZ 
„Solidarność” akcje strajkowe po wprowadzeniu sta-
nu wojennego były legalne, a ani organizatorzy i kie-
rujący strajkami, ani robotnicy biorący w nich udział 
nie mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej z art. 46 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku 
o stanie wojennym, skoro jego przepisy w czasie 
akcji strajkowych jeszcze nie zostały opublikowane 
w Dzienniku Ustaw, a zachowanie takie w myśl pra-
wa wewnętrznego i międzynarodowego nie stano-
wiły przestępstwa w chwili ich popełnienia.

Fakt zakwalifikowania opisanych przestępstw 
popełnionych przez funkcjonariuszy państwa komu-
nistycznego na podstawie przepisów kodeksu kar-
nego z 1969 roku wynika z unormowania zawartego 
w art. 4 par. 1 kodeksu karnego z 1997 roku.

Opisane powyżej czyny stanowią także zbro-
dnie komunistyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 usta-
wy O Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 63 poz. 1044). Wynika to, z faktu, iż 
zostały one popełnione przez funkcjonariuszy 
państwa komunistycznego, którymi byli dokonujący 
wobec pokrzywdzonych czynności funkcjonariusze 
SB, MO, ZOMO oraz to, że naruszone działaniami 
sprawców dobra pokrzywdzonych zaliczane są obec-
nie do tej kategorii, jaką stanowią prawa człowieka 
wskazane w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy o IPN.

Niemniej jednak w sprawie tej podobnie jak 
i w każdej innej, w przedmiocie czynu zabronionego 
popełnionego przez funkcjonariusza państwa komu-
nistycznego w okresie od 17 września 1939 roku do 
31 lipca 1990 roku, zagrożonego karą pozbawienia 
wolności do lat 5 – z którymi to czynami mamy do 
czynienia w niniejszym śledztwie i przeciwko, któ-
remu to funkcjonariuszowi nie wszczęto do dnia 
01.01. 1995 roku postępowania karnego, karalność 
takiego przestępstwa ustała najpóźniej już z dniem 
01.01 1995 roku, więc obecnie w 2011 r. i dalsze pro-
wadzenie postępowania karnego jest wprost i sta-
nowczo zakazane zgodnie z treścią art., 17 par. 1 pkt 
6 kpk.

Opracowanie: 
Inicjatywa Społeczna Pamięć Jastrzębska.
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Jaka jest droga informowania rad-
nych, na przykład o zebraniach osiedlo-
wych i sołeckich? Oczywiście, mogą oni 
czerpać wiedzę ze stron internetowych 
osiedla lub od mieszkańców, ale droga 
oficjalna jest znacznie dłuższa. A więc 
przewodniczący osiedla lub sołectwa 
zgłasza termin zebrania do Wydziału Or-
ganizacyjnego Urzędu Miasta, ten infor-
muje Biuro Rady Miasta, a to radnych. 
Stosowne, papierowe - bo jakżeby ina-
czej! - powiadomienia trafiają na półeczki 
radnych, a oni raczej nie zaglądają tam 
codziennie. W świecie, w którym szyb-
kość przekazywania informacji staje się 
coraz bardziej kluczowa, taki sposób po-
wiadamiania może się wydać ciut za wol-
ny, a nawet nieco anachroniczny. Ale 
przecież ważne, że ze strony formalnej 
wszystko jest w porządku. Może się jed-
nak zdarzyć, iż zaproszenie lub inna wa-
żna informacja po prostu nie zostaną 
w porę przeczytane. Czy można coś pora-
dzić, aby podobne sytuacje się nie zda-
rzały? Po prostu trzeba chcieć. 

A rozwiązanie tego problemu nie 
wydaje się zbyt egzotyczne. Stosują je 
już uczniowie szkół podstawowych. 
Internet wkradł się niemal w każdy zaka-
marek cywilizowanego życia. Tak, jak ko-
rzystanie z łazienki, prądu elektrycznego, 
windy czy telewizji. Ludzie posługują się 
nim w celach rozrywkowych, ale i poważ-
nych. Nawet papież Jan Paweł II publi-
kował i podpisywał za jego pomocą swo-
je encykliki. Stronę w sieci ma każda sza-
nująca się firma, nie mówiąc już o insty-
tucjach państwowych czy organizacjach 
pozarządowych. Rodzice mogą za jego 
pośrednictwem codziennie przeglądać 
dziennik szkolny - również w jastrzęb-
skich szkołach - i mieć kontrolę nad frek-
wencją swoich pociech. Maila można wy-
słać do prezydenta, premiera, ministra, 
dyrektorów ważnych instytucji oraz… 
najzwyklejszych urzędników. Jest to zna-
cznie wygodniejsze niż list tradycyjny 
(papierowy). Nie trzeba naklejać znaczka 
i czekać aż list dojdzie, albo i nie do adre-
sata. W jakim czasie, lepiej nie wspo-
minać?

A radni Jastrzębia-Zdroju? Czy do 
radnego można wysłać maila? Póki co nie 
mają oni swoich oficjalnych adresów in-
ternetowych. Chociaż znamienita więk-
szość z nich prywatnie się nimi posługuje 
i to na bieżąco. Pytając naszych wybrań-
ców o to, czy korzystają z tego rodzaju 
korespondencji słyszy się, że na ogół tak. 
23 z 20 radnych przyznaje się do regular-

nego korzystania z Internetu i maila. Nie-
którzy nawet bardzo często.

Najbardziej znanymi internautami, 
jeszcze z poprzedniej kadencji są Janusz 
Tarasiewicz, Jerzy Lis, Andrzej Kinasie-
wicz, dołączył do nich Norbert Małolep-
szy (ten to nawet regularnie prowadzi 
blog!) a także Bernadeta Magiera, Ry-
szard Piechoczek. Ich adresy nie są 
czymś tajnym i można znaleźć je na ofi-
cjalnej stronie Urzędu Miasta oraz otrzy-
mać w Biurze Rady Miasta. Wprawdzie 
pozostali korzystają z poczty elektronicz-
nej, ale to już od ich dobrej woli zależy, 
czy zechcą ją ujawnić. A właściwie dla-
czego, przecież jawność i dostępność do 
przedstawicieli jastrzębskiego ludu chy-
ba była założona z góry. 

Są też i radni, którzy jawnie dekla-
rują niechęć do Internetu. Tadeusz Mar-
kiewicz twierdzi, że nie jest mu potrze-
bny. Woli osobisty kontakt z wyborcami 
na dyżurze w Radzie Miasta, a poczta ele-
ktroniczna nie jest mu niezbędna w wy-
konywaniu funkcji radnego. Szkopuł 
w tym, że raczej niecodziennie bywa 
w Biurze Rady w regularnych godzinach, 
a też nie każdemu chce się przemierzać 
kilometry, żeby do niego dotrzeć. Rów-
nież Elżbieta Siwiec preferuje rozmawiać 
twarzą w twarz ze swoimi wyborcami. 
Tłumaczy, że woli wiedzieć z kim rozma-
wia, a Internet pozwala kryć się za aurą 
tajemniczości. A może pozwolić rozmów-
com wybrać sposób komunikowania się, 
zamiast dopasowania ich do siebie? 
Lucyna Maryniak twierdzi, że nie korzysta 
z Internetu i również stawia na osobiste 
spotkania. Czasem wymówką jest brak 
komputera, ale przecież przy powszech-
ności tego rodzaju technologii zawsze 
można znaleźć kogoś, kto taki dostęp 

umożliwi. Kiedyś ciężko było z telefona-
mi, a i tak ludzie z nich korzystali. Poza 
tym kontakt osobisty nie wyklucza możli-
wości komunikowania się za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. Zdarzają się 
też i tacy radni, którzy korzystają z Inter-
netu „w miarę możliwości”. Co jednak 
oznacza ten termin? Zaglądanie do swo-
jej skrzynki pocztowej raz na tydzień, raz 
na miesiąc, czy tylko wtedy, kiedy chcą 
sami wysłać list? Czasem potrzeba wy-
musza odpowiednie działanie, ale należy 
ją dostrzec.

Przewodniczący Rady Miasta Tade-
usz Sławik mówi, że rozważa możliwość 
korzystania z poczty elektronicznej w ko-
respondencji RM-radni (lepiej późno, niż 
wcale) ale… jedynie jako forma uzupeł-
niająca. I to w dobie coraz powszechniej-
szego podpisu elektronicznego. 

„Wkrótce podejmę rozmowy na ten te-
mat z przedstawicielami poszczególnych 
klubów radnych. Nie chciałbym tego typu 
decyzji podejmować samodzielnie. Pa-
miętajmy, że nie wszyscy mają możli-
wość swobodnego korzystania z Interne-
tu, a więc niczym nieskrępowanego wy-
syłania i odbierania listów, dlatego nie 
możemy oprzeć się wyłącznie na takiej 
formie komunikacji. Będziemy bazować 
nadal na tradycyjnych pismach” – uzasa-
dnia. Uff, chwała Bogu, że przynajmniej 
zakłada się umiejętność czytania i pisa-
nia radnych, ale już niekoniecznie na 
komputerze. „Chciałbym jednak zazna-
czyć, że coraz więcej radnych korzysta 
z Internetu, a więc i poczty elektronicz-
nej. Dopuszczam możliwość kontaktowa-
nia się wyborców z radnymi za pośrednic-
twem Internetu, ale to już jest ich indywi-
dualna sprawa” - wyjaśnia. No właśnie 
i wreszcie warto byłoby to zauważyć i za-
akceptować. Może jednym z argumen-
tów za korzystaniem z tego rodzaju udo-
godnień techniki będzie ograniczenie 
stosów papierów, jakie radni otrzymują 
przed każdą sesją lub posiedzeniami ko-
misji. Przecież to wszystko z łatwością 
można posłać jednym kliknięciem myszą. 
Jest wtedy o wiele szybciej i taniej. 
Nawet do Australii i na Alaskę list dojdzie 
w kilka sekund, nie mówiąc już o oszczę-
dności drzew. Dzięki temu zaoszczędza 
się też czas urzędników miejskich prze-
znaczony na kopiowanie tych dokumen-
tów. A przypadek z zaproszeniami do 
Szerokiej pokazał, że tradycyjny sposób 
powiadamiania jest bardzo zawodny. 

I tutaj należy postawić pytanie, sko-
ro uczeń 5 klasy może wysłać maila do 
babci, to dlaczego radny nie może zrobić 
tego samego w kontaktach z wyborcami 
lub urzędami? Taka różnica poziomów? 
Ewentualne przeszkody, które mogą to 
uniemożliwić bez trudu „przeskakuje” 
11-latek, a już część jastrzębskich rad-
nych, nie. Czym uzasadnić taką dyspro-
porcję umiejętności, bo chyba nie doś-
wiadczeniem zawodowym lub wiedzą 
ogólną? Trudno, w dzisiejszych czasach, 
ukończyć szkołę podstawową nie potra-
fiąc wysłać maila lub znaleźć w sieci inte-
resującego zagadnienia. Tego typu umie-
jętności są czymś oczywistym. Tak samo, 
jak to, że potrafimy skorzystać z telefonu 
komórkowego, prowadzić samochód, 
obsługiwać windę w wieżowcu czy sprzęt 
elektroniczny.

Niektórzy radni mówią, że obawiają 
się anonimowych kontaktów w sieci 
i dyskomfortu z tym związanego, ale za-
wsze mogą być zagadnięci na ulicy, przez 
nieznanych sobie mieszkańców i jakoś 
będą musieli to przetrzymać. Nie mówiąc 
już o sporej ilości plotek, które krążą za 
ich plecami. Poza tym są osobami publi-
cznymi i to oczywiste, że nie znają każde-
go człowieka, który ich doskonale identy-
fikuje. Decydując się pełnić funkcje pu-
bliczne biorą na siebie nie tylko chwałę, 
ale również niedogodności. W skrajnych 
sytuacjach policja dysponuje możliwoś-
ciami namierzenia internauty, którego 
korespondencja przekracza granice pra-
wa.

I jeszcze jedna ważna kwestia - 
radni służą społeczeństwu, które powie-
rzyło im mandat. I to oni powinni być dla 
wyborców, a nie wyborcy dla nich. A spo-
sobów komunikowania się z jego coraz 
większą częścią, korzystającą z dobro-
dziejstw cywilizacji, także tej elektroni-
cznej, nie można bez końca ignorować. 
Wyznaczanie ludziom godzin przyjęć 
w czasie dogodnym dla oficjela nie za-
wsze jest dobre dla przeciętnego czło-
wieka. Może więc warto, biorąc pod uwa-
gę służebną rolę radnych, otworzyć je-
szcze jeden kanał komunikacji ze społe-
czeństwem, jaki daje Internet. Poza tym 
lepiej nie przyznawać się, że ma się pro-
blemy z wysłaniem maila, bo można wte-
dy zapytać, czy np. obsługa telefonu lub 
sprzętu elektronicznego nie będzie dla 
takiej osoby zbyt trudnym wyzwaniem.
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Czy w Jastrzębiu hokej jest potrzebny? 

Hokej w naszym mieście był od zawsze. Jest zapo-
trzebowanie kibiców, a drużyna dobrze się prezen-
tuje. Szkoda by było, gdyby w Jastrzębiu nie było tej 
dyscypliny sportu. 

A czy nie żałuje Pan zmiany nazwy klubu 
z JKH Czarne na JKH GKS? 

Kiedyś wszystkie kluby w Jastrzębiu Zdroju wy-
wodziły się z jednego pnia. I to jest właśnie ukłon 
w stronę kibiców i tradycji. Nawiązujemy do prze-
szłości i patrzymy w przyszłość. Uważam, że była to 
dobra decyzja. 

W pewien sposób łączycie, jako klub, 
tradycję z nowymi czasami. Herb klubu 
nawiązuje do historii, a hokeiści grają na 
pomarańczowo. Jastrzębski Węgiel zupełnie 
odciął się od starych barw i herbu, 
z kolei GKS 1962 stara się zachowywać 
oba aspekty. 

Uważam, że istnieje potrzeba dobrych wyników za-
równo w hokeju, jak i siatkówce oraz piłce nożnej. 
Ale chciałbym, aby kibice w Jastrzębiu zdawali sobie 
sprawę, że bez Jastrzębskiej Spółki Węglowej - 
głównego sponsora Jastrzębskiego Węgla oraz stra-
tegicznego sponsora naszego klubu, a także jego 
pomocy dla piłki nożnej, żadna z tych dyscyplin nie 
tylko nie grałaby na takim poziomie, na jakim gra, 
ale w ogóle mogłaby przestać istnieć. My wyrażamy 
wdzięczność Jastrzębskiej Spółce Węglowej, prez-
esowi Jarosławowi Zagórowskiemu, a także wice-
prezesowi Andrzejowi Torowi. Bez nich sport w na-
szym mieście po prostu nie istniałby na takim pozio-
mie, na jakim funkcjonuje. Sądzę, że kibice nie do 
końca zdają sobie z tego sprawę. 

JKH GKS Jastrzębie słynie ze szkolenia 
dzieci i młodzieży. Ostatnio żacy wygrali 
turniej w Łodzi, pokonując w finale ekipę 
ze Słowacji. Z drugiej jednak strony nie do 
przecenienia jest rola, jaką w pierwszej 
drużynie pełnią obcokrajowy. 

Trzeba jednak pamiętać o limitach, jeśli chodzi o ob-
cokrajowców, a w naszym przypadku nawet ilościo-
wo jest to bardzo niewiele. Ważne jest to, aby obco-
krajowiec nie był tylko uzupełnieniem składu, ale 
wiodącym zawodnikiem. Tak dzieje się wszędzie i nie 
inaczej jest u nas. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie 

młodych adeptów, to mamy obecnie ponad dwustu 
zawodników w różnych kategoriach wiekowych i za-
trudniamy dziesięciu trenerów, z czego ośmiu zaj-
muje się tylko dziećmi i młodzieżą. W całości pokry-
wamy koszty utrzymania tych drużyn. Nie jesteśmy 
szkółką typu MOSiR Jastrzębie czy MOSM Tychy, 
gdzie szkoleniowcom płaci miejski ośrodek. U nas 
wszystko dzieje się kosztem budżetu klubu. Ale war-
to w to inwestować. Nie wolno jednak zapominać 
o dużym wkładzie rodziców, którzy partycypują 
w kosztach sprzętu i sporo inwestują w swoje pocie-
chy. 

Wspomniał Pan o obcokrajowcach, którzy 
„robią różnicę”. W ramach innych dyscyplin 
tego nie widać. W polskim futbolu dominują 
zawodnicy z Bałkanów, a kluby siatkarskie 
sprowadzają różnych zawodników, 
wcale nie lepszych od Polaków, 
chociażby z Brazylii. 

Nie chciałbym tego komentować, bo szczegółowo 
nie orientuję się w sytuacji innych dyscyplin. Dla nas 
najważniejsze jest to, aby zawodnik z zagranicy wy-
różniał się spośród innych. 

Osobą, która „robi różnicę” w JKH GKS 
Jastrzębie jest Richard Kral. 

Kim czeski internacjonał jest dla Pana? 

Cóż, uważam go za świetnego zawodnika, który na-
dal utrzymuje bardzo dobrą formę sportową. To bar-
dzo przyzwoity człowiek, od którego młodzi zawo-
dnicy mogą się wiele nauczyć, co wiąże się z jego po-
stawą zarówno w szatni, jak i na tafli. 

W kadrze JKH GKS Jastrzębie znajduje się 
wielu wychowanków klubu. Porównując 
prowadzony przez Pana klub z Jastrzębskim 
Węglem, pod tym względem zdecydowanie 
się wyróżniacie. 

To jest związane ściśle ze szkoleniem dzieci i mło-
dzieży. Obecnie występujący w naszych barwach 
wychowankowie świadczą o jakości szkolenia w klu-
bie. A warto pamiętać, że i w kadrach innych zespo-
łów nie brakuje naszych byłych zawodników. Wy-
chowankowie JKH GKS są powoływani do reprezen-
tacji Polski, co bardzo cieszy. Staramy się im zawsze 
pomóc i promować ich, jak tylko możemy. I dlatego 
czasami żałuję, że ci zawodnicy nie są doceniani 

przez kibiców, którzy w komentarzach na internecie 
słownie atakują niektórych z nich po przegranych 
meczach. A przecież to jest sport i zawsze ktoś musi 
przegrać. Poza tym myślę, że miłą sytuacją jest, gdy 
kibic ma za sąsiada zawodnika naszego klubu. Hoke-
iści JKH GKS Jastrzębie mieszkają przecież na „Trój-
ce”, „Szóstce” czy w Zdroju. 

Czy 15 tys. zł to dużo? 

Sądzę, że to spora suma. 

A dla klubu JKH GKS? 

- Również. 

Czy zatem nie ma Pan za złe kibicom, 
że nazywając sędziów i zawodników 
Cracovii popularnym wulgarnym 
określeniem męskiego organu raczej 
zaprzepaścili szansę na zwycięstwo 
w konkursie na „Kulturalną Widownię”? 

Nie chcę ingerować w postawę i przyśpiewki kibi-
ców, którymi obdarzyli sędziów. Cóż, byłem na tym 
spotkaniu i słyszałem to i owo. Ale nagroda i tak by-
łaby przeznaczona na oprawy meczów czy kwestie 
związane z kibicowaniem. Jeśli sympatycy JKH GKS 
Jastrzębie przegrają to współzawodnictwo, to po 
prostu nie dostaną tych pieniędzy. 

Głośno dopingujących zespół kibiców jest 
niewielu. Z drugiej strony, na dużej trybunie 
sympatycy hokeja odpowiadają czasami 
jedynie „klaskaniem u Rubika”, 
jak dowcipnie nazwał ten sposób 
dopingowania jeden z naszych czytelników.

 
Wszystkie związane z hokejem osoby chciałyby, aby 
klub kibica rósł w siłę, a doping był na jak najwyż-
szym poziomie. Chcielibyśmy, aby na meczach poja-
wiało się jak najwięcej osób. Ale trzeba zwrócić uwa-
gę na sytuację, w której się znajdujemy. Rozgrywki 
ligowe wraz z play-offami, a także pucharowe, to 
około sześćdziesięciu spotkań w całym sezonie. Z te-
go trzydzieści meczów przypada na Jastor. Biorąc 
pod uwagę ceny biletów, które nie są wygórowane, 
ale jednak mają swoją określoną wartość, to musi 
mieć wpływ. Tym bardziej, jeśli ktoś chce przyjść na 
mecz z całą rodziną... A przecież zdarzają się sytua-
cje, gdy w tygodniu rozgrywamy nawet dwa spotka-
nia u siebie. To naprawdę ma wpływ na frekwencję. 

Fot. Magdalena Kowolik



Czy zatem panowie, jako prezesi klubów, 
nie próbowali wpłynąć na PZHL, 
aby zreformował system rozgrywek? 

Są dwie strony medalu, gdyż z kolei mała ilość spot-
kań również nie służy poziomowi ligi i dyscypliny 
w kraju. Natomiast duża liczba meczów powoduje 
to, o czym wcześniej mówiłem. Ale musimy równać 
do najlepszych, a tam gra się przecież jeszcze wię-
cej. 

A propos równania do najlepszych, 
JKH GKS Jastrzębie musi sporo czerpać 
z wzorców naszych południowych sąsiadów. 
W końcu rozmawiamy dwa kilometry 
od granicy. 

Poziom hokeja w Czechach nie wziął się znikąd. To 
wiele lat szkolenia dzieci i młodzieży, a także ilość 
obiektów w każdym mieście. Do Czech mamy zdecy-
dowanie bliżej, niż za wschodnią granicę, czy do 
Szwecji. Nie mówiąc o Ameryce. Dlatego siłą rzeczy 
bierzemy wzorce stąd. Procentują również występy 
naszych młodych zawodników w czeskich ligach. 
A ponadto razem z klubami z Karwiny i Hawirzowa 
współpracujemy w ramach projektów unijnych. To 
wszystko będzie bez wątpienia owocować. 

Taki importem z Czech 
jest trener Jiri Reznar. 

Ten szkoleniowiec jest z nami już drugi sezon. Ma 
wsparcie zarządu i miejmy nadzieję, że będzie sku-
teczny w ramach bieżących rozgrywek. Liczymy, że 
zagramy w play-offach i zdobędziemy medal. 

Przez pewien okres JKH GKS Jastrzębie 
był liderem Polskiej Ligi Hokeja. 
Potem przyszło kilka słabszych spotkań, 
między innymi niespodziewana porażka 
w Nowym Targu. Przed sezonem prezes 
Jastrzębskiego Węgla powiedział bez 
ogródek, że walczy o mistrzostwo. 
Czy prezes Kazimierz Szynal 
może stwierdzić to samo? 

Oczywiście. Zawsze gramy o najwyższe cele. W każ-
dym roku po awansie do ekstraligi czyniliśmy pos-
tęp. Ale muszę w tym miejscu wrócić do spraw finan-
sowych. 
Chciałbym, aby kibice wiedzieli, że rywalizujemy 
z większymi lub mniejszymi sukcesami z czołówką li-
gi, czyli Sanokiem, Cracovią, Tychami i Unią Oświę-
cim. Z tymi zespołami gra nam się naprawdę ciężko. 
Ale udaje się wygrywać. I sympatycy hokeja muszą 
wiedzieć, że mamy taki, a nie inny skład oraz takie, 
a nie inne możliwości sportowe. Nie wszyscy zdają 
sobie sprawę, a mam nadzieję, że po tym wywia-
dzie to zrozumieją, że Cracovia, Tychy i Sanok mają 
ponad dwukrotnie wyższe budżety niż my. A Unia 
Oświęcim dysponuje liczbą pieniędzy niewiele 
mniejszą od tych klubów. Tymczasem nasz budżet 
kształtuje się na poziomie zespołu z Torunia! Proszę 
sobie przypomnieć, jak wielu zawodników, którzy 
grali w Jastrzębiu, reprezentuje obecnie barwy 
wcześniej wymienionych klubów. Wielu zawodników 
z górnej półki zainteresowanych było i w dalszym 
ciągu jest grą w Jastrzębiu, ale nas na nich po prostu 
nie stać. My staramy się nawiązać walkę z tą czwór-
ką dzięki wykorzystywaniu sprawności organizacyj-
nej i oszczędnemu gospodarowaniu środkami. Za-
rząd klubu pracuje społecznie, czyli nie pobiera żad-
nej pensji. I to wszystko razem, mimo skromnego 
w porównaniu z innymi budżetu, pozwala nam na 
walkę o najwyższe cele. Pamiętajmy, że wprawdzie 

pieniądze nie grają, ale zawodnicy grają za pienią-
dze. Dlatego powtórzę, że irytujące są wpisy na fo-
rach internetowych, które zawsze potępiają nas po 
porażkach. Taki jest sport. A przecież nasi hokeiści 
zostawiają serce na tafli. Apeluję przede wszystkim 
o to, aby nie wpisywać się pod nickiem „jkh”, który 
sugeruje, że daną opinię wyraża ktoś z klubu lub 
w imieniu klubu. Proszę używać swoich imion lub 
pseudonimów. 

Czy zarząd klubu postawił jakiś konkretny 
cel przed trenerem Reznarem? 

Głównym celem jest awans do czwórki. Obecnie pla-
sujemy się na trzeciej pozycji. Czeka nas jeszcze tru-
dny mecz z GKS Tychy. W tym sezonie możemy za-
równo zdobyć mistrzostwo, jak i zająć piąte miejsce. 
Ale to już są uwarunkowania, które nie do końca od 
nas zależą. Kibice powinni docenić to, jak zawodnicy 
się starają. 

Na ścianach Lodowiska Jastor 
można dostrzec stare fotografie. 
Czy klub w jakiś sposób stara się 
wyszukiwać ludzi, którzy w dawnych 
czasach działali w jastrzębskim hokeju? 

Staramy się ich ściągać na mecze, fundując karnety. 
Przede wszystkim tym, którzy w jakiś sposób nawią-
zali kontakt z nami i nadal interesują się hokejem. 
Z tej strony rzeczywiście otaczamy ich taką mini-
opieką. 

A czy w gronie działaczy klubu są tego 
typu osoby, którym warto podziękować 
za zaangażowanie? 

Przede wszystkim należy wyróżnić część zarządu, 

a także pana Jana Miszka, który poświęca sporo cza-
su prowadząc biuro klubu i zajmując się bieżącymi 
sprawami. W naszym klubie jest grupa osób z daw-
nych czasów, która nie zerwała z hokejem, jak choć-
by pan Jacek Dywan. 

Wróćmy na chwilę do kwestii kibiców. 
Po zmianie nazwy na JKH GKS Jastrzębie 
liczył Pan zapewne na ściągnięcie 
sympatyków piłki nożnej, 
co nie do końca wypaliło. 

Trudno mi powiedzieć, czy i dlaczego to się nie uda-
ło. Myślę, że z czasem sytuacja będzie ewoluować 
i znikną podziały między kibicami. My chcemy na-
wiązywać do tradycji i ściągać jak najwięcej sympa-
tyków sportu na Jastor. Antagonizmy nie są potrze-
bne. Myślę, że powinniśmy kibicować każdej druży-
nie z Jastrzębia. 

A czy ze strony głównego sponsora nie było 
żadnych sugestii, że dobrze widziana byłaby 
polityka podobna do tej, jaka prowadzona 
jest przez Jastrzębski Węgiel? 
To znaczy zmiana nazwy i herbu klubu? 

Ukłonem w kierunku głównego sponsora są nasze 
koszulki oraz banery na meczach - na lodowisku. To 
się po prostu należy naszemu strategicznemu spon-
sorowi. Bez Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie było-
by sportu w mieście. Z drugiej jednak strony uwa-
żam, że zdecydowanie bardziej w sport powinno za-
angażować się miasto. Fakty medialne są takie, że 
pieniądze przeznaczane na poszczególne dyscypli-
ny, nie licząc oczywiście utrzymywania obiektów, są 
o wiele większe w Gliwicach i Katowicach, a nawet 
Tychach czy Radzionkowie. Nakłady na sport w tych 
miastach są o wiele większe, niż w Jastrzębiu. 

Proszę pozwolić mi dopytać 
o kwestię zmiany nazwy i herbu klubu, 
bo niestety nie uzyskałem odpowiedzi... 

Nie było takich sugestii. Sprawy między instytucjami 
są gwarantowane w umowach, w których pewne 
usługi proponuje się za inne. Tak jak w biznesie. Nic 
samo nie przychodzi. To już nie te czasy. Na dzień 
dzisiejszy nie ma kwestii zmiany nazwy czy herbu 
klubu. Jeśli kibice będą chcieli utrzymania herbu 
hokejowego z 1963 roku, to tak będzie. 

Wspomniał Pan o pomocy ze strony miasta. 
JKH GKS Jastrzębie otrzymał 180 tys. zł 
w ramach dotacji na sport kwalifikowany. 

Oprócz tych 180 tys. zł mamy możliwość bezpłatne-
go trenowania i grania na Lodowisku Jastor. Poza 
tym ubiegamy się i nadal mamy zamiar się ubiegać 
o stypendia, a także o dotację na sport dzieci i mło-
dzieży. W tym roku tej dotacji na utrzymanie grup 
młodzieżowych było około 48 tys. zł. Tymczasem ca-
łoroczne utrzymanie drużyn młodzieżowych, opłaty 
za opiekę medyczną, sędziów, wyjazdów i sprzętu to 
suma w granicach 300 tys. zł. 

Czyli zdaniem Pana miasto 
zbyt słabo wspiera sport? 

Myślę, że to wsparcie, nie tylko dla naszego klubu, 
powinno być bardziej transparentne i zdecydowanie 
większe. Miasto winno przeznaczać dane kwoty na 
kluby, a potem powinno je rozliczać z wydawania 
tych pieniędzy. Od kilku lat przepisy w tej kwestii są 
zdecydowanie bardziej przyjazne. Można wspierać 
zarówno sport dzieci i młodzieży, jak i ten kwalifiko-
wany. 

W wielu klubach spotkałem się z takim oto 
twierdzeniem, że firma Prymat bardzo lubi 
hokej i z tego względu niespecjalnie kwapi 
się do wspierania innych dyscyplin. 
To partnerstwo ma już długą historię. 

To prawda. To firma, która pomaga klubowi od po-
czątków lat dziewięćdziesiątych. I w dalszym ciągu 
nas finansowo wspiera. A dlaczego? Może dlatego, 
że JKH GKS Jastrzębie i firma Prymat to bliscy są-
siedzi... 

A jak klubowi układa się współpraca 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji? 

Uważam, że jest to jednostka bardzo dobrze zarzą-
dzana. Nie mamy problemów we współpracy z tą 
instytucją. My jesteśmy w stosunku do MOSiR-u fair, 
a i MOSiR nie przeszkadza nam w działalności. Mamy 
umowy z Ośrodkiem i wywiązujemy się z nich. 

Czego zatem można życzyć Panu 
i klubowi na przyszłość?

Przede wszystkim sukcesów sportowych, a także 
dobrej gry zawodników, świetnych wyników, 
porządnego dopingu i medalu w tym roku. A przede 
wszystkim stabilności finansowej i większego bud-
żetu, abyśmy nie wstydzili się w Polsce za drużynę 
z Jastrzębia.

Dziękuję i rozmowę.

Fot. Magdalena Kowolik
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Wygrana z Tychami, 
bohater Labryga

Po dwóch bramkach Adriana Labrygi i jednej Mateusza Danieluka hokeiści JKH GKS Jastrzębie pokonali na 
Lodowisku Jastor GKS Tychy 3:2. Goście wystąpili w mocno okrojonym składzie ze względu na kontuzje, ale 
ich siłą była zwarta grupa kibiców, która niemal przez całe spotkanie głośno dopingowała swój zespół. 
Podopieczni Jiriego Reznara mieli wiele sytuacji do strzelenia goli, jednak tym razem zawodziła skuteczność, 
czego efektem była nerwowa końcówka.

Jacek Płachta (GKS Tychy): Zagraliśmy dobrą pierwszą tercję, ale w dwóch pozostałych lepsze było 
Jastrzębie, gdy moim zawodnikom zabrakło sił. Proste błędy w obronie kosztowały nas stracone bramki. 
Graliśmy o remis do ostatnich sekund, ale nie udało się. Jak skomentuję okrzyki kibiców? Cóż, porażce 
zawsze winny jest trener.
Jiri Reznar (JKH GKS Jastrzębie): Dziękuję moim zawodnikom za dobry mecz. Goście grali bardzo 
dobrze w obronie, co zdecydowanie chciałbym podkreślić. Warto pamiętać, że Tychy są obecnie mocno 
osłabione. Podziwiam postawę rywali. 

JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy 3:2 (1:1, 0:0, 2:1 ) 
1:0 Adrian Labryga (Richard Bordowski, Maciej Urbanowicz) 8:56
1:1 Teddy Da Costa (Jakub Witecki, Adam Bagiński) 14:31 4/5 
2:1 Adrian Labryga (Richard Kral) 47:50 
3:1 Mateusz Danieluk (Szymon Marzec, Richard Kral) 50:01 
3:2 Tomas Jakes (Teddy Da Costa) 52:32

JKH GKS Jastrzębie: Kosowski - Ivicic, Górny, Lipina, Kral, Danieluk 
- Dąbkowski, Rompkowski, Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski 
- Labryga, Bryk, Salamon, Drzewiecki, Kogut oraz Pastryk, Strużyk, Kąkol, Marzec. 

Polacy prawie wygrali z Rosją... 

Siatkarska reprezentacja Polski awansowała do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, zajmując drugie miejsce 
w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w Japonii. Podopieczni Andrei Anastasiego mieli szansę na 
zwycięstwo w całym turnieju, ale nie udało się im pokonać Rosji. W tie-breaku spotkania z Rosjanami Polacy 
prowadzili już 14:10, jednak nie wykorzystali kilku piłek setowych z rzędu i musieli przełknąć gorycz porażki.

W dwóch pierwszych setach zagrał Zbigniew Bartman, natomiast Michał Kubiak spędził cały mecz na ławce 
rezerwowych. Do turnieju finałowego nie awansowały Włochy Michała Łasko, które będą musiały walczyć 
o awans na igrzyska w zawodach kontynentalnych.

Polska - Rosja 2:3 (23:25, 25:23, 22:25, 25:17, 15:17)
Polska: Piotr Nowakowski (8), Michał Winiarski (7), Bartosz Kurek (18), Zbigniew Bartman (11), 
Łukasz Żygadło (1), Marcin Możdżonek (8), Krzysztof Ignaczak (libero) 
- Michał Ruciak (8), Paweł Zagumny (2), Jakub Jarosz (13), Patryk Czarnowski (3) 

Plan przygotowań GKS Jastrzębie
Piłkarze GKS 1962 Jastrzębie przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2011/2012 rozpoczną 10 stycznia. 
W okresie od 21 stycznia do 17 marca rozegrają 11 spotkań sparingowych. 

Pierwszym rywalem naszej drużyny, 21 stycznia będzie zespół Beskidu Skoczów. Później GKS spotka się z: 
Ruchem Chorzów (Młoda Ekstraklasa) - 28 stycznia, Stalą Mielec - 1 lutego, Swornicą Czarnowąsy - 4 lutego,
Energetykiem ROW Rybnik - 11 lutego, Skałką Żabnica - 18 lutego, Pniówkiem Pawłowice - 22 lutego,
Przyszłością Rogów - 25 lutego, Granicą Ruptawa - 3 marca, Podbeskidziem II Bielsko-Biała - 11 marca 
oraz drużyną Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie występującej w śląskiej lidze juniorów starszych 
- 17 marca. 

W ramach przygotowań zespół wyjedzie na sześciodniowy obóz do ośrodka „Jaz” w Węgierskiej Górce 
(13-18 lutego). Rozgrywki ligowe rozpoczną się najprawdopodobniej 24/25 marca. Śląski Związek Piłki 
Nożnej na razie oficjalnie nie wyznaczył żadnego terminu.

Miasto przyznało 
dotację dla klubów 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 30 listopada 2011 roku przyznano 
dotację klubom sportowym w naszym mieście na realizację zadania publicznego w zakresie sportu. Pełna 
kwota dotacji wynosi 350 tys. zł. 

Najwięcej, 180 tys. zł, otrzymał JKH GKS Jastrzębie na zadanie "Po tafli do celu - Jastrzębie, przyjaciel 
sportu". 115 tys. zł dostał czwartoligowy GKS 1962 Jastrzębie w zadaniu "Udział drużyny GKS 1962 
Jastrzębie w rozgrywkach piłki nożnej na poziomie IV ligi oraz w Pucharze Polski". 40 tys. zł przyznano 
Granicy Ruptawa w zadaniu: "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta oraz 
doskonalenie umiejętności sportowych przez zawodników klubu. Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez 
zawodników klubu oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach mistrzowskich". 9 tys. zł otrzymał Żar 
Szeroka na zadanie: "Krzewienie kultury fizycznej wśród mężczyzn", a 6 tys. zł - Zryw Bzie na zadanie: 
"Upowszechnianie i rozwijanie oraz poprawa warunków uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna 
mężczyzn". 

Siedmioro reprezentantów naszego miasta 
wzięło udział w dorocznym Biegu Barbórkowym 
w Rybniku na dystansie 10 km. Najlepiej spisał 
się trener KB MOSiR Jastrzębie Jakub Staśkie-
wicz, który pokonał trasę w czasie 42:31. Niewie-
le gorzej pobiegł Mirosław Jackiewicz, mijając 
metę pięć sekund później. Najlepiej z naszych 
pań pobiegła podopieczna Staśkiewicza, Dag-
mara Dziuk. W imprezie wziął udział również doś-
wiadczony Sylwester Ćwikła. 

Ze srebrem i brązem powrócili z zawodów VIII 
Pucharu Polski juniorów i młodzików w karate za-
wodnicy Klubu Karate Kyokushin Jastrzębie. Im-
preza odbyła się we Włocławku. Nasz klub wy-
stawił do walki trzech zawodników. Drugie miej-
sce w kategorii powyżej 75 kg juniorów w kate-
gorii semi-contact wywalczył Marek Maryniak, 
który w finale uległ Dawidowi Andrzejewskiemu 
z Bielska-Białej niejednogłośną decyzją sędziów. 
Z kolei trzecią lokatę w gronie młodzików w kate-
gorii light-contact zdobył Konrad Serwotka w wa-
dze do 60 kg. Tu z kolei trumfował Karol Kuczyń-
ski z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Piotr Mosoń zdobył cztery złote medale podczas 
Mistrzostw Śląska Dziesięciolatków w Knurowie. 
Zawodnik H2O Jastrzębie triumfował na dystan-
sach: 50 metrów stylem dowolnym, 200 metrów 
stylem dowolnym oraz 100 metrów stylem 

Ze złotem, srebrem i brązem wrócą do naszego 
miasta zawodniczki Bokserskiego KS Jastrzębie. 
Młode podopieczne Andrzeja Porębskiego i Jaro-
sława Pietrzyka uczestniczyły w zawodach Pu-
charu Polski Kobiet w Grudziądzu. Złoto wywal-
czyła niezawodna Laura Grzyb, srebro przypadło 
Wiktorii Sądej, natomiast brąz - Klaudii Szostek. 
W wadze do 54 kg Grzyb pokonała kolejno: Annę 
Sondej (Kleofas Katowice), Mirelę Balcerzak 
(Skorpion Szczecin) oraz w finale Grażynę Grygiel 
(LKS Dąbrowa Chełmińska). Z kolei w wadze do 
48 kg Wiktoria Sądej wygrała w półfinale z Kata-
rzyną Piekarską (Bombardier Gdynia), a w finale 
uległa Milenie Zglenickiej (Pomorzanin Toruń). 
Wielkich szans na występ w finale nie miała z ko-
lei Klaudia Szostek, która w wadze do 57 kg prze-
grała z utytułowaną Kamilą Zawół.

Hokeistki Białych Jastrzębie wygrały Turniej Bar-
bórkowy w Janowie. Podopieczne Zbigniewa 
Wróbla rozbiły Cracovię Kraków oraz GKS Tychy, 
a następnie wygrały w rzutach karnych z gospo-
dyniami, Naprzodem Janów. Najlepszą napas-
tniczką oraz strzelczynią turnieju została jastrzę-
bianka Magdalena Szynal. Wyniki: 
Naprzód Janów - GKS Tychy 7:3, 
Białe Jastrzębie - Cracovia 12:3, 
Naprzód Janów - Cracovia 2:0, 
GKS Tychy - Białe Jastrzębie 2:7, 
Naprzód Janów - Białe Jastrzębie 5:5, k. 1:2
(decydujący karny - M. Szynal), 
GKS Tychy - Cracovia 3:0.

zmiennym, a także w sztafecie 4x50 metrów 
wraz z kolegami klubowymi: Pawłem Gwoź-
dziem, Kamilem Karzełkiem i Samuelem Moso-
niem. Piotr Mosoń wywalczył również srebro na 
dystansie 100 metrów stylem dowolnym. Ponad-
to jeden srebrny medal zdobył Paweł Gwóźdź, 
a dwa brązowe - Samuel Mosoń.

Załoga Wiesław Ingram i Krzysztof Janik zdobyła 
Rajdowy Puchar Polski 2011 w grupie N oraz kla-
sie N3. Stało się to po zatwierdzeniu wyników 
minionego sezonu przez Główną Komisję Sportu 
Samochodowego. To drugi pełny sezon startów 
duetu bocheńsko-jastrzębskiego. W bieżącym 
sezonie Ingram i Janik jeździli w Hondzie Civic 
TypeR. Triumfatorzy Rajdowego Pucharu Polski 
odebrali trofeum podczas uroczystej Gali Sportu 
Samochodowego w Centrum Olimpijskim w War-
szawie.

Zawodnicy Jastrzębskiego Centrum Sztuk Walki 
Keiko zajęli drużynowo piąte miejsce w klasyfika-
cji medalowej podczas Międzynarodowego 
Pucharu Polski w Taekwondo Polish Cup 2011 
w Opolu. Jastrzębianie wywalczyli dziewięć zło-
tych, cztery srebrne i dwa brązowe medale. 
W imprezie wystartowało niemal pół tysiąca 
sportowców z Polski, Argentyny, Mołdawii, Ukra-
iny i Niemiec. Najwięcej medali dla naszego klu-
bu zdobyły Weronika Krajcarz i Weronika Dąb-
rowska. Całe zawody wygrał klub Dan Świdnik 
przed KCT Kraków oraz Orientem Częstochowa.

Zawodnicy sekcji wspinaczki sportowej jas-
trzębskiego Klubu Wysokogórskiego zdobyli 
komplet medali zawodów wspinaczkowych na 
sztucznej ścianie o Puchar Dyrektora MOSiR, 
który odbył się na sali gimnastycznej przy ul. Har-
cerskiej. Podopieczni Macieja Kłopotka zajęli całe 
podium zarówno w kategorii kobiet, jak i męż-
czyzn. W klasyfikacji pań wygrała bezkonkuren-
cyjna Patrycja Gawlas przez Andżeliką Miśkow-
ską i Dominiką Nalepą, natomiast wśród panów 
najlepszy był Kamil Mazur przed Dawidem Her-
manem i Janem Kaczmarczykiem. W imprezie, 
poza gospodarzami, wzięli udział zawodnicy 
z Gliwic, Bytomia, Brzeszcz, Pawłowic, Bielska-
Białej i Rybnika.

Dużym sukcesem młodych pływaków KS 
Nautilus zakończył się Międzynarodowy Puchar 
Sprintu w niemieckim Lipsku. Jastrzębianie zna-
leźli się w gronie około 350 zawodników z 30 klu-
bów z Niemiec, Czech i Polski, zdobywając sie-
demnaście medali, w tym dziewięć złotych. Trzy 
złote medale padły łupem Amelii Pisarczyk, która 
tym samym wygrała klasyfikację wielobojową 
w kategorii juniorek rocznika 1998 i młodszych. 
Druga w tej klasyfikacji była Aleksandra Łotecka, 
która również zdobyła komplet złotych medali. 
W gronie chłopców dwa złote i jeden srebrny me-
dal zdobył Mikołaj Piątek, a złoto, srebro i brąz 
wywalczył Hubert Dyrszka. Ponadto dwa złote 
oraz trzy srebrne krążki padły łupem Kamila Ker-
na. Pierwsze miejsce wywalczył również Michał 
Wieczorek. Natomiast trzy brązowe medale zdo-
był Sebastian Nalepka

biegi

hokej

karate

pływanie

wspinaczka

rajdy

pływanie 
w płetwach

taekwondo

Zbigniew Bartman
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M-4
Po remoncie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
CZK-MS-323
Cena: 
Elżbieta  785339344

173 500 PLN

M-4
Po remoncie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
CZK-MS-322
Cena: 
Izabela 785339404

145 000 PLN

M-3
Po remoncie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
CZK-MS-321
Cena: 
Izabela 785339404

164 000 PLN

M-4
Niskie piętro
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
CZK-MS-317
Cena: 
Elżbieta  785339344

133 900 PLN

M-4
Z balkonem
Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
CZK-MS-315
Cena: 
Elżbieta 785339344

145 000 PLN

M-5 
SUPER OFERTA!
86 m2
Jastrzębie-Zdrój
CZK-MS-327
Cena: 
Izabela 785339404

252 000 PLN

M-4
NISKI BLOK
Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka
CZK-MS-324
Cena: 
Izabela 785339404

146 000 PLN

M-4
Układ nieprzejściowy
Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-MS-314
Cena: 
Elżbieta 785339344

134 000 PLN

M-3
Wolne natychmiast
Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-MS-312
Cena: 
Izabela  785339404

118 000 PLN

M-4
Kuchnia z oknem
Jastrzębie-Zdrój
os. VI
CZK-MS-308
Cena: 
Izabela  785339404

149 900 PLN

M-5
Kuchnia z oknem, 
duży balkon
Pawłowice 
CZK-MS-302
Cena: 
Izabela 785339404

159 000 PLN

M-4
Najtańsza oferta
Jastrzębie-Zdrój
os. Zofiówka
CZK-MS-295
Cena: 
Izabela 785339404

118 000 PLN

M-6
Po remoncie,układ 2x2
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
CZK-MS-278
Cena: 
Izabela 785339404

179 000 PLN

M-3
Dwa balkony
Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-MS-247
Cena:
Elżbieta  785339344

 125 000 PLN

M-4
Układ nieprzejściowy
Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada
CZK-MS-223
Cena: 
Izabela 785339404

139 000 PLN

M-6 
układ 3/1
Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
CZK-MS-97
Cena:
Elżbieta  785339344

 134 500 PLN

DOM
Super oferta! 
Nowy dom 170 m2
Pielgrzymowice
CZK-DS-277
Cena: 
Elżbieta 785339344

530 000 PLN

DOM
OKAZJA!
Strumień
CZK-DS320
Cena:
Elżbieta 785339344

 227 000 PLN

DOM
Nowy dom
super oferta!
Drogomyśl
CZK-DS-303
Cena: 
Elżbieta 785339344

480 500 PLN

DOM
Z całym 
wyposażeniem
Jastrzębie Górne
CZK-DS-298
Cena:
Izabela 785339404

 460 000 PLN

DOM
Jastrzębie-Zdrój
ul. Strażacka
CZK-DS-285
Cena: 
Elżbieta 785339344

450 000 PLN

DOM
Komfortowy dom
Marklowice
CZK-DS-297 
Cena: 
Elżbieta 785339344

690 000 PLN

Dom
Znakomita lokalizacja
Jastrzębie-Zdrój
Centrum
CZK-DS-269
Cena:
Izabela 785339404

 470 000 PLN

DOM 
Sąsiedztwo lasu
Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-DS-186 
Cena:
Elżbieta 785339344

 799 000 PLN

DOM
Nowopowstałe osiedle
OKAZJA!
Pawłowice
CZK-DS-107
Cena: 
Izabela 785339404

522 000 PLN

Działka 
OKAZJA!
Jastrzębie-Zdrój
Pochwacie
CZK-GS-218
Cena: 
Izabela 785339404

77 500 PLN

DOM
Może być dwurodzinny
Świerklany
Działka 4000 m2
CZK-DS-330
Cena:
Izabela 785339404

 430 000 PLN

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 
Pow: 33,00 m2
cena: 77 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 37,20 m2
cena: 119 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 25,94 m2
cena: 77 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul. Warmińska 
Pow: 35.70 m2
cena: 94 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Pow: 55,70 m2
cena: 165 900 zł
kontakt: 514 085 004

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

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 

Dom
Warszowice
Pow: 168 m2, działka: 3000 m2
cena: 230 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

Działka
Kończyce Wielkie
Pow: 5040 m2
cena: 105 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 51.97 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 601 976 218

M4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55.70 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

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

tel. 32 471-60-87

JASTRZEBIE-ZDRÓJ, UL. LOWICKA 1,





System nieruchomości poszukuje 
kandydatów na stanowisko 
agent ds. Nieruchomości. 
Zgłoszenia proszę wysyłać na 
rekrutacja@firmasystem.pl 

Firma Progress poszukuje 
wykończeniowca z doświadczeniem, 
wymagania: umiejętność układania 
glazury!. wiek pow. 25lat, miejsce 
pracy: J.Z., zapewniamy dowóz. 
kontakt: 790 619 601

Pizzeria "Da Grasso" zatrudni 
kasjerkę. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt. 
kontakt: 606 434 023

Doradca Podatkowy Sp. z o.o. 
zatrudni księgową. 
Wymagania: minimum 3 lata stażu 
w dziale pełnej księgowości, 
umiejętność samodzielnego 
prowadzenia księgowości 
w firmach prawa handlowego.
Kontakt: tel 324763613

Firma Zepter-Medical zatrudni 
3 osoby do promowania i sprzedaży 
produktów medycznych. 
Praca stała z wyn. 2000PLN, 
lub dodatkowa. 
Oferujemy bezpłatne szkolenie. 
kontakt: maria2406@onet.pl

Przyjmę oferty pracy jako opiekunka 
do dziecka lub pomoc domowa. 
Mam 55 lat. 
kontakt: 691 253 690

Zatrudnię osobę do sprzedaży firan. 
Praca ma wolnym powietrzu, płaca 
od 8 do 10 zł na godzinę. 
CV + zdjęcie proszę składać na 
adres: jarkam6@wp.pl 

Poszukuję odpowiedzialnej 
i uczciwej Pani do opieki nad 
sześciomiesięczną dziewczynką.
kontakt: 510 239 456

Piwnica "Pod Jackiem" przyjmie 
do kucharkę/kucharza 
z doświadczeniem. 
Kontakt osobisty w godz. 12.00-
16.00. Na 1/2 etatu. 
kontakt: Kontakt osobisty w lokalu

Dziewczyna, lat 16, podejmie się 
dowolnej pracy w godzinach 
popołudniowych. Może być to np: 
roznoszenie ulotek, hostessa itp. 
Bardzo proszę o kontakt. 
kontakt: 796 395 699

Restauracja "Olimpia" przyjmie na 
stanowisko kelner/barman. 
CV proszę składać na restauracji 
ul. Wielkopolska 20 
kontakt: 32 47 310 04

Atrakcyjna praca dla energicznych i 
przedsiębiorczych osób, super 
wynagrodzenie! Wymagana własna 
inicjatywa i zaangażowanie. 
kontakt: 533 219 639

Przyjmę do pracy kucharza 
z doświadczeniem i pomoce 
kuchenne do Restauracji 
"Stary Zdrój" w Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 664 717 014

Zatrudnię kierownika apteki 
i magistra farmacji 
w Jastrzębiu-Zdroju 
CV proszę przesyłać na adres: 
elzbietadur@o2.pl 
kontakt: 881 206 324, 502 972 834

Sprzedam VW T4, 9 osobowy (długi) 
rocznik 1997,silnik 2.4D, przebieg 
270 tyś km. Dodatkowo 
elektr.szyby,centr.zamek i hak. 
kontakt: 721-856-744

Sprzedam prawie nowe opony 
zimowe z felgami. 
Pasują do VW Golf IV, Seat, Skoda, 
Audi. Cena 700 zł. 
kontakt: 501 518 364

Sprzedam M-4, 56 m2, 
5 piętro w dobrym punkcie 
przy ul. Wielkopolskiej, po remoncie. 
Wymienione okna, drzwi, instalacja 
wodna, zabudowane szafy, kafelki, 
panele i inne. Sprzedaje właściciel. 
Cena ok. 135 tys. zł (do negocjacji).
kontakt: 512 740 951

Sprzedam piękne mieszkanie 
przy ul. Opolskiej.
4 pokoje, pow: 71m²(3x1), 7piętro.  
W cenie sprzęt AGD 
(pralka, lodówka, piecyk). 
Cena 185 tys. zł 

Kontakt: 509 573 518 

Wynajmę M-4 w Jastrzębiu-Zdróju
Mieszkanie M-4 częściowo 
umeblowane. Katowicka blok 
dwuklatkowy. 
kontakt: 604 194 678

Wynajmę M-2 na Kaszubskiej. 
Po remoncie, częściowo 
umeblowane na VIp. 
Kaucja zwrotna 1000 
Odstępne 500+czynsz 
ok.250+media 
Wolne od zaraz. Można na dłużej 
kontakt: 660 416 039 po 14:00

Wynajmę mieszkanie M-4 
na ul. Warmińskiej. 
Odstępne 500 zł + czynsz 490 zł 
+ media. Kaucja zwrotna 1000 zł. 
kontakt: 516 296 444

Możliwość oglądania mieszkania 
w godzinach popołudniowych 
i wieczornych.

Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki ufundowali:

ul. Warszawska 5 
(w sklepie Biedronka)

Jastrzębie-Zdrój
ul. Piłsudskiego 37

WYPRZEDAŻ DRZWI 

już od 50 zł !!!
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