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odczas posiedzenia Komisji Polityki Społecz-
nej Rady Miasta, w dniu 16 lutego, omawiano P wady postawy wśród dzieci i młodzieży. Dys-

kusja, która się na ten temat wywiązała niespodzie-
wanie wzbudziła duże kontrowersje. Radna Lucyna 
Maryniak stwierdziła, że mieszkańcy Śląska byli nara-
żeni na negatywne oddziaływanie środowiska natu-
ralnego do tego stopnia, że nie powinni łączyć się 
w pary, bo może to nawet odbić się negatywnie na ich 
dzieciach. Należy podkreślić, że w wypowiedzi użyła 
stwierdzenia mieszkańcy Śląska, a nie Ślązacy.

Wypowiedzią taką poczuł się urażony doradca 
prezydenta Franciszek Piksa, który gwałtownie zapro-
testował, a podczas sesji Rady Miasta powrócił do te-
go tematu. Uznał wypowiedź radnej za niepoważną 
i poczuł się zbulwersowany i obrażony, jako Ślązak. 
Mimo nieobecności radnej, w tym momencie na sali, 
zażądał od niej przeprosin i odwołania stwierdzenia, 
że Ślązacy nie mogą łączyć się w pary (tak jakby to od 
niej zależało!). „Pani radna Maryniak oznajmiła, że 
zatrważająca statystyka (chorób – przyp. autora) jest 
powodem tego, że Ślązak ze Ślązakiem się żeni. Ja 
oniemiałem (…). Pani Lucyna powinna przeprosić 
tych Ślązaków, których obraziła. Sam jestem Śląza-
kiem, moja żona jest Ślązaczką i naprawdę nie wiem, 
co mam robić? Bo ja jestem w takim wieku, że moje 
małżeństwo jest genetycznie zagrożone” - mówił do-
radca prezydenta. Mimo tego, że radna na tym sa-
mym posiedzeniu od razu stwierdziła absurdalność 
tego zarzutu, a sam doradca Piksa uznał jej wypo-
wiedź na niepoważną, to cała sprawa została potrak-
towana bardzo poważnie i szybko okazała się medial-
ną sensacją. 

Radna Lucyna Maryniak ze zdumieniem przyjęła 
oskarżenia o tym, że zarzuca się jej niechęć, czy też 
dyskryminację Ślązaków: „Ta cała sytuacja to jeden 
wielki absurd. Podkreślam, że moja wypowiedź nie 
dotyczyła tylko autochtonów-Ślązaków, ale i wielolet-
nich mieszkańców tego regionu, przybyszów z innych 
części Polski (takich, jaką sama jestem), czy nawet 
tutaj urodzonych. Chciałam wskazać, może w sposób 
zbyt przesadzony i dramatyczny, na trudny los tych 

ludzi, którzy przez wiele lat żyli w tak trudnych wa-
runkach środowiska naturalnego. Nie jestem przecież 
specjalistką z dziedziny genetyki i nie można mojej 
wypowiedzi traktować, jako autorytatywną, a już na 
pewno sprowadzać jej do cech narodowościowych. 
Ku mojemu zdumieniu okazało się, że, z podkreślam, 
mojej emocjonalnej wypowiedzi zrobiono kluczowy 
problem i to narodowościowy, a następnie swoimi 
sposobami szeroko rozdmuchano medialnie".

"Ubolewam nad tym, że do kampanii przeciwko 
mojej osobie zostało wykorzystane jedno z lokalnych 
mediów, którego pracownicy powiązani są z rządzącą 
opcją w mieście, do której należy również pan Piksa. 
Zastanawiający jest fakt, że przez 15 miesięcy mojej 
działalności w RM akurat to medium nie zauważało 
mojej pracy, składanych interpelacji, uczestniczenia 
w posiedzeniach komisji RM oraz dyskusji na sesjach 
itp. Uważam, że taki stan rzeczy jest wynikiem bez-
pardonowej walki w łonie Rady Miasta, której w tym 
momencie padłam ofiarą”.

Co do meritum wypowiedzi, która wzbudziła tak 
wiele emocji radna wyjaśnia: „Moja wypowiedź miała 
charakter emocjonalny, wynikający z troski o zdrowie 
mieszkających tu ludzi, niezależnie skąd pochodzą. 
Nie używałam określenia Ślązacy. Natomiast pan Pik-
sa wykorzystał ją cynicznie i perfidnie do swoich ce-
lów. Prawdopodobnie ze względu na to, że należę do 
Klubu Radnych Platforma Obywatelska, chociaż 
członkiem PO nie jestem”

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej 
jedynie wyraziłam zdanie, że mieszkańcy naszego 
regionu może nie powinni łączyć się w pary. Miało to 
jednak charakter specjalnej przesady, żeby wzmocnić 
wagę problemu tych wartościowych ludzi, gdyż uwa-
runkowania skażonego środowiska nie są obojętne 
dla ich organizmu oraz ich dzieci, ale przecież nie 
wszystko należy rozumieć dosłownie! Przecież, jak 
ktoś zawoła w emocji: „Ja się zabiję!”, to przeważnie 
nie oznacza to od razu, że popełni samobójstwo, tylko 
ma to charakter obrazowego wyrażenia swoich emo-
cji. Nie jestem znawcą zagadnień z zakresu genetyki, 
a jedynie przytoczyłam opinie naukowe na ten temat, 
z którymi się spotkałam. Kierowała mną jedynie tro-
ska i obawa oraz potrzeba zasygnalizowania proble-
mu. Wiemy przecież, jak zdegradowane jest środo-
wisko, w którym żyjemy. A nie jest tajemnicą, że 
w poprzednim systemie prowadzono tutaj gospoda-
rkę rabunkową, nie bacząc na skutki dla ludności. 
Zresztą sama tego doświadczyłam mieszkając w Jas-
trzębiu od 1974 roku” – żali się.

Klub Radnych Platforma Obywatelska wydał 
specjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym dys-
tansuje się od wypowiedzi Lucyny Maryniak. Podkre-
śla, że wygłoszone przez nią poglądy są tylko jej pry-
watnymi, a Klub PO się z nimi nie zgadza:
"Wypowiedź Radnej L. Maryniak podczas obrad Ko-
misji Polityki Społecznej i Zdrowia była jej prywatną 
wypowiedzią, nie uzgodnioną z Klubem Radnych PO. 

Zatem ani Klub, ani pozostali Radni Klubu PO nie iden-
tyfikują się z wypowiedzią Radnej Maryniak". Poza 
tym wskazuje, że radna Maryniak nie jest członkiem 
partii, a tylko Klubu Radnych PO.

Natomiast radna Bernadeta Magiera ze Wspól-
noty Samorządowej, a więc tego samego ugrupowa-
nia, co pan Piksa i przewodnicząca Komisji Polityki 
Społecznej, na której miała miejsca ta emocjonalna 
dyskusja stwierdziła: „Na pewno radna Lucyna Mary-
niak nie chciała nikogo celowo obrazić i nie kierowała 
nią złośliwość. W swojej wypowiedzi użyła niefortun-
nych, nieprecyzyjnych określeń, które media niepot-
rzebnie podchwyciły i rozdmuchały. Mnie osobiście 
słowa pani radnej nie obraziły, a przecież jestem Ślą-
zaczką. Wiem, że jest osobą impulsywną, działa emo-
cjonalnie i stąd to całe zamieszanie. Owszem, powin-
na bardziej ważyć słowa, ale przypisywanie jej nie-
chęci do Ślązaków, moim zdaniem, jest niepraw-
dziwe”.

Lucyna Maryniak podkreśla, że sama ma dobre 
kontakty z ludźmi z różnych środowisk, zarówno tymi 
przyjezdnymi, jak i mieszkającymi tutaj od zawsze. 
Jako nauczycielka była wychowawczynią dzieci z róż-
nych rodzin i spotykała się również z tymi wykazują-
cymi wady postawy. Jak sama mówi, nigdy nie two-
rzyła sztucznego podziału pomiędzy Ślązakami i nie-
Ślązakami. „Zawsze chętnie poznawałam kulturę tej 
ziemi i uczyłam, również swojego syna - który się tu-
taj urodził - szacunku do niej” – mówi. Dodaje także, 
że ma bardzo dobre rodzinne kontakty ze Ślązakami, 
ponieważ jej synowa jest rodowitą Ślązaczką. „Bardzo 
często podczas rodzinnych spotkań toczą się rozmo-
wy w gwarze, którą dzięki temu coraz lepiej  rozu-
miem i poznaję, a nawet próbuję używać. Poza tym 
mój wnuk jest Ślązakiem, więc jakże miałabym wys-
tępować przeciwko niemu!? Bardzo mi zależy na jego 
prawidłowym rozwoju, jak i pozostałych dzieci” – 
mówi.

Być może wypowiedź radnej, którą wygłosiła 
podczas posiedzenia Komisji nie była dostatecznie 
sprecyzowana i mocno przesadzona, a może i mało 
przemyślana. Jednak, jak mówią jej koledzy z Rady 
Miasta, jest to osoba prostolinijna, chociaż czasem 
działa zbyt impulsywnie i emocjonalnie. I nie przypi-
sują jej jakichkolwiek niechęci do jakiegoś środowis-
ka. „To prosta kobieta, która czasem szybciej mówi, 
niż pomyśli. Ale zarazem jest bardzo aktywna i zaan-
gażowana, chociaż dawno już jest na emeryturze. 
Prowadzi m.in. bardzo aktywny klub seniora. Nie ro-
zumiem kompletnie całej tej hecy medialnej, bo prze-
cież tak naprawdę ona w żadną politykę się nie bawi 
i do żadnej partii nie należy. Musiało komuś zależeć, 
żeby wykorzystać tą nieszczęsną wypowiedź i tak 
ostro przeciwko niej wystąpić, wykorzystując media” 
– mówi jeden z jej znajomych. 

Niezależnie od intencji i sformułowania wypo-
wiedź Lucyny Maryniak bez wątpienia wywołała wrze-
nie na bazie narodowościowej. Pojawiły sie kome-
ntarze odsądzajace ja od czci i wiary, robiące z niej 
ostatniego "ślązakożercę". Czy jednak sprawy zdro-
wotne i środowiska naturalnego powinny być powo-
dem do wzniecania waśni narodowościowych, do od-
grzewania sporów pomiędzy Ślązakami a przyjezdn-
ymi, szczególnie w naszym specyficznym mieście? 
Tyle mówi się o zintegrowaniu jastrzębskiego społe-
czeństwa, czemu więc służy prowadzenie tego rodza-
ju sporów? Skoro sama radna natychmiast zdystan-
sowała się od swojej wypowiedzi i wyjaśniła, że darzy 
Ślązaków nie tylko sympatią, ale też szacunkiem, pod-
kreślając, z całą mocą, że miała na myśli wszystkich 
zamieszkujących ten obszar, a nie tylko rdzennych 
Ślązaków, to dlaczego sięga się do argumentów naro-
dowościowych, dzielących społeczność naszego mia-
sta? I to przez osoby, którym integracja mieszkają-
cych tutaj ludzi powinna leżeć na sercu, chociażby 
z powodu zajmowanego stanowiska. Czy raczej nie 
powinni szukać nie tego, co dzieli, a łączy? A może 
cała sprawa ma inny cel i chodzi o coś zupełnie 
innego?

Lucyna Maryniak.  Fot. Łukasz Parylak
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Jastrzębska Spółka Węglowa w 2011 ro-
ku odnotowała bardzo dobry wynik fi-
nansowy m.in. dzięki utrzymaniu się cen 
węgla i koksu na stosunkowo wysokim 
poziomie oraz osłabieniu kursu złotego 
w drugiej połowie roku. Ten wynik wy-
pracowano w warunkach nieco niższych 
wolumenów sprzedaży, związanych m.in. 
ze wstrzymaniem wydobycia w wyniku 
zdarzeń w dwóch kopalniach Spółki oraz 
w warunkach dużej niepewności na ryn-
ku stali wynikającej ze spowolnienia 
gospodarczego w Europie.

„Dla nas 2011 rok był okresem pozytyw-
nej weryfikacji strategii rozwoju. Mimo 
niezależnych od nas zdarzeń związanych 
z mniejszym wydobyciem w pierwszym 
półroczu i spadku cen w drugim półroczu, 
wypracowaliśmy dobry wynik. Jedno-
cześnie mieliśmy kilka zdarzeń jedno-
stkowych związanych z uwolnieniem re-
zerw, które wpłynęły na ostateczny wy-
nik” – mówi Jarosław Zagórowski, Prezes 
Zarządu JSW S.A. I dodaje – „W tym roku 
ryzyko zmienności na rynku stali jest 
nadal duże. Nie wiadomo, jak ukształtuje 

była nieco mniejsza niż w 2010 roku, to 
jednak uzyskano wyższą średnią cenę 
sprzedaży, zwłaszcza węgla koksowego.

W porównaniu do czterech kwartałów 
2010 roku, produkcja koksu w okresie od 
stycznia do grudnia 2011 roku wzrosła 
o 18,8%, co wynikało m.in. z przyłącze-
nia KK „Zabrze” S.A. Sprzedaż liczona 
w tonach w tym samym okresie wzrosła 
o 20,2%. Przychody ze sprzedaży koksu 
do odbiorców zewnętrznych w 2011 roku 
wyniosły 4 220 mln zł i były wyższe 
o 37,7% niż w 2010 roku. 

Spółka w 2011r przeznaczyła na inwesty-
cje prawie 1,5 mld zł. To wzrost o prawie 
60% w porównaniu do 2010 roku. Inwes-
tycje związane są z zapewnieniem wydo-
bycia węgla z nowych pokładów, wpro-
wadzeniem dodatkowych rozwiązań 
technicznych, mających podnieść po-
ziom bezpieczeństwa podczas wydobycia 
węgla z pokładów, gdzie istnieje ryzyko 
wybuchu metanu oraz konsolidacją seg-
mentów Grupy. Większość inwestycji bę-
dzie kontynuowana w następnych latach.

się popyt na koks i węgiel, a co za tym 
idzie – czy grozi nam duży spadek cen. 
Musimy brać pod uwagę wszystkie syg-
nały z rynku i odpowiednio reagować, by 
nie odbiły się w znaczący sposób na na-
szych wynikach”. 

Przychody ze sprzedaży Grupy JSW w sa-
mym IV kwartale 2011 roku wyniosły 
2 216,0 mln zł i były wyższe o ponad 22% 
w porównaniu do IV kwartału 2010 roku 
(1 802,6 mln zł). EBITDA wyniosła w IV 
kwartale 2011 roku 1 394,3 mln zł. To 
wzrost o 107% w porównaniu tego sa-
mego okresu w 2010 roku, kiedy ta war-
tość osiągnęła 673,2 mln zł. Zysk netto 
w IV kwartale 2011 roku wyniósł 998,1 
mln zł, gdy w analogicznym okresie rok 
wcześniej było to 368,3 mln zł. 

Łączne przychody ze sprzedaży węgla do 
odbiorców zewnętrznych po czterech 
kwartałach 2011 roku osiągnęły poziom 
4 943,3 mln zł i były wyższe o 22,8% niż 
uzyskane w analogicznym okresie 2010 
roku. Mimo że łączna realizacja dostaw 
do odbiorców zewnętrznych węgla z JSW 

Bardzo dobre wyniki JSW

Siedziba JSW.  Fot. UM

Znowu uchwała 
do poprawki

Nadzór prawny wojewody śląskiego uznał za wadliwą uchwałę Rady Miasta w sprawie 
połączenia Zespołu Szkół Handlowych i Zespołu Szkół nr 7, która została uchwalona 
w dniu 26 stycznia br. „Wszczęcie postępowania jest zasadne z uwagi na fakt, iż organ 
prowadzący nie jest uprawniony do dokonywania zmian nazwy zespołu szkół ustalonej 
w statucie. Ponadto przedmiotowa uchwała przewiduje połączenie w ramach jednego 
zespołu szkół dwóch szkół tego samego typu - gimnazjum z oddziałami integracyjnymi 
oraz gimnazjum dla dorosłych, co pozostaje w sprzeczności z art. 62. ust. 1 ustawy 
o systemie oświaty” - uzasadnia Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

Doradca prezydenta miasta Franciszek Piksa zwrócił się do Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach z pismem, w którym zobowiązał się do poprawienia uchwały na najbliż-
szej sesji Rady Miasta. 

Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Sławik skomentował całą sytuację:
„W uchwale o połączeniu ZSH i ZS nr 7 wystąpiły błędy formalno-prawne, które popeł-
niła obsługa prawna jastrzębskiego magistratu. Należy uchwałę poprawić i posypać 
głowę popiołem, aby w przyszłości uniknąć tego rodzaju sytuacji. Każdy projekt uch-
wały  trzeba 5 razy przeanalizować zanim przedłoży się ją Radzie Miasta”.

Zespół Szkół Handlowych.  Fot. Magdalena Kowolik
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K
iedy Izabela Grzybek, dyrektor Zespołu 
Ognisk Wychowawczych w Jastrzębiu-Zdro-
ju, mówi o swoich podopiecznych, na jej 

twarzy pojawiają się wypieki. Jak przyznaje, trudno 
uniknąć w tej pracy emocji. Nawet gdyby bardzo 
chciało się. „Oczywiście, ani ja, ani nikt z moich pra-
cowników nie odważyłby się przekroczyć granicy 
bliskości.  Z drugiej strony – trudno uniknąć w takich 
przypadkach wspomnianych emocji” – mówi. 

Pierwszy przykład z brzegu. Osiemnaste 
urodziny jednej z wychowanek. Dla solenizantki to 
bardzo ważny dzień. Specjalnie na tą okazję upiekła 
ciasto. Za chwilę jej kulinarne umiejętności zostaną 
zweryfikowane. „Czy pani dyrektor skosztuje?” – 
pyta zdenerwowana. „Dominika, bardzo dobre!” – 
zachwala dyrektorka. Dziewczyna wybucha pła-
czem. Stres uchodzi z niej jak powietrze z przekłu-
tego balona. Albo jeszcze inny obrazek. „Ciotka” 
umieszczonego tu chłopca (zdaje się, że "siódma 
woda po kisielu") pojawia się w placówce i składa 
uroczystą obietnicę: „Ja was wszystkich zniszczę”. 
Jakby nie patrzeć, słowa Izabeli Grzybek potwier-
dzają się: „Zespół Ognisk Wychowawczych to ocean 
emocji”. Tych pozytywnych. I tych negatywnych.

Kolejny ocean – tym razem znaków zapyta-
nia – to rodzice wychowanków. Bo większość z nich 
nie jest sierotami w dosłownym tego słowa znacze-
niu. Gdzieś, na jastrzębskich osiedlach żyją ich matki 
i ich ojcowie. Niektórzy z nich odwiedzają "swoje 
pociechy". Są nawet tacy, którzy chcą odzyskać 
dzieci. To właśnie dla tych ostatnich organizowane 
są „grupy wsparcia”. Jak mówi Agata Wituła, starszy 
pracownik socjalny, praca z takim rodzicem oznacza 
często przerabianie emocjonalnego alfabetu od po-
czątku. „Omawiamy problemy własne tych matek, 
bo to one głównie uczestniczą w zajęciach, tłumaczę 
im, jak radzić sobie z emocjami, wskazuję na ich 
mocne i słabe strony” – wylicza. Czasami stosuje się 
wybiegi. Chociażby zajęcia manualne, kiedy rodzicie 
i dzieci zajmują się „produkcją”, dajmy na to, choin-
kowych bombek. To wówczas wychodzą problemy 

we wzajemnych relacjach. Dzieje się to jednak 
w sposób naturalny, pod wpływem chwili. Nagle 
rodzic uświadamia sobie, że nie wystarczy zrobić 
dziecku śniadanie, że trzeba mu jeszcze okazać od-
robinę zainteresowania, trochę uczucia. „A dla nich 
to są często prawdy objawione. Uczą się ich dopiero 
tutaj, już jako dorośli ludzie” – podkreśla Agata 
Wituła. I zaraz dodaje: „Praca w 'grupach wsparcia' 
to spore wyzwanie. Nieraz wystarczy pół godziny 
i ma się już wszystkiego dość”.

Czasami jest tak, że któremuś z rodziców 
uda się odzyskać dziecko. Zazwyczaj jest to oku-
pione sporym wysiłkiem. Zarówno ze strony samej 
matki czy ojca, jak i pracowników placówki. Dotyczy 
to szczególnie domów, gdzie alkohol był na porząd-
ku dziennym. Takie dziecko wraca więc do rodziców. 
Jest wielka radość. A potem... Trach! Na stole poja-
wia się butelka wódki i wszystko zaczyna się od po-
czątku. „Przypuszczam, że stres rodziców, czy podo-
łają nowemu obowiązkowi jest na tyle silny, że zapo-
minają o wcześniejszych obietnicach. Niestety, 
w takich sytuacjach najłatwiej sięgnąć im po kieli-
szek” – tłumaczy Izabela Grzybek. Dlatego w tej 
pracy sukces odnosi ten, kto zaufa taktyce „małych 

kroków”. „Jeśli tłumaczę dorosłemu mężczyźnie, że 
powinien odwiedzić szkołę córki i zapytać o jej po-
stępy w nauce, a on na sam dźwięk słowa 'szkoła' 
dostaje palpitacji serca, to wiem, czym się to skoń-
czy. Natomiast gdyby udało mi się przekonać go do 
swoich racji i wysłać do tej szkoły, byłby to niewąt-
pliwie sukces” – dodaje.

I wreszcie sami wychowankowie, czyli trzeci 
z kolei ocean. W przypadku Zespołu Ognisk Wycho-
wawczych to ponad 50 mlodych osób w wieku od 
4 do 18 lat. Na ich wspólny sukces pracuje cały sztab 
ludzi. Wychowawcy, psycholog, pedagog, logopeda, 
pracownik socjalny. A i to nie cała lista. Jakkolwiek to 
zabrzmi, w procesie wychowawczym uczestniczą 
wszyscy: od pań sprzątaczek po dyrektorkę placów-
ki. Powód zazwyczaj jest ten sam – to miejsce po-
winno być namiastką rodziny. Oczywiście, nigdy nią 
nie będzie, ale powinno mieć takie ambicje. 

Każdy wychowanek, którego uda wyprowa-
dzić się na ludzi to powód do dumy pracowników 
placówki. I to się udaje. Nie raz, nie dwa. Ale ta 
praca ma także swoje mniej radosne oblicze. Weźmy 

na ten przykład Adama. Trafił do ośrodka jako 
kilkuletni chłopiec. Kiedy osiągnął pełnoletniość, za-
proponowano mu, aby kształcił się dalej. „Będziesz 
dostawał 500 złotych miesięcznie” – usłyszał w ra-
mach zachęty. Niestety, Adam miał już sprecyzo-
wane plany na przyszłość. Podobnie jak jego rodzice 
chciał zbierać złom. Z propozycji swoich wychowaw-
ców, siłą rzeczy, nie skorzystał. Teraz zaś, jak sam 
przechwala się, „wyciąga 3 tysiące na rękę z tego 
złomu”. Zresztą, to nie jedyny przypadek, kiedy cały 
wyrafinowany proces wychowawczy bierze w łeb. 
Czasami bywa wręcz tak, że dzieci byłych wycho-
wanków same trafiają do Ogniska. W ten sposób 
błędne koło zamyka się.

No właśnie, a co dzieje się z wychowankami 
po osiągnięciu przez nich 18 lat? Jak podkreśla 
Izabela Grzybek, nowa ustawa o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, umożliwia im pozo-
stanie w ośrodku do 24 roku życia. Oczywiście, pod 
warunkiem, że będą się nadal uczyć. W praktyce 
bywa z tym różnie. Jedni zachłystują się uzyskaną 
wolnością, inni wręcz przeciwnie – odkładają ten 
moment najdłużej, jak się da. Czy są przygotowani 
do samodzielnego życia? „Robimy wszystko, co 
w naszej mocy, żeby tak było. Przede wszystkim 
staramy się im uzmysłowić, że ta dorosłość to nie 
tylko prawa, ale i obowiązki” – przekonuje. Dodaje 
także, że większość jej podopiecznych to osoby 
z niska samooceną: „Boją się, czy sobie poradzą 
w życiu”.

Aby tak się stało, potrzeba wsparcia wielu 
instytucji. Także nas samych. To, że wychowywało 
się w domu dziecka jest nadal tematem tabu. 
Izabela Grzybek mówi, że mogłaby mnożyć przy-
kłady swoich wychowanków, którzy ukrywają ten 
fakt przed rówieśnikami. „Pamiętam dwie podopie-
czne, które swoje pierwsze kroki po szkole kierowały 
do klatki jednego z bloków, gdzie miały podobno 
mieszkać. Dopiero potem przychodziły do placówki” 
– opowiada. Stygmatyzacja? Być może. Nie ma to 
teraz większego znaczenia. Najważniejsze, aby 
umożliwić tym młodym ludziom start w dorosłe ży-
cie. Nie faworyzować ich, nie traktować na specjal-
nych prawach, ale też nie skazywać z góry na prze-
graną. To powinno wystarczyć. Niewykluczone bo-
wiem, że wśród obecnych wychowanków Zespołu 
Ognisk Wychowawczych jest przyszły wychowawca, 
może psycholog. „To nie są odosobnione przypadki. 
I one cieszą najbardziej” – podsumowuje dyrektor 
Izabela Grzybek.

Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Opolska.  Fot. Katarzyna Barczyńska
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Dlaczego właśnie Pani? 
I dlaczego policja? 
W ten sposób miały 
ziścić się Pani marzenia?

Marzyć to ja marzyłam o wielu rzeczach. Ale z policją 
od jakiegoś czasu zakodowało mi się w głowie, że 
chciałabym i do tego dążyłam. Od razu po maturze 
złożyłam papiery do policji, przeszłam całą proce-
durę, w końcu – dostałam się. Wcześniej myślałam 
o wojsku, gdzieś tam miałam takie przebłyski. No, 
ale wyszło, że zostałam policjantką.

A może moje interpretacje 
powinny pójść raczej 
w kierunku pociągu do munduru?

Pociąg do munduru? Wydaje mi się, że mężczyźni le-
piej prezentują się w mundurze niż kobiety (śmiech).
W sumie chyba zawsze wolałam męskie towarzys-
two, ganiałam z chłopakami na podwórku. To też 
mógł być argument „za”.

Czy trudno 
zostać policjantką?

Z mojego punktu widzenia jest to spokojnie do 
przejścia, ten cały proces rekrutacyjny. Oczywiście, 
pod warunkiem, że jest się odpowiednio zmotywo-
wanym i czuje się, że to jest to, w czym będzie się 
dobrze czuć. Sama rekrutacja nie jest znowu taka 
trudna. Z drugiej strony, przypadkowa osoba nie 
może zostać policjantem i trzeba przez to wszystko 
przejść. To jest dość długotrwały proces. W moim 
przypadku trwał prawie pół roku. Pierwsze testy 
sprawnościowe miałam w czerwcu, a praktycznie 
o tym, że dostałam się do policji dowiedziałam się 
dopiero w listopadzie.

Jak Pani najbliżsi zareagowali 
na wiadomość, że ta grzeczna 
dziewczynka, którą, w ich 
mniemaniu, dobrze znali będzie 
pracować w policji?

Moi rodzice, bo pewnie o nich pan pyta, nigdy nie na-
rzucali mi, kim mam zostać w przyszłości. To był mój 
wolny wybór. Zaakceptowali go. Nie było jakiś tam 
sytuacji, żeby ktoś odradzał mi pracę w policji. No, 
może z wyjątkiem babci. Ale wiadomo – babcia to 
babcia (śmiech). Zaś wracając do rodziców. Mogę 
powiedzieć, że wręcz dopingowali mnie, że jak już 
zaczęłam przygodę z policyjnym mundurem, to żeby 
mi się jakoś układało w tej pracy.

Proponuję teraz wrócić 
pamięcią wstecz. 
Pamięta Pani swoje początki?

Pamiętam mój pierwszy dzień w policji. Jak dziś. 
Miałam chyba na godzinę 7 rano. Targowisko. Kiedyś 
były takie służby na targowisku. Poszłam na patrol 
z kolegą, który właśnie przeniósł się ze Straży Miej-
skiej. No i wspominam to tak, że naprawdę byłam 
bardzo podekscytowana. Pamiętam, że mieliśmy 
wtedy tylko jedną osobę legitymowaną. To i tak gra-
niczyło z cudem, żeby cokolwiek tam zdziałać. Jak 
wróciłam do domu, to nie mogłam się na niczym 
skoncentrować. A później, powiem szczerze, wraże-
nia były coraz mocniejsze.

Co zaskoczyło Panią wtedy „in plus”?
Na plus zaskoczyła mnie atmosfera, jaka tutaj pano-
wała. Będąc jeszcze w szkole, mówili nam, że jak się 
przyjdzie do policji, to nie ma się kolegów – są tylko 
znajome twarze. Przekonywali nas, żeby nie przy-
wiązywać się emocjonalnie do innych policjantów. 
Bo jak przyjdzie co do czego, to człowiek może liczyć 
tylko na siebie. A było wręcz odwrotnie.

Koledzy z pracy stanęli 
na wysokości zadania, tak?

Wiadomo, obawy były. Szczególnie w sytuacji, kiedy 
kobieta wchodzi w grono, gdzie są prawie sami mę-
żczyźni. Ale nie mogę powiedzieć, bo mnie chłopaki 
naprawdę fajnie przyjęli. I myślę, że się szybko tutaj 
zaaklimatyzowałam. 

Jakieś rozczarowania z tego okresu?
Szczerze mówiąc nie przypominam sobie czegoś ta-
kiego, co by mnie zaskoczyło negatywnie. Nie było 
jakiejś tam zawiści, tekstów w stylu: „ja ci nie po-
wiem”,  „ja cię nie nauczę”... 

Nie, nie, miałem raczej na myśli 
kontakty ze społeczeństwem. 
Umówmy się – co poniektórzy z naszych 
obywateli nie są zbytnio szarmanccy. 

Zdarzały się takie sytuacje, szczególnie na początku. 
Nieraz, jak razem z koleżanką pracowaliśmy w pat-
rolu, to pojawiały się uśmiechy na twarzach prze-
chodniów. Że niby jak to: dwie baby w patrolu? Dru-
dzy byli znowu oburzeni, że co w ogóle kobieta robi 
w takiej robocie, że tu trzeba faceta, nie baby. Co 
człowiek to opinia

Fot. policja.pl

na mycie pojazdów 
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A tak na marginesie, czy kobiety 
w policji mogą liczyć na ulgową taryfę?

Czasami wydaje mi się, że nasi przełożeni wręcz 
podwyższają nam tę poprzeczkę. Głównie po to, że-
by pokazać innym, że nie trafiliśmy do policji z przy-
padku. Zresztą, my same także musimy się spraw-
dzić. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy się tutaj 
odnajdziemy.

No dobrze, ale jak to wygląda 
w praktyce? Mamy „domówkę” 
(interwencję domową – przyp. aut.), 
mamy, dajmy na to, domorosłego 
damskiego boksera i nagle 
pojawia się Pani. 
Czy w takich okolicznościach 
przyrody kobiecość jest atutem?

Z tym bywa rożnie. Czasami kobiecość łagodzi oby-
czaje, innym znów razem wręcz przeciwnie – pobu-
dza mężczyzn. Bo niektórzy mówią: „a co mi baba 
zrobi?” lub „co mi baba będzie mówić, co mam ro-
bić?” Oczywiście, zdarzało się też tak, że sympatycz-
niej wypisywało się mandat mężczyźnie. Szczegól-
nie kiedy był grzeczny i kulturalny, a nawet potrafił 
coś miłego powiedzieć.

Domyślam się, że ci ostatni 
są już na wymarciu. 
Wróćmy jeszcze na chwilę do 
niebezpieczeństw związanych z tą pracą.

Są takie sytuacje, bo za każdym razem, podejmując 
interwencję – chociaż nam oficer dyżurny przeka-
zuje, czego się możemy spodziewać – jak przyjeż-
dżamy na miejsce, nic nie jest pewne na sto procent. 
Nawet w trakcie jakiejś z pozoru prostej interwencji. 
Kiedy wydaje się, że trzeba tam pojechać, pouczyć 
kogoś, a potem nagle pojawia się konieczność uży-
cia siły. Wtedy myśli się tylko o jednym: żeby prze-
prowadzić tę interwencję w taki sposób, aby nikomu 
nic się nie stało. Ja patrzę na partnera, partner pat-
rzy na mnie i musimy zrobić tak, żeby było dobrze. 
Jako prewencja zawsze jesteśmy na tzw. pierwszym 
froncie.

Zaczynam bać się tego wywiadu, 
bo z każdą chwilą czuje się coraz 
większym mięczakiem... (śmiech).

Można sobie drugie okno otworzyć, to pan ochłonie.

Dziękuję. To może teraz coś 
o chwilach satysfakcji 
z wykonywanego zawodu?

Chociażby moja ostatnia wizyta w sądzie. Pokłosie 
naszej – wspólnie z koleżanką – interwencji, gdzie 
mąż znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żo-
ną. Ten człowiek był przez cały czas agresywny, mu-
sieliśmy się z nim, że tak powiem, szarpać. W końcu 
udało nam się skuć go w kajdanki. I po drugiej stro-
nie barykady – ta kobieta. Zastraszona, z trudem 
opowiadająca o swoim dramacie. Na szczęście prze-
konaliśmy ją do tego, aby złożyła doniesienia na mę-
ża, żeby zrobiła ten pierwszy krok. Ostatnio właśnie 
odbyła się rozprawa w sądzie. I nagle taka satys-
fakcja, że udało się jej pomóc. To jest naprawdę 
motywujące.

Czy mundur daje 
poczucie ważności?

Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna spra-
wa. Jeśli chodzi o mnie, to nie chodzę dumna jak 
paw tylko dlatego, że mam na sobie policyjny mun-
dur. Moje grono znajomych, osoby, które gdzieś 
mnie tam znają, twierdzą, że jestem taka sama – 
i w pracy, i poza nią. Tak że nie wydaje mi się, że 
uderzyła mi sodówka do głowy, jeśli o to pan pyta.

Kontynuując wątek mundurowy. 
Czuje się Pani w nim mniej kobieco?

Czy ja wiem? Czasami słyszy się pozytywne komen-
tarze: że piękne kobiety w policji, że powinno być 
takich więcej. Czy ja się czuję jakoś szczególnie pięk-
na w mundurze? Sądzę, że nie mnie to jest oceniać. 
Przede wszystkim zaś czuję się policjantką. W koń-
cu, jakby nie patrzeć, nie jestem na żadnym wybie-
gu, żebym miała się olśniewająco prezentować. 

Rekomendowałaby Pani pracę 
w policji innym kobietom? 
Proszę o jakąś deklarację.

Nie, nie mogę rekomendować. Nie będzie też żadnej 
deklaracji. Najlepiej niech każdy sam odpowie sobie 
na to pytanie, czy warto związać swoją przyszłość 
z policją? Jeśli ktoś ma tutaj przyjść do pracy, bo, nie 
wiem, chce po piętnastu latach iść na emeryturę, bo 
chce mieć władzę, bo będzie mógł ukarać kogoś 
mandatem, to nie oszukujmy się – z taką osobą nie 
można czuć się bezpiecznie. Zarówno jako z partne-
rem w pracy, jak i niosącym pomoc policjantem. 
Później pracować, w cudzysłowie, z taką sierotą, to 
wie pan...

To jeszcze na koniec. 
Jak spędza Pani wolny czas? 
Co prawda, nie można mi tego robić, 
ale sugeruję odpowiedź: 
„Kocham szydełkować”.

(śmiech) Nie. Nie szydełkuję. Jeśli już to sport. 
Najlepiej siatkówka. Zimą na hali, latem plażówka. 
Zresztą nie wydaje mi się, że my, policjanci jesteśmy 
jacyś wyjątkowi pod tym względem. Każdy z nas 
pracuje i każdy potrzebuje jakieś tam odskoczni od 
pracy. W przeciwnym razie człowiek zwariowałby. To 
jest pewne.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. policja.pl

Większość mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i okolic 
nie może się już doczekać, kiedy udostępnione do 
ruchu zostaną fragmenty autostrady A1, przebie-
gające przez nasz region. Chodziły słuchy, że no-
wiutką autostradą będzie można jeździć już w kwiet-
niu. Okazuje się jednak, że były to zbyt optymistycz-
ne rokowania.

"Wiosną 2012 roku, na przełomie maja i czerwca, 
planujemy oddać do ruchu wszystkie realizowane 
odcinki A-1 w województwie śląskim, tj. Pyrzowice – 

Piekary Śląskie, Piekary Śląskie – Wieszowa oraz 
Świerklany – Gorzyczki." - wyjaśnia Dorota Marzyń-
ska-Kotas, rzecznik prasowy katowickiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mimo, że przebiegająca w pobliżu Jastrzębia-Zdroju 
autostrada będzie oddana do użytku, nie oznacza to 
jednak, że cała trasa będzie już gotowa. "Na odcin-
kach Piekary Śląskie – Wieszowa oraz Świerklany – 
Gorzyczki nadal będą trwały roboty, pomimo dopu-
szczenia trasy zasadniczej do ruchu " - wyjaśnia 
Dorota Marzyńska-Kotas.

Kiedy pojedziemy 
autostradą?

"Drogocenne" garaże

Kolejna interpelacja jastrzębskich radnych. I kolejna 
bulwersująca sprawa. Tym razem dotyczy ona nie-
ruchomości przy ul. Wieczorka, gdzie znajdują się 
garaże. Jak alarmują autorzy interpelacji – J. Tara-
siewicz, J. Lis, M. Króliczek i A. Matusiak – wszystko 
wskazuje na to, że w wyniku urzędniczych zanied-
bań użytkownicy tych ostatnich będą musieli zapła-
cić ogromne sumy w związku z „naliczeniem opłat 
z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej”. I to za okres od 1 stycz-
nia 2002r. do końca 2011 r. Z tym z kolei nie zgadzają 

się użytkownicy garaży, którzy od wielu lat chcieli 
rozwiązać związane z tą kwestią problemy, a których 
Urząd Miasta przekonywał, iż „ich ta sprawa nie do-
tyczy”. Smaczku całemu zamieszaniu dodaje fakt, że 
w sporządzonych przez Urząd notatkach służbo-
wych widnieją wielotysięczne kwoty, gdzie w przeli-
czeniu na rok sięgają one nawet ponad 400 zł.

W związku ze sprawą, radni wystosowali szereg py-
tań pod adresem jastrzębskiego magistratu. Wkrót-
ce wrócimy do tego tematu.

Fot. Łukasz Parylak

Fot. Łukasz Parylak



z radnym, właśnie za pomocą telefonu, ale kończyły się 
fiaskiem. Oczywiste wydaje się, że samo publikowanie 
numerów telefonów na niewiele może się zdać, jeśli nie 
ma ustalonych zasad z nich korzystania. Zresztą mało 
kto chce się bawić w głuchy telefon. A może ustalić je-
den wspólny dla wszystkich numer w Biurze Rady Mia-
sta i zasady informowania radnych o tym, kto, kiedy 
i w jakiej spawie próbował się skontaktować. Oczywiś-
cie przy założeniu, że radny zareaguje. Można, ale lepiej 
działać według precyzyjnego schematu, a nie na zasa-
dzie „Róbta co chceta". 

  
  wysłać maila…

Inną możliwością nawiązania kontaktu jest dro-
ga mailowa, szeroko stosowana we współczesnym 
świecie. Wprawdzie są radni, którzy udostępniają 
swoje adresy mailowe, ale robią to nie wszyscy i wy-
łącznie z własnej inicjatywy. Nie mają przecież takie-
go obowiązku! Zresztą spotyka się i takich, dla któ-
rych Internet to podejrzana sfera i lepiej nie mieć 
z nią nic wspólnego do czynienia, bo … czai się tam 
niebezpieczeństwo. Można zostać zniesławionym, 
czy oszukanym, tak jakby w codziennym życiu czło-
wiek nie był narażony na takie niedogodności. Grunt 
to jednak chować głowę w piasek. 

Przewodniczący Sławik zastanawia się, czy nie 
założyć radnym skrzynek mailowych na serwerze 
Urzędu Miasta, ale uzależnia to od zgody zaintere-
sowanych. Zresztą sam, jako osoba kierująca Radą, 
takiego oficjalnego adresu nie posiada, jak na przy-
kład prezydent miasta. Być może nie uważa za ko-
nieczne korzystać z tej nowoczesnej zdobyczy tech-
niki, ale sporej części mieszkańców znacznie ułatwi-
łoby to kontakt.  Nawet jeśli za przewodniczącego 
odbierałyby te maile urzędniczki z Rady Miasta, bo 
one na pewno to potrafią.  Dobrze, że przynajmniej 
tematem do zastanawiania nie jest korzystanie 
z Poczty Polskiej, która chociaż powoli, ale też się 
unowocześnia. Może i jastrzębska Rada Miasta po-
szłaby jej śladem?
 

Świat idzie do przodu, ostatnio próba ogranicze-
nia Internetu wywołała poważne protesty i wycofa-
nie się rządów z tego zamiaru, a przewodniczący 
wciąż się zastanawia, czy dopuścić coś takiego, jak 
poczta elektroniczna. Dobrze, że przynajmniej do 
informowania radnych nie używa się ... gołębi pocz-
towych, jak to bywało w dawnych czasach. 

Można 

Uciążliwość? Dyżur mniej więcej raz na miesiąc dla 
jednego radnego? Może więc warto, aby zastanowili 
się oni, czy pełnienie mandatu radnego nie jest dla 
nich zbyt dużym obciążeniem i trudem? 

Przedstawiciele każdego z klubów są zgodni, że 
kontakt radnego z mieszkańcami nie może się ogra-
niczać tylko do spotkań, wyznaczanych raz na trzy 
miesiące. I pewnie cześć radnych wychodzi poza te 
ramy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ujed-
nolicić wymóg obowiązkowych spotkań z wyborca-
mi, wprowadzając ich większą częstotliwość w Biu-
rze Rady Miasta. Gdyby codziennie dyżur pełnił któ-
ryś z nich, obywatel nie odchodziłby z RM z wyzna-
czonym, odległym terminem spotkania. Jednak 
żaden z klubów nie kwapi się do zainicjowania wpro-
wadzenia takich zasad. A kiedy ich nie ma, to i łat-
wiej je ominąć, i wyegzekwować trudniej.

  
  zatelefonować…

Co, jak co, ale telefon, który swoją genezą sięga 
końca XIX wieku nie powinien nikogo zadziwiać i być 
„normalnym" środkiem komunikacji, pod warunkiem, 
że... ktoś go odbierze. Wprawdzie wszyscy radni publi-
kują swoje numery, ale gorzej z ustaleniem zasad ko-
rzystania z nich i tu jest też ich dobra wola. Zdarzało się, 
że można podejmować wiele prób skontaktowania się 

Można 

zapromować samą Radę i zwielokrotnić możliwość 
kontaktu z radnymi? Powiedzieć ludziom, że są dla 
nich i czekają na ich wnioski, interwencje, sugestie, 
a wypadałoby to, dla poszczególnych radnych, aż... 
raz na tydzień. Ale przecież lepiej się zbytnio nie 
wysilać i nie nakładać dodatkowej pracy. 

Andrzej Kinasiewicz (Wspólnota Samorządo-
wa), wiceprzewodniczący Rady Miasta, zgadza się 
z faktem, że jeśliby kontakty radnego z mieszkań-
cami ograniczyć tylko do dyżurów, to jest to zdecy-
dowanie za mało. Przyznaje, że można zastanowić 
się nad tym, aby każdego dnia w Radzie dyżurował 
jeden radny, ale uzależnia to od ich zgody. 

Jerzy Lis (Sojusz Lewicy Demokratycznej) uwa-
ża że dyżury radnych w RM są zorganizowane pra-
widłowo, chociaż przyznaje, że nie można się ogra-
niczać tylko do takich spotkań. Wskazuje, że radni 
SLD mają kontakt z wyborcami w siedzibie tej partii 
i zarządów niektórych osiedli i sołectw. „Radnych się 
nie dyscyplinuje, bo oni są wykonawcami woli społe-
czeństwa" – mówił. Stwierdzenie to jest chyba nie-
zrozumiałe. Może właśnie dlatego trzeba dyscypli-
nować radnych, bo są wykonawcami woli społeczeń-
stwa?

Roman Foksowicz (Platforma Obywatelska) uz-
naje za słuszne wprowadzenie dyżurów radnych 
dwa razy w tygodniu. Stwierdził, że codzienna obec-
ność radnych w RM byłaby dla nich uciążliwością. 
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Radny, który uważa, że wszystko wie najlepiej 
i nie widzi potrzeby w zbyt przesadnym kontaktowa-
niu się z lokalną społecznością, chyba nie do końca 
odpowiada naszym oczekiwaniom. A więc te kontak-
ty wydawałoby się, że są „oczywistą oczywistością". 
Na pewno tuż przed wyborami, kiedy kandydaci na 
wszelkie możliwe sposoby starają się zachęcić do 
siebie wyborców, ale co potem? Czy obowiązkowy 
dyżur radnego raz na… trzy miesiące w jastrzębskiej 
Radzie Miasta załatwia sprawę? Na przykład, trudno 
też od niektórych „wybrańców" uzyskać adres mailo-
wy, co może dziwić, bo są to przecież osoby publicz-
ne i zakłada się ich odpowiedni poziom. Można też 
spróbować zadzwonić, licząc na to, że nie będzie to 
głuchy telefon. Jak to jest z dostępnością zwykłego, 
szarego mieszkańca do radnych, a więc osób które 
nas reprezentują, w mieście?

  
  się spotkać…

Obowiązkiem radnych jest uczestniczenie w po-
siedzeniach Rady Miasta i jej komisjach. Ale nie 
mniej istotny jest ich osobisty kontakt z mieszkań-
cami dla, dobra których przecież działają i podej-
mują decyzje. Patrząc na sam wykaz dyżurów po-
szczególnych radnych w biurze RM wypadają one 
średnio licząc, jeden na ok. trzy miesiące, czyli … 
(aż!) cztery razy w roku. Wtedy na pewno radny po-
winien być do dyspozycji mieszkańca, który może 
przedstawić mu swoje problemy i sprawy. Tylko 
w każdy czwartek, a więc raz na tydzień, w Biurze 
Rady Miasta można spotkać radnego i członków 
prezydium RM, w godzinach 15.30-17.00. Wygląda 
na to, że to obywatel musi dostosować się do „wy-
brańca", a nie na odwrót. Pojawia się więc pytanie: 
Kto tu jest dla kogo?

Przedstawiciele każdego z klubów radnych zgo-
dnie podkreślają, że zależy im na dobrych kontak-
tach ze społeczeństwem. Cóż, powiedzenie takiego 
chwytliwego ogólnika niewiele kosztuje, a „schody" 
zaczynają się wtedy, kiedy w grę wchodzi praktyka. 

Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Sławik 
(Prawo i Sprawiedliwość) wskazywał, że dyżur w RM 
jest tylko jedną z form kontaktów radnego z miesz-
kańcami. Uważa, że nie jest celowe, aby zwiększać 
ilość dyżurów, ponieważ nie cieszą się one dużą po-
pularnością. „Bywa, że przychodzą 2-3 osoby lub 
w ogóle" – uzasadniał. Jednak trudno oczekiwać że 
każdemu będzie odpowiadał termin spotkania 
wyznaczony raz na… tydzień. Może więc warto 

Można 
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dotyczyć to usprawnienia kontaktów z wyborcami. 
Dobrze jak jest! Dlaczego po prostu nie można 
wprowadzić formy komunikowania się za pomocą 
poczty elektronicznej, która obowiązywałaby obie 
strony? A to, że niektórzy radni będą musieli czegoś 
więcej się nauczyć, to chyba nie wyjdzie im na 
szkodę.

Wprawdzie część z nich dobrowolnie organizuje 
dodatkowe spotkania, ale nie chcą wpisywać tego 
do katalogu obowiązków, pozostawiając sobie wol-
ną rękę. Trudno wymagać od konkretnego radnego 
konsekwencji i systematyczności, skoro wszystko 
opiera się na zasadzie dobrej (pańskiej) woli. Póki co 
kontakty radnych z wyborcami nie opierają się na 
jasnych i jednakowo obowiązujących regułach. Jas-
trzębska Rada nie dopracowała się schematu regu-
lującego te sprawy. Jak na razie wymagany dyżur 
konkretnego radnego w RM raz na kwartał, jest dla 
nich wystarczający. Reszta to już ich wolna wola, 
a z tą w naszej historii i codzienności to różnie bywa-
ło. Czy przy takim podejściu nie można odnieść wra-
żenia, że niektórzy radni myślą, co by tu zrobić, aby 
nic nie zrobić?

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że ponad 72 
proc. respondentów uważa, że radni nie chcą się 
kontaktować z wyborcami, a tylko ponad 10 proc. 
twierdzi, iż są zawsze dostępni i służą pomocą.

Można wprawdzie przyjąć, że niektórym radnym 
ciężko jest, w natłoku obowiązków, wygospoda-
rować więcej czasu dla wyborców, ale decydując się 
na pełnienie tej ważnej społecznie funkcji przecież 
wiedzieli z czym ona się wiąże, bo chyba nie tylko 
z dietą? Coraz częściej spotyka się poglądy, że o gło-
sy, to niektórzy radni potrafią zabiegać, a potem już 
nawet zebranie osiedlowe omijają z daleka, czekając 
na specjalne zaproszenie. Mimo, że informacje 
o tych spotkaniach są powszechnie dostępne w og-
łoszeniach i na różnych stronach internetowych. 
I tutaj pojawia się pytanie postawione na wstępie: 
Kto dla kogo? Radny dla mieszkańców, czy miesz-
kańcy dla radnego? A używając staropolskiego po-
wiedzenia: „Tabakiera do nosa, czy nos do 
tabakiery?”

Andrzej Kinasiewicz (Wspólnota Samorządowa) 
wiceprzewodniczący Rady, uważa pocztę elektro-
niczną za jedną z podstawowych form kontaktu 
z mieszkańcami. Jednak daleki jest od narzucania jej 
wszystkim radnym i uzależnia to od ich indywidu-
alnej zgody. Tak, jakby wysłanie maila naruszało 
czyjeś prawa lub wiązało się z jakimiś dodatkowymi, 
nadzwyczajnymi utrudnieniami. Jerzy Lis (Sojusz 
Lewicy Demokratycznej) podziela zdanie, że mail 
powinien być powszechną formą kontaktu pomiędzy 
nim, a wyborcami. Nie chce jednak narzucać tego 
pozostałym radnym, bo to już ich sprawa i on na to 
wpływu nie ma. „Niech każdy decyduje sam, czy 
chce się kontaktować w ten sposób" – mówi. Czemu 
to jednak wyborcy nie mają współdecydować, jaką 
formę kontaktu z radnymi chcieliby wybrać, a tych 
wykorzystujących maile jest na pewno sporo?

Roman Foksowicz (Platforma Obywatelska) 
opowiada się za założeniem oficjalnych kont mailo-
wych dla każdego z członków RM. „Temat ten był 
kiedyś omawiany na prezydium RM i nie wiem dla-
czego nie jest to kontynuowane. Organizacja prac 
w Radzie zależy od przewodniczącego" – mówi. No 
cóż, świat idzie do przodu, a my robimy swoje. 

Wprawdzie numery telefonów radnych są jaw-
ne, lecz gorzej z mailami. Tylko 5 radnych na 24 po-
daje publicznie swoje adresy mailowe. Aż trudno 
uwierzyć, że reszta nie docenia wagi korzystania 
z komputera i nie posługuje się tym jednym z pod-
stawowych środków komunikacji w XXI wieku! Bo 
chyba nie lenistwo i zacofanie wchodzi w grę? Zresz-
tą patrząc na ręcznie pisane interpelacje, które są 
składane podczas sesji można mieć wątpliwości.

  
  co dalej?

Radni dotychczas nie podjęli tematu, chociażby 
w kwestii założenia kont poczty elektronicznej 
i zwiększenia ilości dyżurów. Potrafili za to szybko 
i sprawnie przegłosować uchwałę liberalizującą 
usprawiedliwianie ich nieobecności na sesjach, co 
dotąd wiązało się ze zmniejszeniem wypłacanych 
diet. Pewnie jest to kwestia priorytetów i nie musi 

A więc 
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marihuanę". Zapytana, czy zostanie podjęte postę-
powanie wyjaśniające w tej sprawie, zaprzeczyła, 
stwierdzając: „Jesteśmy zadowoleni z wyjaśnień dy-
rektorki".

Jan Bochenek z rybnickiej delegatury Kuratorium 
Oświaty stwierdził, w oparciu o wyjaśnienia dyrektor 
szkoły, że fakt palenia narkotyków nie miał miejsca 
i na bazie posiadanych przez niego informacji nie ma 
potrzeby podjęcia postępowania wyjaśniającego. 
Nie wykluczył jednak takich działań w przypadku 
pojawienia się nowych okoliczności.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Jas-
trzębiu-Zdroju: „Wczoraj w godzinach popołudnio-
wych policjant z Wydziału Kryminalnego przepro-
wadził rozmowę telefoniczną z pedagogiem szkol-
nym, który ujawnił na terenie placówki osmoloną lu-
fkę bez zawartości. Z rozmowy została sporządzona 
notatka. Wszczęte zostaną czynności sprawdzające 
we wskazanym zakresie".

Tematem zainteresował się radny Janusz Tarasie-
wicz, który, wraz radnym Marianem Króliczkiem,  
złożyli interpelację w tej sprawie. A więc próba znie-
sławienia jastrzębskiej szkoły, czy chęć zamiecenia 
pod dywan groźnego faktu? 

Według nieoficjalnie przekazanej informacji, w po-
niedziałek, 12 marca, w Zespole Szkół nr 1 przyła-
pano kilku uczniów na paleniu marihuany. Do incy-
dentu miało dojść w pomieszczeniu tamtejszej szat-
ni, a ujawnić mieli go uczniowie udający się na lekcję 
WF-u do pobliskiej siłowni. Zaalarmowany nauczy-
ciel zareagował podobno błyskawicznie, zatrzymał 
podejrzanych i przekazał ich dyrekcji. Jednakże 
zapytana o ten fakt – pod nieobecność dyrektor 
szkoły – wicedyrektor „jedynki" Małgorzata Targiel 
zdecydowanie zaprzeczyła temu, jakoby taki incy-
dent miał miejsce na terenie placówki. 

„To są pomówienia i szkalowanie szkoły. Będziemy 
domagać się sprostowania tej informacji" – zareago-
wała następnego dnia, w telefonicznej rozmowie 
Beata Nowak, dyrektor ZS nr 1, na zapytanie o zais-
tniałą sytuację. Zdecydowanie podważyła wiarygod-
ność samej informacji, jej autora, jak i faktów poda-
wanych w zamieszczonych komentarzach. Odmó-
wiła jednak odpowiedzi, jak według niej wyglądał 
opisany incydent. W czasie, kiedy miał miejsce, była 
nieobecna w szkole.

Rzecznik Urzędu Miasta Katarzyna Wołczańska 
poinformowała: „Została przeprowadzona rozmowa 
wyjaśniająca z dyrektorem szkoły, która nie potwier-
dziła doniesień jakoby 12 marca uczniowie palili 

Marycha w szkole?

Zespół Szkół nr 1.  Fot. Kamil Spodniewski
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Legenda w hali Maleńczuk 
dał radę

Halę Widowiskowo-Sportową w Jastrzębiu w piątek, 2 marca, szczelnie 
wypełnili mieszkańcy miasta i okolic. Tym razem nie byli to jednak miło-
śnicy sportowych zmagań, ale fani jedynego w swoim rodzaju zespołu.

Tym zespołem był Dżem. Legendarna kapela ściągnęła w piątkowy 
wieczór audytorium w przeróżnym wieku. Zanim jednak na scenę 
wkroczyli członkowie zespołu, to przed publicznością zaprezentował 
się zespół Blend oraz akordeonista Maciej Gucik. Przy dźwiękach gra-
nych ze sceny bawiły się dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. W końcu 
jednak, chwilę po godzinie 20.00 na scenie zaczęli pojawiać się muzycy 
z Dżemu. Euforia zebranych sięgnęła zenitu. Jednak dało się zauważyć, 
że Maciej Balcar, frontman zespołu, to nie to samo, co kultowy Rysiek 
Riedel. Mimo to, większość publiki z zachwytem słuchała zarówno no-
wych piosenek zespołu, jak również doskonale znanych szlagierów, 
które nuciła kiedyś cała Polska. "Było bardzo fajnie. Szkoda tylko, że 
większość to były nowe kawałki" - stwierdziła jedna z uczestniczek kon-
certu. Podobne zdanie miała większość osób, która pojawiła się na 
pierwszym biletowanym koncercie w Hali Widowiskowo-Sportowej. 
Jednak za całokształt organizacji Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji należą się duże brawa.

Kazał na siebie trochę czekać, ale potem zrekompensował to wszyst-
kim. Swoim występem. O kim mowa? O artyście, który od kilkudziesię-
ciu lat udowadnia, że osobowość sceniczna to deficytowy towar. Szcze-
gólnie w czasach, kiedy pierwszy lepszy „zapiewajło” może bezkarnie 
mówić o sobie: „ja, wokalista”. W czwartek, 8 marca, na scenie kina 
„Centrum” pojawił się ten, w stosunku do którego bez zażenowania 
możemy używać wspomnianego słowa. Choć kilka razy przyznawał 
publicznie, że jego relacje z kobietami nie należą do najłatwiejszych, 
w czasie czwartkowego koncertu wdzięczył się do kobiecej widowni. 
Nie bez wzajemności. Śmiało więc można powiedzieć, że między obie-
ma stronami wytworzyło się coś na kształt „chemii”. Potwierdzeniem 
tej ostatniej był finisz prawie dwugodzinnego koncertu – bisy na sto-
jąco i rozentuzjazmowane kobiece głosy.

Z nowym atrakcyjnym programem przybywa do Jastrzębia Cyrk War-
szawa pod dyrekcją Ireny i Gyorgio Petkow.  W tym sezonie prezentuje 
międzynarodowe widowisko z udziałem wybitnych artystów z Bułgarii, 
Ukrainy, Rosji i Polski. W trakcie przedstawienia będą mogli Państwo 
zobaczyć rewelacyjną żonglerkę ogniami w wykonaniu najmłodszego 
polskiego żonglera - Jakuba oraz popisy napowietrzne na szarfach , w 
których wystąpi absolwentka Moskiewskiej Szkoły Cyrkowej - Ange-
lika. Mistrzowskie groteski akrobatyczne z szalonym fortepianem oraz 
na latarni zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce wybitny polski artysta 
cyrkowy Mirosław Bogut. Przez wiele lat jego popisy na arenie były 
atrakcją najlepszych cyrków europejskich i festiwali cyrkowych. Pokaz 
gołębi, małpek, węży i piesków przedstawią nasi goście z Ukrainy - 
duet Fantik . Atrakcją tegorocznego show są popisy napowietrzne na 
ruchomym trapezie. Ten pokaz możecie zobaczyć tylko pod namiotem 
Cyrku Warszawa. Do łez rozbawi wszystkich niepowtarzalny, jedyny 
w swoim rodzaju clown Dimo z Bułgari oraz clown Fantik. To wszystko, 
a nawet więcej już w najbliższy weekend na ulicy Podhalańskiej obok 
OBI. Przedstawienia odbędą się w sobotę, 17 marca, o godzinie 15.00
 i 18.00, oraz w niedzielę, 18 marca o godzinie 14.00 i 17.00.

Ale będzie cyrk!

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Cyrk Warszawa
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Trudno do końca odgadnąć przeznaczenie tego czegoś, co zajmuje pół kadru. Można tylko snuć 
domysły. Pomysł, że może jednak to wagon kolejowy pojawia się jako ostatni. Ale pojawia. 
Kiedy członkowie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Jastrzębiu-Zdroju 
-12 ratowników, 6 psów ratowniczych i 2 samochody specjalistyczne – dotarli na miejsce kata-
strofy, było już posprzątane. Oczywiście, nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Do nich nale-
żało „tylko” przeszukanie wszystkich wagonów i sprawdzenie, czy nie znajdują się tam jeszcze 
żywe osoby. Zwykle w takich sytuacjach liczy się każda minuta. Są więc ludzie, którzy przyjmują 
nowe jednostki, jest dowódca akcji, cały teren dzieli się na odcinki bojowe. Ale dynamika akcji 
także rządzi się swoją logiką. Po pięciu godzinach od wypadku, to mniej więcej w tym czasie 
jastrzębianie przystąpili do działań, nacisk kładzie się głównie na metodyczność pracy, na jej 
dokładność. Jedno natomiast pozostaje niezmienne. Czy to o 21, czy o 2 w nocy – w obu przy-
padkach stawką jest ludzkie życie.

Wykolejony wagon. Tak to przynajmniej wygląda na pierwszy rzut oka. Ten opatrzony cyfrą „1” 
sprawia wrażenie jakby skurczył się o połowę. Na drugim planie – las i błękitne niebo. Jedno 
i drugie mylące, bo nie mówią nic o tragedii, która się tu wydarzyła. Zresztą, jak podkreślają 
strażacy, żadne zdjęcie, żadne – nawet najbardziej efektowne – ujęcie z kamery nie oddałoby 
ogromu katastrofy pod Szczekocinami. Oni sami pojawili się na miejscu o 2 w nocy. „Wagony 
poskręcane w dziwnych miejscach, niektóre z nich w odległości nawet kilkunastu metrów od to-
rowiska, inne znowu w nienaruszonym stanie, wreszcie – cały teren 'upstrzony' prywatnymi rze-
czami pasażerów” - oto jak opisują swoje pierwsze wrażenia. Albo taka sytuacja. „Akurat prze-
chodziliśmy w trójkę obok wagonu i nagle dzwoni 'komórka'. Łapiemy się machinalnie za kie-
szenie, ale to u żadnego z nas. W końcu nasz wzrok kieruje się na wiszącą nieopodal marynarkę. 
To stamtąd dochodził dźwięk” - relacjonuje jeden ze strażaków. Co stało się z właścicielem 
telefonu? Kto próbował się z nim skontaktować? Zadawanie takich pytań mija się raczej z celem.

Poczciwa psina. Jak podpowiadają strażacy, to owczarek belgijski. Jego specjalnością jest 
szukanie ludzkich zwłok. To konkretne zdjęcie zostało zrobione w poniedziałek, tuż po kata-
strofie. Ale zanim do akcji wkroczy ten konkretny pies, najpierw wykorzystuje się inne. Ich 
zadaniem jest szukanie żywych ludzi. Warunki pogodowe w dniu katastrofy nie sprzyjały 
ratownikom. Brak wiatru, okazuje się, to istotna przeszkoda w ich w pracy, czy, chcąc być 
bardziej precyzyjnym, w pracy psów ratowniczych. Te ostanie skazane są właściwie tylko na 
swoje psie zmysły. Głównie na węch. Kolejny szkopuł – specyfika katastrofy kolejowej. Pod 
Szczekocinami niektóre wagony przypominały zgniecione puszki. Dotarcie do nich graniczyło 
często z cudem. Nawet dla psów. Nie wspominając już o ich bezpieczeństwie. Wystarczy 
spojrzeć na fotografię. Zmiażdżony wagon to istne pole minowe. Każdy z tych wystających 
elementów jest nie mniej ostry od brzytwy. Do tego dochodzi stłuczone szkło i inne niespo-
dzianki, które nie zawsze udaje się przewidzieć.

Wnętrze jednego z wagonów. Na pierwszym planie ratownik, na drugim – wspomniany już 
owczarek belgijski. Żeby wyszkolić psa ratowniczego trzeba co najmniej półtora roku. Dopiero 
po tym czasie dopuszczony zostaje do właściwego egzaminu. Ale tak naprawdę szkolenie ma 
tu charakter ustawiczny. Ani przewodnik, ani jego podopieczny nie mogą spocząć na laurach. 
W końcu chodzi o ludzkie życie. Odpowiedzialność, jaka ciąży na tym pierwszym jest ogromna. 
Jeśli miałby chociaż cień podejrzenia, że w którymś z wagonów znajduje się żywy człowiek, 
musi sprawdzić to na wszelkie możliwe sposoby. Gdy do akcji wejdzie ciężki sprzęt, będzie już 
za późno. Między innymi w tym celu psy pracują dwójkami. Jeden pod drugim. W ten sposób 
dopełniają się, weryfikują efekty swojej pracy. W czasie ostatniej katastrofy oprócz jastrzęb-
skich ratowników ściągnięto także posiłki z Nowego Sącza i Łodzi. „Jednocześnie pracowały 
tam trzy psie duety. Nasze psy sprawdzały wagony, zaś pozostałe cztery patrolowały teren 
przylegający bezpośrednio do torów” – wylicza strażak z jastrzębskiej SGPR.

Kamera wziernikowa. Obiektyw umieszczony na specjalnym teleskopie. Obraz standardowy 
lub w podczerwieni. Podczas ostatniej katastrofy nieoceniona. Jak przekonują jastrzębscy stra-
żacy, klucz do sukcesu w przypadku takiej akcji, jak ta pod Szczekocinami polega głównie na 
umiejętnym sprzężeniu ze sobą psich zmysłów, ludzkiego umysłu i techniki. Dopiero wtedy 
będzie można mówić o 100-procentowej pewności, że w wagonach nie ma nikogo żywego. Oni 
sami taką pewność uzyskali w niedzielny poranek. Tuż przed 6. Wkrótce potem opuszczają 
teren katastrofy. Natomiast w poniedziałek wracają tam jeszcze przewodnik z psem do 
szukania zwłok i dwóch ratowników. Tym samym do całej historii dopisany zostaje smutny 
aneks. Kiedy przybędą na miejsce od kilku dobrych godzin będzie już obowiązywać żałoba 
narodowa.







14 www.jasnet.pl    publicystyka      informacje

N
arty w Tatrach? Taki pomysł 
zrodził się w głowie Tomasza 
Czarnoty, członka Zarządu 

Osiedla Pionierów. Na początku były wąt-
pliwości, czy „chwyci”, czy znajdą się 
chętni na taką eskapadę? Ale, jak się oka-
zało, pomysł był strzałem w dziesiątkę 
i cieszył się tak dużym powodzeniem, że 
zaskoczyło to nawet organizatorów. Na 
narty chcieli jechać i mali, i duzi, wytra-
wni narciarze oraz początkujący adepci 
dwóch desek. Chętnych było tak wielu, 
że tworzyły się nawet listy rezerwowe, 
a miejsce na wycieczkę z „Pionierami” 
okazało się być towarem deficytowym. 
Już teraz wielbiciele „białego szaleństwa” 
chcieli zapisać się na wyjazdy w… przy-
szłym sezonie. 

To nic, że trzeba było wstać rano, 
jeszcze przed wschodem słońca i zapa-
kować się do autobusu. Nagrodą za te 
„cierpienia” był świetnie przygotowany 
stok i możliwość szusowania na nartach 
w śnieżnych Tatrach. Kiedy, po ok. czte-
rech godzinach jazdy, autokar osiągnął 
cel, jastrzębianie wysypywali się z niego 
i biegli wprost na wyciąg. Nareszcie pra-
wdziwa zima! Ośnieżone szczyty Tatr 
i stok, na którym każdy mógł dokazywać 

do woli. Dzieci i początkujący ruszyli na 
łatwiejszą trasę, a doświadczeni narcia-
rze wskoczyli na wyciąg, tzw. 6-osobową 
kanapę i do góry! A potem pełna wol-
ność, szum wiatru w uszach, promienie 
słońca we włosach i… na dół! 

Kto się zmęczył, znalazł odpoczynek 
w prawdziwej karczmie góralskiej, gdzie 
jadła i napitku było pod dostatkiem. A do 
tego jeszcze nie zabrakło muzyki góral-
skiej. 

„Za bazę naszych zimowych wypa-
dów obraliśmy Poronin. Tam spotkaliśmy 
się z gościnnością gospodarzy, którzy za-
pewnili nam bardzo dobre warunki kwa-
ter. Nie wspomnę o specjałach z domo-
wej kuchni oraz innych atrakcjach” – mó-
wi Tomasz Czarnota, siła sprawcza ca-
łego przedsięwzięcia. Taki niespokojny 
duch, który pomyślał, że można własne 
sprawy wziąć w swoje ręce i nie oglądać 
się na nikogo. 

Wieczór nie oznaczał dla narciarzy 
końca ich aktywności. W Tatrach można 
przeczcież atrakcyjnie zabijać nudę. 

Wśród jastrzębian znaleźli się amatorzy 
zimowej sanny, pieczono „świniaka”, gó-
rale chętnie przygrywali do tańca,  śpie-
wom nie było końca, a nawet znaleźli się 
amatorzy… śnieżnych kąpieli. Zadziwia-
jące może być to, że rano wszyscy pun-
ktualnie stawiali się na godzinę 7 na śnia-
danie i znowu na stok!

Po nartach przychodziła pora na 
nieco cieplejsze klimaty, które jastrzębia-
nie znaleźli w basenach Terma Bania. 
Pluskaniu, dokazywaniu na przeróżnego 
rodzaju zjeżdżalniach nie było końca! 
Temperatura wody wynosiła ok. 36 sto-
pni C., co wynagrodziło wszelkie niedo-
godności zimy. Każdy, nawet największy 
zmarzluch, rozgrzał się w nich i nabrał sił 
do kolejnego, pełnego emocji dnia. 

Wycieczki na narty z „Pionierami” 
zrobiły aż taką furorę, że brali w nich 
udział nie tylko jastrzębianie, ale też mie-
szkańcy Warszawy, Poznania, czy Rze-
szowa, nie mówiąc już o bliższym nam 
Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. A uczes-
tnicy mieli od 6 do 70 lat. „Zarząd nasze-
go osiedla postawił na integrację miesz-
kańców Jastrzębia. Część z nich zabierała 

na wycieczki również swoje rodziny spo-
za naszego miasta. To miłe, bo to ozna-
cza, że znajdują u nas to, czego nie mają 
u siebie” - śmieje się Tomek Czarnota. 

Ostatni zimowy wyjazd „Pionierów” 
zakończył się w niedzielę, 11 marca. Mi-
mo, że to już u progu wiosny, to zima nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 
„Stok był świetnie przygotowany, jazda 
super! Towarzystwo zgrane, zabawa 
przednia. Czegóż można chcieć więcej?” 
– mówił jeden z narciarzy. Około godziny  
17 wrócili do Jastrzębia. Może trochę 
smutni, że to już finał tatrzańskich wy-
praw zimą, ale na koniec miły akcent. 
Szef osiedla Mirosław Lęga oraz Bolesław 

Lepczyński  wpadli do autokaru i rozdali 
pamiątkowe statuetki, medale i już mó-
wią o kolejnych wyjazdach. 

„Stop nudzie” to dewiza osiedla 
Pionierów. Działacze robią naprawdę 
wiele. Niedawno ruszyły zajęcia aero-
biku, wkrótce zacznie się kurs żeglarski, 
będą jednodniowe wypady w pobliskie 
Beskidy. Już można zapisywać się na wy-
cieczkę do Malborka i na własnej skórze 
przeżyć „oblężenie” tego największego 
zamku krzyżackiego. Czy można się nu-
dzić? Z „Pionierami” na pewno nie!

Zamiast goździków - szampan
Już nie goździki i rajstopy, ale szampan, truskawki, 
róże czy tulipany – tak teraz wygląda Dzień Kobiet. 
A przynajmniej tak wyglądał w Hotelu Dąbrówka, 
gdzie w czwartek, 8 marca, odbył się specjalny wie-
czór zorganizowany z okazji święta wszystkich pań.

Przeważnie, na imprezach tematycznych organizo-
wanych przez Hotel Dąbrówka, pojawiają się zarów-
no panie jak i panowie. Jednak w czwartek, tych os-
tatnich było jak na lekarstwo. Już wchodząc na salę 
dało się zauważyć, że dzisiaj królują kobiety. Całymi 
grupkami postanowiły uczcić swoje święto, na miej-
sce spotkania wybierając właśnie Dąbrówkę. Jak za-
wsze, było gwarno, wesoło i muzycznie. Panie miło 
spędziły czas na pogawędkach i degustacji dań przy-
gotowanych specjalnie dla nich przez szefa kuchni. 
Już w progu bohaterki Dnia Kobiet czekała miła nie-
spodzianka – zostały przywitane nie staropolskim 
zwyczajem czyli chlebem i solą, ale truskawkami 
i szampanem. To zdecydowanie pokazuje, że obec-
nie Dzień Kobiet różni się od tych obchodów z cza-
sów PRL-u.

Fot. Katarzyna Barczyńska

Fot. Mateusz Magiera

"Aktywny Senior" o zdrowiu
Jak zachować zdrowy tryb życia i dobrą kondycję? 
Na te i inne pytania poszukiwali odpowiedzi uczes-
tnicy spotkania, 7.03, z lekarzem-kardiologiem Sta-
nisławą Moczałą, która gościła w Stowarzyszeniu 
„Aktywny Senior”. Krystyna Lasko, wiceprzewodni-
cząca organizacji scharakteryzowała problematykę 
prelekcji. Osoby, które wzięły udział w spotkaniu 
mówiły o swoich odczuciach związanych z omawia-
ną tematyką. „Było bardzo ciekawie, pani doktor 
mówiła w przystępny sposób. Wyjaśniła nam wiele 
spraw, na które wcześniej być może nie zwracaliśmy 
uwagi. To, co usłyszeliśmy pomoże nam zdrowo i jak 
najdłużej żyć” - relacjonowała Lucyna Maryniak, 
przewodnicząca stowarzyszenia, która zachęca jas-
trzębian do wzięcia udziału w innych propozycjach 
„Aktywnego Seniora”, jak na przykład wyjazdy na 
spektakle operetkowe, czy wczasy nad Bałtykiem. 
Członkowie stowarzyszenia nie tylko promują zdro-
wy styl życia, ale też starają się przestrzegać jego za-
sad. Nierzadko seniorów można spotkać na ulicy 
z kijkami do Nordic Walking. Osoby te chętnie rów-
nież uprawiają aerobik i korzystają z siłowni. Bo naj-
ważniejsze jest dla nich korzystanie z uroków życia. Fot. Łukasz Parylak
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Na tragiczny stan schodów znajdujących 
się w Jarze Południowym zwrócili uwagę 
radni Jerzy Lis (SLD) i Janusz Tarasiewicz 
(PiS). Nie byłoby w tym może nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie to, że schody... 
zostały niedawno wyremontowane. 
„Kilka miesięcy temu oddano do użytku 
wyremontowane schody w Jarze Połud-
niowym, prowadzące do pawilonów przy 
ul. Mazowieckiej 2. Roztopy śniegu spo-
wodowały uwidocznienie fatalnego sta-
nu technicznego niedawno wyremonto-
wanych schodów – podmyte i zapadnięte 
na znacznej części, co może świadczyć, 
że zabudowano je na nieustabilizowa-
nym gruncie (nieubitym po rozbiórce 
starych schodów)”. - napisali m.in. radni 
w złożonej interpelacji i zwrócili się do 
prezydenta miasta o wyjaśnienia w tej 
sprawie. 
„Warto w tym miejscu nadmienić, że 

koszty pokrywane są z podatków, co nie 
umyka uwadze (i słusznie) podatników. 
Nie bez znaczenia jest fakt, iż mieszkańcy 
coraz częściej i głośniej zwracają uwagę, 
że w zamykaniu („zaspawywaniu” wejść) 
schodów jesteśmy pierwsi, a w ich re-
montowaniu ostatni” - napisali radni. 
Zastępca prezydenta miasta Krzysztof 
Baradziej wyjaśnił, że jeżeli schody są na 
gwarancji, to ich naprawa zostanie wyko-
nana w jej ramach, na koszt wykonawcy. 
Co do solidności i jakości świadczonych 
usług przez wykonawców powiedział: 
„Mamy do czynienia z różnymi firmami, 
które wygrywają przetarg. A przypomnę 
tylko, że z mocy obowiązującego prawa, 
zostaje wybrana oferta najtańsza”. Za-
pewnił, że schodami zainteresują się od-
powiedni pracownicy Urzędu Miasta, któ-
rzy dokonają ich oględzin i podejmą od-
powiednie działania.

Schody do poprawki

Fot. Łukasz Parylak

Śmierć na 
Katowickiej
Do tragicznego w skutkach zdarzenia 
doszło 6 marca, przy ulicy Katowic-
kiej. Jak informuje Państwowa Straż 
Pożarna w Jastrzębiu-Zdroju: "We 
wtorek, 6 marca, o godzinie 17:26 
otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze 
mieszkania w budynku wielorodzin-
nym przy ulicy Katowickiej. Zgodnie 
z procedurami, do akcji wyjechało 5 
jednostek. Na miejscu, po przeprowa-
dzeniu rozpoznania, okazało się, że 
ogień rozprzestrzenia się na 6 piętrze, 
w jednym z mieszkań. Zadymieniu 
uległa już klatka schodowa, więc pod-
jęto działania mające na celu uga-
szenia ognia. Jednak pojawił się pro-
blem, ponieważ drzwi od mieszkania, 
w którym zgłoszono pożar, były 
drzwiami antywłamaniowymi, przez 
co czas ich otworzenia się wydłużał.
 Podjęto więc decyzję, że ekipa stra-
żaków, za pomocą drabiny, dostanie 
się do mieszkania od strony balkonu. 
W tym samym czasie rozpoczęto rów-
nież próby otworzenia drzwi od mie-
szkania. Pośpiech był bardzo wskaza-
ny, ponieważ właścicielka mieszkania, 
która zjawiła się na miejscu zdarze-
nia, poinformowała strażaków, że 
w środku znajduje się najprawdopo-
dobniej jej syn. Kiedy strażakom uda-
ło dostać się do środka pomieszcze-
nia, ogień objął już cały pokój. W trak-
cie działań gaśniczych odkryto w ła-
zience, w wannie do połowy napełnio-
nej wodą, nieprzytomnego mężczy-
znę. Jako że nie okazywał on oznak 
życia, po wyniesieniu go na bez-
pieczne miejsce, czyli klatkę schodo-
wą, przystąpiono do reanimacji. 
Niestety, po bezowocnych próbach, 
lekarz znajdujący się na miejscu, 
stwierdził zgon."

Konkurs Gospodyń Wiejskich 
Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, 
to organizacje zrzeszające w swych szere-
gach aktywne Panie, dzięki którym podej-
mowane są różnorodne inicjatywy i reali-
zowane ciekawe, często na skalę kraju 
przedsięwzięcia. To właśnie Panie skupiają 
wokół siebie najbardziej zaangażowane 
osobyi kobiety pełne pomysłów i energii. 
Kulturalne życie na wsi często toczy się 
wyznaczanym przez Was tempem.

Historia wielu Kół Gospodyń Wiejskich i or-
ganizacji kobiecych jest nierozerwalnie 
związana z tradycją regionu, dzięki czemu 
zachowują się często nieznane współczes-
nej młodzieży obyczaje. Kobiety wielokrot-
nie pokazywały, że są w stanie podołać za-
daniom trudnym, niejednokrotnie nazywa-
nym męskimi. Takim przykładem są obec-
ne w wielu miejscowościach kobiece zastę-
py straży pożarnej. Mimo stawianym sobie 
coraz trudniejszym, męskim zadaniom, 
pozostają nadal kobietami z krwi i kości. To 
one są inicjatorkami konkursów na piękne 
ogrody, najlepszą potrawę czy najpiękniej-
szą serwetkę, pisankę, strój. Dzięki temu 
zachowują się tradycje wspólnych spot-
kań, pogawędek i pikników. Wszystkim są 
też znane organizowane w wielu miejscach 
dożynki, podczas których spotyka się nie 
tylko cala wieś, ale również okolica. Wys-
tawiane podczas dożynek plony, wyroby 
z nich stworzone, są niepowtarzalnymi ar-
cydziełami. Nie można też pominąć faktu, 
że przygotowywanym przez Panie potra-
wom i wypiekom nie mogą się równać żad-
ne inne.

Już z tej wzmianki widać, jak wiele różnych 
zadań podejmują kobiety. O wielu z nich 
nie wiemy, a szkoda, bo są warte upow-
szechnienia. Te działania są niedoceniane 
i często uważane za coś oczywistego.

Dlatego chcąc upowszechnić działalność 
Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) i innych 
organizacji  kobiecych oraz kultywowane 
przez nie tradycje, zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie.

Konkurs ma na celu:

ź upowszechnienie działań KGW
ź szerzenie tradycji i kultury regionalnej
ź wzmocnienie działania KGW 

na terenie danej gminy
ź zaangażowanie większej liczby 

mieszkańców w działania 
ź na rzecz własnej miejscowości
ź wybranie najaktywniejszej kobiety 

z KGW w swojej gminie
ź docenienie, nagrodzenie tych kobiet, 

tóre wznoszą największy wkład 
w tworzenie i kultywowanie 
regionalnych tradycji i aktywizację 
mieszkańców

Konkurs organizowany jest przez Posła 
Krzysztofa Gadowskiego, Eurodeputowaną 
Małgorzatę Handzlik oraz Radną Woje-
wódzką Annę Hetman. Regulamin i szcze-
góły konkursu na portalu  www.jasnet.pl.

Fot. Magdalena Kowolik
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K
iedyś mężczyzna pracował od świtu do 
zmierzchu, ponieważ to na jego barkach 
spoczywało utrzymanie rodziny. Równo-

cześnie kobieta dobrze wiedziała jak spożytkować 
czas pod nieobecność męża - zajmowała się domem 
oraz wychowywała dzieci. Te dwa pokolenia wza-
jemnie wypełniały się miłością i rozmowami podczas 
codzienności dni.

Patrząc wstecz, „free time” oznaczał czas: poży-
teczny i kształcący. Zatem, wykorzystywany był naj-
częściej w gronie rodzinnym. Dzieci wyrastały na 
bardzo porządne, konserwatywne osoby dorosłe. 
Kolejny raz więzi rodzinne umacniały się, trwale 
oparte na wzajemnym szacunku. W „dzisiejszym 
świecie” obraz rodziny charakteryzuje się odmienną 
strukturą, mimo tych samych „narzędzi” (członków 
rodziny). Pojęcie pracy okazuje się być równorzędne 
dla mężczyzny jak i kobiety. Niestety w nich obojgu 
leży powinność utrzymanie domu oraz rodziny, 
ponieważ z jednej pensji niewiele można zdziałać...

I tutaj pojawiają się dwa obrazy działania - ro-
dzice decydujący się na pracę, ponieważ są do tego 
zmuszeni, by wykarmić rodzinę, albo – w przeci-
wieństwie jest to ich indywidualny wybór. Zatem, jak 
wygląda sprawa z wychowaniem pociech, bo prze-
cież, kiedy rodzice podejmują pracę, to dzieci scho-
dzą na drugi plan? Często dzieje się również tak, iż 
dorośli po pracy, korzystając z chwili relaksu, odsy-
łają swoje pociechy do komputerów czy przed tele-
wizor. Te zaś rozkoszują się kolejną formą beztroski, 
która prędzej czy później odbije się na ich osobowo-
ści, będącej zwykłą pustką w świecie „neonowych 
atrakcji”.

Gdzie zatem czas na rozwijanie pasji i świado-
mości wartościowego życia na obu płaszczyznach 
tych dwóch pokoleń? W świecie wzmożonej przy-
należności do systemu, który „pozwala nam godnie 
żyć (spełniając „20 czynnych godzin w pracy”)” - 
niebezpiecznie umiera nasze ego, zostawiamy siebie 
gdzieś w tyle... Pojawiają się dalsze problemy egzy-
stencjalne związane z brakiem tożsamości w rodzi-
nie. W końcu nie radzimy sobie z tym, więc sięgamy 
po najprostszą kartę z możliwych – nałóg.

Negatywne sytuacje i narastający pesymizm 
posiadają aż tak wielki wpływ na codzienność? Gdzie 
w tym wszystkim jest miejsce dla problemów mło-
dego człowieka? Gdzie spełnia marzenia i gdzie szu-
ka odniesienia? - Kto go wychowuje…? Tutaj w grę 
wchodzą takie instytucje jak żłobki, przedszkola, 
a później - szkoła. Czy jednak wymienione organy 
prowadzące spełniają swoją rolę, wychowując nas-
tolatków na przyszłych godnych obywateli? Na-
uczyciel jako pedagog (w zamyśle), powinien wkro-
czyć w życie młodego człowieka jako jeden z „pro-
wadzących”. Czy jednak tak jest, że nauczyciele 
biorą chętnie udział w życiu młodzieży? Czy może 

szkoła to tylko kolejna „zawodowa” placówka, 
w której „odbębnia” się obecność? Jakie jest właści-
wie zadanie współczesnego nauczyciela, a ucznia? 
A może wszystko jest w porządku na tym etapie 
wychowawczym „szkoła-uczeń” i cały motyw spra-
wy skupia się zupełnie gdzie indziej? Bo przecież 
szkoła to nie ostatnia z „miejscówek”, w której do-
rasta młody człowiek. W jego życiu pojawia się jesz-
cze środowisko pozaszkolne oraz dodatki tj. Internet 
czy inna forma mediów.

Jeżeli szkoła ma zasądzone „od górnie” czynny 
udział w wychowaniu młodego człowieka, to czy 
dzieje się to tylko „na papierze” i czy tak naprawdę 
wychowuje? Czy nauczyciel dziś to pedagog – czy 
jednak wychowawca, który ogranicza się do statusu 
pracownika szkoły? Czy może ucznia ciągnie w prze-
ciwległą stronę? - Środowisko kolegów wydaje się 
być bardziej atrakcyjniejszą formą spędzania cza-
su... Ale czy to tylko możliwości nakładają się na ten 
cały system zachowawczy? Czy to również podejście 
ludzi zmieniło swój kierunek w tych bardzo unowo-
cześnionych czasach, kiedy dla młodego człowieka 

książka jest mniej atrakcyjna, niż wiadomości 
z „pierwszej, lepszej” strony w Internecie? Co ma 
wpływ na sposób bycia dzisiejszej młodzieży? Czy to 
początek jakiegoś chaosu społecznego, w którym 
młodzi ludzie są wychowywani przez „ulicę”, znajo-
mych i Internet?

W słowie "wychowanie" zawarta jest pewna 
„elastyczność”. Mówiąc krótko – wychowanie to 
kwestia indywidualna, a zatem taka też powinna być 
forma, z jaką będzie można do niego trafić (gestem 
lub słowem). Wychowanie to czasami podróż przez 
łzy i krzyk. Mało w niej słońca, kiedy owoce pracy 
przychodzą na siłę. Ale gdzie tu sens? Wychowanie 
nie ma przecież boleć (choć bywa trudne), tylko 
dawać satysfakcję i światło na przyszłe dni. Liczy się 
tylko jeden cel - młody człowiek ma stać się w pełni 
wartościowym, dorosłym człowiekiem. Niesie to za 
sobą wiele „za” i „przeciw”, o których najlepiej wypo-
wiedzą się młodzi ludzie…

„Kto nas wychowuje? Dobre pytanie. Mam nie-
spełna 21 lat i jeżeli mam na to spojrzeć z perspektywy 

czasu, to raczej byłam bezproblemowym dzieckiem.
Rodzice nie mieli problemu z moim wychowywa-
niem, a nauczyciele z nauczaniem. W szkołach, na 
ulicach, w blokach mieszkalnych było spokojnie. 
Oczywiście - zawsze się zdarzyła osiedlowa czarna 
owca, czasem nawet dwie. Ale to było kiedyś… Wte-
dy szkoła wyglądała inaczej i życie przeciętnego 
nastolatka nie opierało się jedynie na wirtualnym 
świecie…

Jak jest teraz? Rodzice - stawiają na całkowite 
bezstresowe wychowanie. Bez rozmów, bez konsek-
wencji, bez jakiejkolwiek dyscypliny - bo tak jest łat-
wiej i prościej i modniej. Środowisko jak to środowis-
ko, zawsze wywierało „jakiś tam” wpływ na młodego 
człowieka. Ale co ze szkołą? Otóż, nauczyciel już nie 
jest tym godnym poszanowania autorytetem. Bar-
dziej przyjął rolę wroga numer jeden. Szkoła stała 
się bardziej miejscem spotkań ze znajomymi, niż 
miejscem do którego uczeń utrzymuje pewien dys-
tans i odnosi się z szacunkiem. Panująca na koryta-
rzach rewia mody czy wulgaryzm jest coraz więk-
szym problemem. Winnym nie jest tu tylko uczeń, bo 
przecież skąd ma on wziąć odpowiednie wzorce? Wi-
na leży pomiędzy pedagogami, z których połowa nie 
zasługuje nawet na to miano, a jednak pracuje 
w szkole i „uczy”, a rodzicami, którzy pochłaniają 
„medialną modę” na całkowite bezstresowe wycho-
wanie. Nie karzmy najbardziej ucznia, tylko nieod-
powiedzialnych rodziców i pedagogów bez powoła-
nia. Bo jak tak dalej będzie, to młode osoby będą 
kształtowane tylko przez środki masowego prze-
kazu.”
Paulina „Kirai”

„Młodzi powiedzą - niech się dzieje co chce, 
pełen „luzik” - wtedy wychowuje szkoła, znajomi, 
których nie znają, obcy rodzice. Czasem kończy się 
to dobrze, czasem źle, czasem nijak. Albo ci „pra-
wdziwi” rodzice mają wpływ, albo ktoś, kto jest rze-
czywiście autorytetem, a o nich trudno dziś, patrząc 
okiem młodzieży. Nauczyciele, wychowawcy? - Chy-
ba już nie spotkałem się z takimi „prawdziwymi”. 
Taki nauczyciel musiałby mieć charyzmę i radość z 
wychowania... oni stracili już rolę wychowawczą.”
Piotrek

Chyba nie ma się czemu dziwić? Przecież ten 
stan już dawno złamał potęgę abstrakcji, przecho-
dząc swobodnie w rolę synonimu „absurdu dorasta-
nia”. Cóż, pozostaje tylko się śmiać, albo płakać…? 
Albo przekazywać dzieciom w słowach i czynach coś 
więcej, jak puste milczenie…?
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H
unowie poruszają się trzema autokarami 
– tutaj padają numery tablic rejestracyjnych 
– w obstawie czterech radiowozów, zaś na 

rogatkach miasta spodziewani są już o 17-tej. „Mogą 
dążyć do konfrontacji z jastrzębskimi kibicami i poli-
cją” – pada w ramach zachęty. Krótka pauza. Przeło-
żony toczy wzrokiem po sali. W końcu wypowiada na 
głos: „Zrobimy to tak...”

Kilka minut po 16-tej cała akcja przenosi się 
na jastrzębskie lodowisko. Zaraz dojdzie do spotka-
nia na szczycie. Prezes JKH GKS Jastrzębie, szef fir-
my ochroniarskiej, trzech policjantów i dziennikarz 
jednego z miejscowych portali zasiadają za stołem 
konferencyjnym. Szczególnie ten ostatni wydaje się 
przejęty swoją rolą. Padają ostatnie ustalenia. „Dwie 
osoby od was wystarczą, do bufora damy trzy, przer-
wy bierzemy na siebie” – wylicza jeden z policjan-
tów. Przez cały ten czas „redaktorek” notuje coś za-
wzięcie w swoim kajecie. Jakby cokolwiek od niego 
zależało.

O 16.30 Hunowie są już na terenie powiatu 
pszczyńskiego. Tam przejmują ich Oddziały Pre-
wencji z Bielska-Białej, czyli gladiatorzy, dla których 
zabezpieczanie imprez masowych to chleb powsze-
dni. Jastrzębscy policjanci kierują się w tym czasie 
w stronę Pawłowic. Kilka minut po 17-tej, nim widok 
tamtejszego rynku na dobre zapadnie im w pamięci, 
ktoś rzuca: „Jadą!” Faktycznie. Kolumnę samocho-
dów otwiera radiowóz, tuż za nim autokar, potem 
kolejna „suka”. Z początku można odnieść wrażenie, 
że ten przekładaniec ciągnie się w nieskończoność. 
Ale to tylko złudzenie. Powoli niecodzienny konwój 
wjeżdża do centrum miasta. Obwieszczają to światła 
policyjnej „dyskoteki”. Zachowuje się trochę jak słoń 
w składzie porcelany, ale dzięki zapobiegliwości 
stróżów prawa nawet jego udaje przecisnąć się 
przez aleję Piłsudskiego. W policyjnym radiu infor-
macja goni informację: „Ta kijanka przed wami to 
my... Rondo zablokowane... Jak mnie słyszysz?... 
Trochę wolniej, bo nam się to wszystko rozciąga!...” 
W końcu pada komenda, na którą wszyscy czekali 
z utęsknieniem: „Pod halą czysto!”. Jest dokładnie 
17.27.

Cała kawalkada zatrzymuje się na tyłach 
Hali Widowiskowo-Sportowej. Z autokarów „wysy-
pują się” kibice, zwani dalej Hunami, zaś wozy poli-
cyjne opuszczają nieśpiesznie bielscy gladiatorzy. 
W wyglądzie tych pierwszych uwagę przykuwają 
biało-niebieskie szaliki. Obiekt westchnień kibiców 
z innych klubów. Ci drudzy zaś sprawiają wrażenie 

osób zdecydowanych na konfrontację nawet z obcą 
cywilizacją. I nie chodzi tylko o broń gładkolufową 
czy rozpylacze gazu. 

Nagle pojawia się problem. A jak pojawia się 
problem, to warto przyspieszyć kroku. Zatem „bie-
gusiem” do kasy lodowiska. Dwóch policjantów 
i dziennikarz jako pierwsi docierają na miejsce. Tam 
już czeka na nich reprezentacja Hunów i kasjerka, 
która prawdopodobnie jeszcze minutę temu była 
w szampańskim nastroju. W czym problem? Dlacze-
go ona ma taką kwaśną minę? Jak się niebawem 
okaże, tajemnica jej złego samopoczucia wiązała się 
bezpośrednio z ceną biletów. Miały być po 20 „zeta”, 
podobno taka była umowa, ale goście zmienili zda-
nie, chcą po 15. Jak cała reszta. Teraz domagają się 
także audiencji u prezesa. Sugerują nieśmiało, że 
w razie jakby co poradzą sobie bez biletów. I znowu 
trzeba przyspieszyć kroku. Na skróty, przez tężejący 
pod kasami tłum. W chwilę potem cała trójka spo-
gląda niepewnie na prezesa. Ten ostatecznie daje 
zielone światło dla nieoczekiwanej promocji.

Pierwsza tercja dobiega powoli końca. 
W tym czasie sektor gości tonie już w morzu biało-
niebieskich szalików. Po drugiej stronie lodowiska – 
jastrzębscy kibice. Chyba wciąż jeszcze w stanie 
hibernacji. I jeszcze rzut oka na lożę VIP-ów. Są pos-
łowie, prezydenci, radni. Robi się naprawdę elitar-
nie. Tylko wciąż brak czasu, żeby sprawdzić, co dzie-
je się na samej tafli. Kto wie, może nasi wygrywają? 
W czasie przerwy mały rekonesans wokół lodowis-
ka. Chłodny wieczór daje się we znaki. Szczególnie 
„redaktorkowi”. Co innego gladiatorzy. Ci od samego 
początku trwają niewzruszeni na swoich posterun-
kach. Hunowie także korzystają z dobrodziejstw 
oczekiwania na kolejną tercję. Zajmują strategiczne 
pozycje przy ustawionych na zewnątrz barierkach 
i w odruchu solidarności opróżniają zawartość swo-
ich pęcherzy. „Lepiej teraz tamtędy nie przechodzić” 
– radzi ktoś z boku.

Rozpoczyna się druga tercja. Wraz z nią oży-
wiają się nasi kibice. Niewykluczone, że dotarły po-
siłki z jastrzębskiej Gieksy. Tej piłkarskiej. W pew-
nym momencie rozlega się gromkie: „Zawsze i wszę-
dzie...” Dalej coś o kłopotliwej sytuacji, w jakiej znaj-
dzie się policja. O dziwo swoje wokalne talenty pre-
zentują zarówno Hunowie, jak i młodzianie z Jas-
trzębia. To się nawet jakoś nazywa. Ale mniejsza 
o nazewnictwo, bo właśnie jeden z policjantów dos-
tał cynk. Podobno szykuje się „ustawka”. Kilku na-
szych „tygrysów” miało rozmawiać z delegacją przy-

jezdnych. Trzeba być czujnym. Zawsze i wszędzie. 
Na pierwszy ogień idą więc goście. Uwaga policji 
skupia się na kilku kibicach w czarnych kurtkach. To 
ci bez szalików. „Jak oni ruszą – przekonuje znawca 
tematu – reszta pójdzie za nimi”. I znowu nie było 
czasu, żeby sprawdzić wynik meczu. Zdaje się, że 
nasi dzielni hokeiści prowadzą.

Koniec meczu nie oznacza końca akcji. Nie 
w tym przypadku. Najpierw lodowisko opuszczają 
jastrzębscy kibice. Sektor gości, do czasu, kiedy try-
buny nie opustoszeją, będzie pełnił funkcję tymcza-
sowej przechowalni Hunów. W końcu pada komen-
da: „Wypuszczajcie ich!” Hunowie dopadają swoich 
autokarów. Jedni robią to bardziej metodycznie 
i o własnych siłach. Drugim trzeba trochę pomóc. 
W końcu znikają wszystkim z oczu. Podobnie jak gla-
diatorzy. Do życia, po raz drugi tego dnia, powołany 
zostaje cudowny konwój. Policyjna „kijanka”, auto-
kary, lśniące na błysk „suki”. Egzotyczny wąż zaczy-
na powoli pełznąć w kierunku Zdroju. W tym czasie 
w radiowozie ton nadaje Radio Zet. Nim zmysłowy 
głos spikerki zacznie podawać wiadomości spor-
towe, kibice będą już na rogatkach miasta. Zanim 
dotrze do pogody, oni opuszczą nasz powiat. I tylko 
jedno pytanie nie daje spokoju. Jaki był wynik? 
Chyba wygraliśmy. Nie mogło być inaczej.

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. www.policja.pl
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To już prawie cztery lata pracy z kadrą. 
Co przez ten czas było największym, 
Pana zdaniem, osiągnięciem? 

Przede wszystkim fakt, iż awansowaliśmy do 
wyższej grupy rozgrywkowej. Stworzyliśmy 
reprezentację z takich zawodniczek, jakimi 
dysponowaliśmy. A niestety, nie mamy ich zbyt 
wiele. Aby ta drużyna mogła powstać, należało 
przede wszystkim bywać na jak największej ilości 
spotkań. Obserwować i decydować, w jaki sposób 
dopasowywać kolejne hokeistki do zespołu. Udało 
się to zrobić. Myślę, że zmobilizowaliśmy najlepsze 
zawodniczki w Polsce. 

Praca z reprezentacją w takiej sytuacji 
przypomina nieco syzyfowy wysiłek. 
W kraju mamy zaledwie osiem ligowych 
amatorskich zespołów, a oczekiwania 
są duże. Tymczasem przyjeżdżają do 
Polski wyżej notowane Chorwatki 
i dostają lanie 1:9. 

W wielu krajach ten sport istnieje na zasadach ama-
torskich. Dziewczyny przychodzą wieczorami i tre-
nują trzy lub cztery razy w tygodniu. Grają przede 
wszystkim ze sobą, a lepiej byłoby, gdyby miały mo-
żliwość trenowania z chłopakami. Obecnie mamy 
cztery zawodniczki, które grają z rówieśnikami z mę-
skich ekip. I tą różnicę od razu widać. Są bardziej 
opanowane, mają większy komfort gry, dużo widzą 
na tafli i lepiej czytają grę. Nam brakuje takich kon-
taktów. Na szczęście coraz więcej młodych dziew-
czyn w różnych klubach trenuje z hokeistami. Nie-
stety, nie w Jastrzębiu. Ale jeśli w piątej klasie szkoły 
podstawowej niektóre hokeistki mają okazję do gry 
z chłopakami, to za kilka lat bez wątpienia będą to 
mocne punkty reprezentacji. 

W trakcie niedawnego meczu Agnieszki 
Radwańskiej podczas turnieju w Dubaju 
jeden z komentatorów stwierdził, 
że trenowanie kobiet jest o wiele 
trudniejsze od szkolenia mężczyzn. 

Jest i ciężko, i łatwo. Dziewczyny podchodzą do 
sportu bardziej emocjonalnie. Widać z ich strony 
większe zaangażowanie, lepsze serce do gry. Ale 
psychika jest inna. W wielu sytuacjach przekonałem 
się, że z w tym przypadku do dziewczyn można trafić 
zupełnie w inny sposób, niż do chłopaków. 

Co jest przysłowiowym "sufitem" 
osiągnięć naszej żeńskiej reprezentacji? 
Jest szansa na pierwszą dziesiątkę 
w rankingu w przyszłości? 

Na chwilę obecną trudno powiedzieć. Często po pro-
stu nie znamy poziomu przeciwników z wyższych 

dywizji. Graliśmy z Węgierkami, które reprezentują 
lepszą grupę i raz wygraliśmy, a raz przegraliśmy. 
A przecież w zespole naszych rywalek występowały 
trzy zawodniczki na co dzień grające w silnej lidze 
szwedzkiej. Mecze z Węgierkami dały nam przegląd 
wyższej grupy. Myślę, że możemy również na tym 
poziomie powalczyć o awans. Mam nadzieję, że 
w Korei Południowej uda nam się wygrać i później 
będziemy mogli rywalizować o kolejne promocje. 
Wówczas pojawiłaby się szansa zagrania sparingu 
z czołówką światową i to pokazałoby nasze miejsce 
w rankingu. Teraz graliśmy z Chorwacją, która klasy-
fikowana jest wyżej od nas. 

W efekcie był pogrom. 
Myślę, że pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi nie o jedną, 
ale o dwie klasy od Chorwatek. Jestem zadowolony 
z postawy moich podopiecznych tym bardziej, że 
graliśmy nie tylko najlepszymi zawodniczkami, ale 
wszystkimi. Chodziło o przegląd kadry. Pięć hoke-
istek będzie musiało odpaść po zgrupowaniu, w tym 
dwie bramkarki (Marek Kozyra podał skład kadry na 
turniej w Azji w poniedziałek, 5 marca - przyp. red.). 
Wiadomo, że wynik był ważny. Ale przede wszystkim 
chodziło o dopasowanie poszczególnych zawodni-
czek do koncepcji taktyki, jaką będę chciał przyjąć. 

Kto, według selekcjonera, 
będzie najgroźniejszym rywalem 
w Korei? 

Na pewno gospodarze. Ten, kto gra u siebie, zawsze 
gra lepiej. Z drugiej strony przed rokiem gospody-
niami były Bułgarki i wygraliśmy z nimi 19:0. 

Wiadomo jednak, że Koreańczycy 
to bardzo zacięty i ambitny naród. 

Tak, to prawda. Poza tym, trudności mogą być 
z Hiszpanią, z którą przed rokiem bardzo się męczy-
liśmy (Polska wygrała 5:4 po dogrywce - przyp. 
red.). Belgia to z kolei spadkowicz z dawnej trzeciej 
dywizji, choć o utrzymanie nieudanie walczyła 
z Chorwacją, z którą my dwukrotnie bez problemów 
wygraliśmy. Co do Islandii, to naprawdę trudno po-
wiedzieć. Myślę, że wszystkie drużyny będą w Korei 
prezentować w miarę podobny poziom. 

Nie wspomniał Pan zawodniczkach 
z Południowej Afryki. 
Egzotyka maksymalna. 

Oglądaliśmy na wideo mecze RPA, Islandii i Korei. 
Wiadomo, że w ten sposób trudno dokładnie rozez-
nać się, co do umiejętności rywalek, ale są to raczej 
zespoły zbliżone do siebie poziomem. 

Jak na tle kadry prezentują 
się zawodniczki z Jastrzębia? 
Powołał Pan siedem reprezentantek 
Białych. Z powodu problemów 
z kontuzją odpadła Agata Kozyra. 
Zostało sześć. 

Myślę, że na tle pozostałych hokeistek jastrzębianki 
prezentują się dobrze i są mocnym punktem ekipy. 
Jeśli chodzi o Agatę, to istotnie miała kontuzję i bo-
ryka się z nią nadal. Sądzę jednak, że posiadane 
umiejętności pozwoliłyby jej zagrać na dobrym po-
ziomie reprezentacyjnym. Ale kontuzja nie wybiera. 

Mamy w Jastrzębiu dwóch trenerów 
reprezentacji Polski. Pan szkoli hokeistki, 
a Robert Radlak - judoczki. Może warto 
przypomnieć, jakie były kulisy objęcia 
przez Pana funkcji selekcjonera? 
Nie wszyscy je znają. A przecież wcześniej 
był Pan trenerem Białych. Sam zresztą 
pamiętam, gdy na lekcjach wychowania 
fizycznego we wczesnych latach 
dziewięćdziesiątych zabierał Pan 
swoich uczniów na odkryte jeszcze 
wówczas lodowisko. 

Nie myślałem nawet o tym, że będę trenerem 
reprezentacji. Na początku zresztą za bardzo nie 
chciałem obejmować tej funkcji. Mam wiele pracy 
poza hokejem. Najpierw w kraju powstawały żeń-
skie kluby hokejowe, między innymi Białe Jastrzę-
bie, które trenowałem. Drużyny te grały mecze to-
warzyskie. Organizowano również turnieje. Z tego 
wszystkiego narodziła się liga. A potem wraz z in-
nymi trenerami doszliśmy do wniosku, że warto by-
łoby zagrać jakiś mecz międzynarodowy. Z czasem 
PZHL zaczął się przekonywać do tej koncepcji. 
Postanowiono ogłosić konkurs na selekcjonera. Po 
namowie wielu osób, w tym dziewczyn z drużyny, 
postanowiłem zgłosić swoją kandydaturę. Oczywiś-
cie, aby to zrobić, należało dysponować solidnymi 
papierami, między innymi dyplomem trenera II kla-
sy. No i wybrano mnie na tą funkcję. Pamiętajmy 
jednak, że to, co dziś robimy, to dopiero początek. 
Kolejne generacje dziewczyn muszą mieć możliwość 
treningu z chłopakami, o czym już mówiłem. Wtedy 
być może będzie nawet stać nas na awans do igrzysk 
olimpijskich. Poza Kanadą i Stanami Zjednoczonymi 
wszędzie żeński hokej działa w wydaniu amator-
skim. Podobnie jest w pobliskich Czechach. Mamy 
dobry kontakt z Karwiną, która jest wicemistrzem 
kraju. Tam zawodniczki trenują na takich samych za-
sadach, jak my. Ale grają też z chłopakami. Dzięki te-
mu Czeszki są na drugim szczeblu na świecie. 

Marek Kozyra.  Fot. Magdalena Kowolik
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Pamięta Pan pierwszy mecz 
swoich podopiecznych? 

Tak (śmiech). Graliśmy z pierwszą drużyną Nap-
rzodu Janów. Trochę tych goli dostaliśmy, a nasza 
gra polegała na wybijaniu krążka jak najdalej od na-
szej bramki (śmiech). Ale pierwszy mecz między-
państwowy wygraliśmy 23:0 z Irlandią podczas mis-
trzostw w Bułgarii. Dlatego coraz bardziej wierzymy 
w ten zespół. Możemy grać wyżej. 

Wspomniał Pan, iż tworzył Białe. 
W tym sezonie drużyna zdobyła brąz, 
choć apetyty były na pewno większe. 
Do tego dochodzi problem braku 
pomocy z miasta. Wasze dzieło 
może zostać zaprzepaszczone 
w wyniku decyzji urzędników. 

Cóż można powiedzieć... Sport musi się rozwijać. 
Szczególnie ten młodzieżowy i amatorski winien być 

wspomagany przez miasto. Dziewczyny grają na za-
sadach amatorskich. Nie otrzymują za to wynagro-
dzenia. A ja uważam, że trzeba szanować tę pasję 
i wspierać ją. Nie chcę tego komentować. Myślę, że 
miasto popełniło błąd. Białe reklamują Jastrzębie-
Zdrój. Kadra na Jastorze to przecież darmowa pro-
mocja miasta, a także Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Tu naprawdę są sukcesy. Przecież nasz sport nie 
ma ich aż tyle... 

A czy trzecie miejsce Białych 
w lidze jest rozczarowaniem? 

Jako trener kadry chodziłem na wszystkie mecze. 
Obserwowałem drużynę pod kątem reprezentacji. 
Minusem w grze Białych był fakt, że dziewczyny gra-
ły zbyt indywidualnie. Hokej to nie tenis. Trzeba grać 
zespołowo. A jak ktoś "wozi się" z krążkiem to po 
pierwsze nie wytrzyma całego meczu, a po drugie 
reszta dziewczyn, zamiast iść za akcją, zostaje w ty-
le. Nie ma podań i nie ma zamknięcia akcji. Na pew-
no jastrzębianki mają większe umiejętności, niż 
wskazuje na to lokata w rozgrywkach. Ale to jest 
pokłosie faktu, iż dziewczyny mają za mało lodu do 
treningu. Szkolą się często tylko na jednej połowie 
tafli. A przecież do trenowania podań potrzebne jest 
całe lodowisko. Trener ma na lodzie zawodniczki 
o różnym poziomie technicznym. Jeśli jest mało 
miejsca na tafli, to one po prostu przeszkadzają so-
bie nawzajem. 

Na koniec zapytam Pana jako 
eksperta od tej dyscypliny sportu. 
Czy JKH GKS zdobędzie brązowy medal? 

Na pewno będzie ciężko. Cieszy to, że drużyna 
awansowała do czołowej czwórki. Ale potem czekał 
Sanok, a po cichu wszyscy mówią, że to jest ekipa na 
mistrza. Unia z kolei może mieć niedosyt z powodu 
braku awansu do finału i tak wysokiej porażki z Cra-
covią. Myślę jednak, że choć Oświęcim ma lepszych 
zawodników i bardziej dojrzałą drużynę, to jeśli 
nasze chłopaki powalczą z sercem to mogą zdobyć 
ten historyczny medal. To może się udać. 

Po czterech meczach w Korei Polki prowadzą 
z dwupunktową przewagą nad Hiszpanią 
i są o krok od zwycięstwa w turnieju. 
Zobacz więcej na stronie 22.

Marek Kozyra.  Fot. Magdalena Kowolik

J
est początek maja 2006 roku. Za miesiąc rozpocznie 
się Mundial w Niemczech, gdzie kadra milczącego 
Pawła Janasa zdoła pokonać tylko Kostarykę. Kończą 

się rozgrywki grupy trzeciej III ligi, w której grają drużyny z woje-
wództw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. 
GKS Jastrzębie wygrał właśnie trzeci mecz z rzędu, pokonując 
po emocjonującym meczu Walkę Zabrze 3:2. Bramkę na wagę 
kompletu punktów strzelił na cztery minuty przed końcem me-
czu Mariusz Miąsko. Po dwudziestu pięciu kolejkach na czele 
tabeli są podopieczni Wojciecha Boreckiego z 47 punktami na 
koncie. O dwa oczka mniej zgromadziły Odra Opole i Miedź Le-
gnica. 6 maja 2006 roku GKS Jastrzębie jedzie do Opola. Za 
piłkarzami na Opolszczyznę zmierza kilkuset kibiców. Mecz 
kończy się remisem 1:1, co miejscowi kwitują gwizdami i tran-
sparentem „Całe życie w III lidze”. Tego samego dnia Miedź tra-
ci dwa punkty na stadionie Rozwoju Katowice, remisując 0:0. 

13 maja 2006 roku legniczanie przyjeżdżają z nożem na gardle 
do Jastrzębia. Przy Harcerskiej czeka ponad pięć tysięcy sym-
patyków miejscowych. Kibiców gości nie stwierdzono. O 19:00 
pierwszy gwizdek. W 19. minucie Damian Misan strzela pier-
wszą bramkę dla Miedzi, ale w samej końcówce pierwszej po-
łowy do remisu doprowadza Bartłomiej Grabczyński. W 59. 
minucie goście strzelają drugą bramkę i nie oddają prowadze-
nia do końca spotkania. Po tym meczu siedziałem bezsilnie na 
pozbawionym krzesełek sektorze i ryczałem jak bóbr. Całe ży-
cie czekałem na tą drugą ligę. - Jeszcze nie wszystko stracone, 
nie łam się - usłyszałem. Ale szybko okazało się, że było stra-
cone. Ci, którzy byli w Królewskiej Woli tydzień później wspo-
minali, że zakończony wynikiem 0:1 mecz był „dziwny”. Nic nie 
dały koń-czące sezon dwa zwycięstwa po 4:0 nad Pogonią 
Świebodzin i Polarem Wrocław. Dlaczego? Bo niepokonana 
u siebie od 13 sierpnia 2005 roku Miedź niespodziewanie 

- Mutra Lubin, Oceania Gdynia, Koks Wałbrzych, Odlew Poznań. I tak powinno 
zostać. Zakładamy spółdzielnię. Spadają Stalówka i Biała Białystok. Kto 
wchodzi? - zapytał prezes Czarnych Zabrze. W tej roli genialny Jan Englert. 
Cała Polska zaśmiewała się do łez, ale każdy kibic futbolu „piąte przez 
dziesiąte” doskonale rozumiał, co autor miał na myśli. Minęły dwie dekady od 
nakręcenia filmu. Co się odwlecze... System zawalił się niemal z dnia na dzień. 
Stosunkowo niedawno wybuchła afera, której główną twarzą stał się Ryszard 
F., znany szerokiemu środowisku piłkarskiemu jako „Fryzjer”. Niemal 
codziennie kogoś zwijano z domu i obcinano mu nazwisko do jednej litery...



ZŁOTY GOL BORDOWSKIEGO 
WYGRANA W OŚWIĘCIMIU 

JKH GKS Jastrzębie odniósł niezwykle ważne zwycięstwo w aspekcie walki o brązowy medal. Podpieczni 
Jiriego Reznara "pozbierali się" po wtorkowej wysokiej porażce 2:5 i wygrali po dogrywce z Unią Oświęcim 
na jej lodowisku 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0 dogr.). Dokładnie taki sam jest stan rywalizacji o najniższy stopień 
podium. Złotego gola zdobył Richard Bordowski, gdy jastrzębianie grali w przewadze jednego zawodnika. 
To kolejne niezwykle ważne trafienie Czecha w tym sezonie. Pozostałe bramki dla gości strzelili Mateusz 
Danieluk i Mateusz Strużyk.

Teraz rywalizacja przenosi się do Jastrzębia. 17 marca o 19:00 na Jastorze mecz o wszystko. 
Wygrana zapewni jastrzębianom brązowy medal. 

Mistrzostwo Polski 2011/2012 zdobył KH Sanok, który w środę rozgromił w piątym meczu Cracovię 5:1
KH Sanok - Cracovia Kraków 5:1 (1:0, 1:1, 3:0).
To pierwszy tytuł dla klubu z Podkarpacia.

14 marca 2012, Oświęcim, 18:00
Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 2:3 dogr. (1:2, 1:0, 0:0, 0:1 dogr.)
1:0 Lukas Riha (Robert Krajci, Szymon Urbańczyk) 7:42
1:1 Mateusz Danieluk (Szymon Marzec) 12:32
1:2 Mateusz Strużyk (Marcin Słodczyk) 15:42
2:2 Miroslav Zatko (Robert Krajci, Jerzy Gabryś) 33:18
2:3 Richard Bordowski (Petr Lipina, Martin Ivicić) 62:10 4/3

POMARAŃCZOWI 
WRACAJĄ DO GRY 

"Kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3". Po niedzielnej porażce i dwóch pierwszych setach poniedziałkowego 
meczu nawet najbardziej zagorzali kibice Pomarańczowych musieli mieć chwile zwątpienia. Tymczasem od 
trzeciego seta w grze Jastrzębskiego Węgla coś zaskoczyło, a niezawodni wcześniej Stephane Antiga i spół-
ka zapomnieli, o co chodzi w siatkówce. Podopieczni Lorenzo Bernardiego wygrali pewnie trzeciego 
i czwartego seta, w tie-breaku zupełnie rozbili rywali. To pierwsze zwycięstwo Pomarańczowych od ponad 
miesiąca. Tym samym stan rywalizacji z Delectą wynosi obecnie 1:1. Kolejne dwa mecze zostaną rozegrane 
w Jastrzębiu 21 i 22 marca. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Michała Łaskę. 

Delecta Bydgoszcz - Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:23, 25:22, 15:25, 23:25, 9:15) 

Jastrzębski Węgiel: Vinhedo, Łasko, Bartman, Holmes, Kubiak, Gawryszewski, Rusek (ibero) 
oraz Nemer, Violas, Bontje, Bozko.
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przegrała z Odrą Opole 0:2. Miedź bezpośrednio awansowała 
na zaplecze ekstraklasy, a Odra zagrała w barażach, w których 
pokonała Radomiaka Radom. Piłkarze i kibice GKS Jastrzębie 
na II ligę musieli czekać kolejne dwanaście miesięcy. 

Mijają dwa lata. Na blogu „Piłkarska Mafia” (www.-
pilkarskamafia.blogspot.com) prowadzonym przez dziennika-
rza sportowego Dominika Panka pojawiają się pierwsze wpisy. 
Od tego momentu człowiek ten będzie jednym z najbardziej do-
ciekliwych śledczych w sprawie bagna w polskim futbolu, a co 
za tym idzie, najbardziej zasłużonych w naświetleniu całej spra-
wy. Mijają kolejne trzy lata. Jest 23 kwietnia 2011 roku. Na blogu 
pojawia się dotyczący meczu GKS Jastrzębie - Miedź Legnica 
cytat ze... słynnego „Fryzjera”. Znany w całej Polsce „Fryzjer” 
mówi o meczu w Jastrzębiu-Zdroju z maja 2006 roku! Cytujemy 
za „Piłkarską Mafią”: „Mecze kupowała także Miedź Legnica. 
Mecze te załatwiał prezes tego klubu B. Oni kupowali prawie 
wszystkie mecze przed awansem do II ligi. Podam jeden szcze-
gół. Pomagał mu to załatwiać obserwator II ligi Bogdan B., który 
mieszka w Mosinie. Była taka sytuacja, że przy stacji benzyno-
wej spotkali się właśnie - trójka sędziowska z Poznania i ten B. 
To było przed bardzo ważnym meczem w III lidze GKS Jas-
trzębie - Miedź Legnica (13 maja 2006 1-2 - dop. dpanek). To był 
decydujący mecz o awans do II ligi. Ten mecz wygrała Miedź. 
Mecz ten obserwował Ryszard R. z Krakowa. Przed tym me-
czem spotkanie tych sędziów z B. umówił właśnie Bogdan B. 
Z tym związana jest komiczna historia. Na tę stację benzynową 
podjechał samochód z sędziami z Poznania. B. nie znał i nie 
wiedział jak wygląda sędzia tego meczu L. Zobaczył, że przyje-
chał samochód z Poznania, skojarzył, że wysiadają tam sędzio-
wie i do nich podszedł. Zaczął im wręczać pieniądze i powoły-
wać się na uzgodnienia z Bogdanem B. Pomylił się jednak bo to 
przyjechała trójka sędziowska, która jechała na inny mecz. Ci 
sędziowie nie wiedzieli o co chodzi, myśleli, że to jakaś prowo-
kacja. O tym opowiadał mi Marek R. bo to on właśnie jadąc na 
mecz I ligi wjechał na tę stację benzynową i do niego B. podcho-
dził. Nie wiem czy później L. przyjechał na tę stację i dostał pie-
niądze, ale podejrzewam, że tak skoro tam byli umówieni. L. mi 
jedynie po tym meczu mówił, że z Jastrzębia przed tym me-
czem też do niego podchodzili. Nie znam szczegółów”. 

Komiczna sytuacja na stacji benzynowej, a pięć tysię-
cy ludzi przy Harcerskiej i kolejne kilka razy tyle na mieście zro-
bione w jajo. Poskracane do jednej litery nazwiska mówią same 
za siebie. Do tego ciekawy fragment: „L. mi jedynie po tym me-
zu mówił, że z Jastrzębia przed tym meczem też do niego pod-
chodzili. Nie znam szczegółów”. Na to jednak żadnych dowo-
dów, poza wspomnieniami „Fryzjera”, nie znaleziono. Tym bar-
dziej, że z czasem... Jest 16 czerwca 2011 roku: „Roman D. jest 
podejrzany o udział (z innymi osobami) we wręczeniu łapówki 
(3 tysięcy złotych) sędziom meczu GKS Jastrzębie - Miedź Leg-
nica z 13 maja 2006 roku. Były obserwator złożył wyjaśnienia 
i został zwolniony do domu”. Mija kolejny miesiąc i... „CBA zat-
rzymało byłego sędziego liniowego z Poznania. Tomasz S. jest 
policjantem z Komendy Wojewódzkiej” (sic!). To wpis z dnia 27 
lipca 2011 roku. Poniżej rozwinięcie: „To niespodziewane zat-
rzymanie. Półtora tygodnia temu Tomasz S. został wezwany do 
wrocławskiej prokuratury apelacyjnej i usłyszał zarzut dotyczą-
cy ustawienia meczu III ligi GKS Jastrzębie - Miedź Legnica (13 
maja 2006), zakończonego wynikiem 1:2. Liniowy miał wziąć 
(wspólnie i w porozumieniu) z drugim liniowym i sędzią głów-
nym 3 tys. zł. łapówki od działaczy miedziowej drużyny, która 
walczyła o awans do II ligi”. 

10 października 2011 roku Dominik Panek umieszcza 
na swoim blogu listę ustawionych przez Miedź spotkań. Są to 
mecze z: Promieniem Żary (10 kwietnia 2004), Polonią Słubice 
(14 kwietnia 2004), Polonią Bytom (14 sierpnia 2004), Walką 
Zabrze (29 października 2005), GKS Jastrzębie (13 maja 2006) 
oraz Arką (Dozametem) Nowa Sól (20 maja 2006). Trzy ostat-
nie spotkania dotyczą sezonu 2005/2006. Jeszcze raz warto 
przytoczyć cytat z „Fryzjera”: „Oni kupowali prawie wszystkie 
mecze przed awansem do II ligi”. Zatem są dwie możliwości. 
Albo „Fryzjer” nie do końca wiedział, o czym mówi, albo... tylko 
tyle udowodniono. Tym niemniej, z Walką Zabrze Miedź wygra-
ła 3:0, z GKS Jastrzębie 2:1 i z Nową Solą - również 2:1. Zajmij-
my się jednak aktem oskarżenia dotyczącym najbardziej intere-
sującego kibiców w Jastrzębiu majowego spotkania na Stadio-
nie Miejskim. Zainteresowanych pozostałymi odsyłamy na blog 
„Piłkarska Mafia” (są dość długie i dotyczą nie tylko samego ust-
awiania spotkań, ale też wystawiania odpowiednich not sę-
dziom przez obserwatorów). 

Mija miesiąc od publikacji wspomnianej listy. 13 listo-
pada 2011 roku możemy zapoznać się z dokładnym opisem ca-
łej sytuacji, o której wcześniej mówił „Fryzjer”. Głównymi bo-
haterami imprezy są: prezes zarządu Miedzi Zenon B. oraz 
dyrektor tego klubu Zbigniew K. Ponownie zacytujmy Dominika 
Panka, który przedstawia akt oskarżenia w sprawie meczu GKS 
Jastrzębie - Miedź Legnica: „Sędzią głównym był Michał L., 
asystentami: Nikodem A. i Tomasz S., a obserwatorem Ry-
szard R. Zenon B. i Zbigniew K. ustalili przed meczem, że złożą 
propozycje zarówno obserwatorowi jak i sędziemu. Skorzystali 
z pośrednictwa Andrzeja Sz. i Romana D. Andrzej Sz. skontak-
tował się z obserwatorem i zaproponował mu łapówkę, a ten 
propozycje przyjął. Z kolei Zenon B. zatelefonował do Romana 
D. i poprosił go o umówienie spotkania z sędziami. Roman D. 
nakłonił Michała L., podczas spotkania w swoim domu, do roz-
mowy z działaczami Miedzi. Z Zenonem B. ustalił, że do spotka-
nia dojdzie na stacji benzynowej we Wrocławiu, przy autostra-
dzie A-4. Michał L. przyjechał ze swoimi asystentami, których 
poinformował o spotkaniu z działaczami Miedzi. Oprócz Zeno-
na B. i Zbigniewa K. ze strony Miedzi w spotkaniu wziął udział 
jeszcze jeden, niezidentyfikowany mężczyzna. Działacze po-
prosili o korzystne sędziowanie dla Miedzi i umówili się z arbitr-
ami na spotkaniu w tym samym miejscu, jeżeli wynik będzie dla 
Miedzi korzystny. Podczas spotkania po meczu Nikodem A. 
i Michał L. pili alkohol z działaczami Miedzi (Tomasz S. był kie-
rowcą). Po spotkaniu jeden z działaczy Miedzi przekazał sę-
dziom kopertę, w której były 3 tys. zł. Michał L. dał asystentom 
po 500 zł. W Akademii Obrony Narodowej Warszawa Rember-
tów podczas egzaminów obserwatorów Andrzej Sz. przekazał 
Ryszardowi R. 1200 zł od działaczy Miedzi. 

Michał L. przyznał się do zarzutu, Nikodem A. wyjaś-
nił, że przed meczem działacze Miedzi prosili sędziów by ci nie 
karali kartkami ich zawodników. Tomasz S. wyjaśnił, że dowie-
dział się od Michała L., że działacze Miedzi chcieli by sędziowie 
"sędziowali normalnie", a po meczu przekazali im pieniądze na 
"dobrą kolację i piwo". Roman D. zaprzeczył jakoby był pośred-
nikiem. Roman R. wyjaśnił, że przed meczem zadzwonił do nie-
go Andrzej Sz. żeby zapytać czy sędziowie nie będą sędziowali 
"po gospodarsku". Przyznał, że dostał 1200 zł. Zenon B. , Zbig-
niew K. i Andrzej Sz. nie przyznali się do zarzutu. Ws. Michała L. 
i Ryszarda R. prowadzone jest odrębne śledztwo”. Na razie 
wiemy tyle. Wystarczy? 

Oczywiście, sprawa Miedzi Legnica nie była odosob-
nioną. Od 3 maja 2000 do 11 czerwca 2006 roku Dominik Panek 
naliczył (uwaga!) 490 spotkań, które ustawiono lub próbowano 
ustawić. Wśród tych 490 znalazł się mecz GKS Jastrzębie - 
Miedź Legnica, który zadecydował o tym, kto awansował na za-
plecze ekstraklasy w sezonie 2005/2006. 

- Człowiek „Fryzjera”, hej sędzia człowiek „Fryzjera” - 
ten okrzyk jeszcze niedawno zastępował te najczęściej stoso-
wane (o porównaniu do męskiego organu, sznurze, rodzinie ar-
bitra itd.) przez bywalców stadionów w Polsce w kierunku sę-
dziego. Sprawa korupcji w polskim futbolu sprzed kilku lat prze-
stała być sensacją nagłaśnianą przez media. Mało kto dziwi się 
kolejnym zatrzymaniom, informacjom o stacjach benzynowych, 
na których spotykają się różni pasjonaci futbolu i pakują do kół 
zapasowych worki z pieniędzmi. Ale prawda na szczęście ma to 
do siebie, że z czasem zwycięża. Nie zmieni to jednak faktu, iż 
w maju 2006 roku oszukano tysiące ludzi w naszym mieście, 
którzy wierzyli, że to wszystko, co dzieje się na murawie, zależy 
wyłącznie od przygotowania motorycznego piłkarzy, ich diety, 
zaangażowania, taktyki przygotowanej przez trenera Boreckie-
go oraz szeroko pojętej stabilności finansowej klubu i przejrzys-
tości jego działania. Czy z czasem dowiemy się kolejnych „cie-
kawostek” dotyczących drugiej połowy minionej dekady? 

PS. Dziękuję panu Dominikowi Pankowi za możliwość 
skorzystania z informacji zawartych na Jego blogu 
(www.pilkarskamafia.blogspot.com). Dzięki takim ludziom pol-
ska piłka staje się lepsza. Być może niektórzy z naszych Szano-
wnych Czytelników będą pamiętać pana Dominika, gdyż, jak 
poinformował niżej podpisanego, w latach osiemdziesiątych 
miał okazję mieszkać przez pewien okres w naszym mieście 
i oczywiście nie omijał również stadionu przy Kasztanowej.
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Aneta Suwaj zajęła świetne, piąte miejsce w 56. 
Halowych Mistrzostwach Polski seniorów, które 
odbyły się w Spale. Jastrzębianka reprezentująca 
AZS AWF Kraków pobiegła na dystansie 3000 m 
i ukończyła go z czasem 10:08:86, bijąc tym sa-
mym swój rekord życiowy. Wygrała koleżanka 
klubowa Suwaj, Wioletta Frankiewicz z czasem 
9:18:56. Aneta Suwaj urodziła się 21 stycznia 
1986 roku. Przygodę ze sportem rozpoczynała 
w Klubie Biegacza MOSiR Jastrzębie.

Ekipa OBI Jastrzębie triumfowała w rozgrywkach 
Halowej Ligi Biznesu, wygrywając trzynaście 
spotkań na czternaście rozegranych. Jastrzębia-
nie tylko raz zeszli pokonani z parkietu, przegry-
wając z wicemistrzem, Lubarem-Dombudem 0:3 
W rewanżu OBI wygrało 5:3 i pozbawiło rywali 
szans na pierwsze miejsce. W ostatniej, czter-
nastej kolejce reprezentanci OBI z naszego mia-
sta pokonali w branżowych derbach OBI Rybnik 
12:0. Kadrę OBI Jastrzębie stanowili w sezonie 
2011/2012: Adam Stryczek, Mariusz Grabowski, 
Robert Serkowski, Damian Nowok, Łukasz 
Tokarczyk, Paweł Niedźwiecki, Rafał Klimek, 
Marcin Maguda, Piotr Kubiak, Fabian Mioduszew-
ski i Mateusz Wiącek. Najlepszymi strzelcami OBI 
byli Nowok i Maguda, którzy zdobyli po 22 bram-
ki. Druga jastrzębska drużyna, Seger, zajęła 
przedostatnie, siódme miejsce.

W trzy kolejne środy, 14, 21 i 28 marca o 18:00 
w sali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Harcerskiej młodzi judocy Koki 
będą sparować z przeciwnikami z dziesięciu klu-
bów z województwa śląskiego i opolskiego. 
Będzie to jeden z kluczowych elementów przygo-
towań podopiecznych Roberta Radlaka do Mis-
trzostw Polski Juniorów, które odbędą się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w dniach 14-15 kwiet-
nia. Do Jastrzębia przyjadą judocy z Bielska-Bia-
łej, Czechowic-Dziedzic, Rybnika, Opola, Pawło-
wic, Pisarzowic, Katowic, Cieszyna, Rydułtów 
i Dębowca. O tym, że forma reprezentantów Koki 
rośnie, przekonuje dobry występ Artura Drogo-
wskiego i Aleksandry Langiewicz w Otwartym 
Pucharze Polski Juniorów, który odbył się w Ką-
tach Wrocławskich. Drogowski wywalczył brąz, 
a Langiewicz zajęła piąte miejsce. Nieco gorzej 
powiodło się trzeciemu zawodnikowi Koki, który 
również powalczy przy al. Jana Pawła II w kwiet-
niu, Patrykowi Kalińskiemu. Odpadł on w trzeciej 
rundzie repasaży.

W sobotnim spotkaniu sparingowym rozegranym 
na boisku przy ul. Kościelnej Granica Ruptawa 
zremisowała z Czarnymi Gorzyce 3:3. Oba zespo-
ły występują w lidze okręgowej. Dwie bramki dla 
ekipy Franciszka Krótkiego strzelił wracający do 
wysokiej formy doświadczony Tomasz Kłus, 
a jedną - Grzegorz Taradejna. W meczu nie zag-
rał jeden z filarów Granicy, Michał Ćmich, który 
nabawił się poważnej kontuzji kolana.

Małą niespodzianką zakończyło się spotkanie 
sparingowe B-klasowego Żaru Szeroka i wystę-
pującego w lidze okręgowej Górnika Radlin. Po 
zaciętym meczu podopieczni Grzegorza Kasprza-
ka wygrali 3:2. Bramki dla Żaru strzelili: Patryk 
Koczuba dwie oraz Karol Koczorowski. Dobra po-
stawa szeroczan w sparingach może pozytywnie 
rokować w aspekcie walki o awans do klasy A. 

Wychowankowie Adama Koniarskiego z H2O 
Jastrzębie, którzy obecnie reprezentują barwy 
Górnika Radlin i Unii Oświęcim, zdobywają ko-
lejne laury. W ramach ostatnich Zimowych Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski w pływaniu, które 
odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim (dziew-
częta) i Olsztynie (chłopcy), na podium stawali 
Martyna Żarłok, Konrad Seremet i Adam Topol-
ski. Najlepiej ZMMP będzie wspominał Seremet, 
który wywalczył pięć medali, w tym dwa złote na 
dystansie 200 m indywidualnie oraz w sztafecie 
4 x 100 m, w której startował również Topolski. 
Z kolei Martyna Żarłok wywalczyła w Gorzowie 
trzy srebrne krążki na różnych dystansach 
w swoim koronnym stylu grzbietowym.

W pierwszej rundzie Środkowoeuropejskiego 
Pucharu Młodzieży, w której wzięli udział młodzi 
pływacy w płetach Nautilusa Jastrzębie, Laguny 
Novy Jicin, Nemo Zlin i Carety Zvolen, najlepsi 
okazali się reprezentanci naszego miasta, zdoby-
wając 1948 punktów. Drugie miejsce zajęli Czesi 
z Novego Jicina, trzecie - Słowacy ze Zvolenia, 
a czwarte - rodacy wicemistrzów ze Zlina. Im-
preza odbyła się na Pływalni Laguna w Jastrzębiu 
Zdroju. Nautilus wykorzystał atut własnego 
obiektu i pewnie zdystansował rywali. W zawo-
dach wzięło udział około 170 pływaków. To nie 
jedyny sukces Nautilusa. Zarząd Polskiego Zwią-
zku Płetwonurkowania postanowił powołać do 
kadry narodowej na rok 2012 jedną z najbardziej 
utytułowanych jastrzębskich zawodniczek, Olgę 
Niedzielską.

Najlepszy jastrzębski tenisista Waldemar Buta-
nowicz zwyciężył w VI Turnieju Tenisa Ziemnego 
Eko-Open w Żorach. W dotychczasowych pięciu 
turniejach Butanowicz wygrywał raz i dwukrotnie 
zagrał w finale. Jastrzębianin prowadzi w rankin-
gu generalnym Eko-Open 2011/2012. W ramach 
rundy grupowej Butanowicz wygrał trzy mecze 
i zajął pierwsze miejsce mimo porażki w trzech 
setach z Michałem Szołtysem. W fazie pucharo-
wej na jastrzębianina nie było mocnych. Buta-
nowicz wygrywał w dwóch setach kolejno z Bro-
nisławem Kiełbasą, Adamem Bączkowskim i Ire-
neuszem Lubińskim. Jednak do zwycięstwa w fi-
nale z tym ostatnim musiał wygrać aż czternaście 
gemów (7:5, 7:6). 

Niezwykle ważne spotkanie I ligi południowej 
wygrały tenisistki stołowe JKTS Jastrzębie. 
Zawodniczki z Harcerskiej pokonały w meczu 
o przysłowiowe cztery punkty bezpośredniego 
rywala w walce o utrzymanie, Brzostowiankę 
Brzostek 6:4. Punkty dla naszego zespołu zdoby-
ły wszystkie grające w tym meczu zawodniczki: 
Dorota Paluch (trzy zwycięstwa), Alina Zborow-
ska (dwa zwycięstwa), Karolina Miklar i Natalia 
Guzdek (po jednym zwycięstwie). W przyszłym 
tygodniu JKTS podejmie u siebie kolejnego prze-
ciwnika w walce o utrzymanie, KKTS Krosno. Na 
chwilę obecną jastrzębianki zajmują piąte miej-
sce w lidze.
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BIAŁE ROZGROMIŁY 
ISLANDIĘ W SEULU 

W swoim trzecim meczu w Seulu w ramach Mistrzostw Świata Dywizji IIB Polki pokonały Islandię 7:2, 
gromiąc je 5:0 w trzeciej tercji. Na siedem strzelonych Karitas Halldorsdottir goli aż pięć padło łupem 
jastrzębianek. Świetnie zagrała Magdalena Szynal, która zaliczyła hattricka. Po jednej bramce strzeliły 
Paulina Kulas i Ewelina Czarnecka. Ponadto Marta Bigos zapisała na swoje konto dwie asysty, a Anna Kierc 
jedną. Pełne sześćdziesiąt minut w bramce rozegrała Agata Kosińska. Natomiast w czwartkowym starciu 
z gospodyniami Polki wygrały po dogrywce 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0 dogr.). Tym razem bohaterką była Karolina 
Późniewska z Polonii Bytom, która zdobyła obie bramki. Polki prowadzą w tabeli z dwupunktową przewagą 
nad Hiszpanią. Przed biało-czerwonymi jeszcze mecz z RPA i tylko kataklizm mógłby pozbawić podopieczne 
Marka Kozyry pierwszego miejsca w turnieju.

Islandia - Polska 2:7 (0:1, 2:1, 0:5)

Polska: Kosińska (Burda - nie zagrała) - Czaplik, Późniewska, Pióro, Chrapek, Malinowska 
- Kosakowska, Szynal, Kierc, Czarnecka, Bigos - Gałuszka, Bielas, Byczkowska, Frąckowiak, Nowacka 
- Mizera, Ślimak, Kulas, Detmer, Berecka.

GIEKSA PRZEGRAŁA 
Z PODBESKIDZIEM  

W rozegranym w sobotę na boisku przy ul. Kościelnej spotkaniu sparingowym GKS Jastrzębie przegrał 
z ligowym rywalem, rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała, 0:2. Był to ostatni sparing Gieksy przed rozpo-
częciem rundy wiosennej. W niedzielę o 11:00 jastrzębianie zmierzą się w finale podokręgowego Pucharu 
Polski z Naprzodem Rydułtowy. Warto odnotować, iż spotkanie z Podbeskidziem obserwował trener 
Naprzodu, Jan Furlepa. 

GKS 1962 Jastrzębie - Podbeskidzie II 0:2 (0:1) 

GKS Jastrzębie: Mateusz Deege (60. Szymon Prostacki) - Tomasz Lorenc (65. Mateusz Wrana), 
Piotr Pacholski, Tomasz Kocerba, Marcin Bednarek (65. Kamil Duda) - Adrian Kopacz, Kamil Gorzała, 
Artur Mościcki, Bartosz Hajczuk - Rafał Dziadek, Kamil Jadach (65. Mateusz Piekarski). 
Trener - Grzegorz Łukasik.

WITOLD WAWRZYCZEK 
W CUKROWNIKU CHYBIE

Po sześciu latach występów w GKS Jastrzębie z Harcerskiej odchodzi Witold Wawrzyczek. Popularny „Gitara" 
najprawdopodobniej zasili grający w bielskiej lidze okręgowej Cukrownik Chybie. Wawrzyczek trafił do 
Jastrzębia w 2006 roku z greckiego Diagoras Rodos. Reprezentował barwy Gieksy w pierwszej, drugiej, 
trzeciej i czwartej lidze, a także w klasie okręgowej. 

Witold Wawrzyczek urodził się w 1973 roku. Rozpoczynał karierę w Odrze Wodzisław. Później grał w Ruchu 
Chorzów, z którego trafił do Cottbus. Z zespołem z byłego NRD awansował do Bundesligi. Potem 
występował w Karlsruher SC, Cracovii, Szczakowiance i Dynamie Drezno. Do GKS Jastrzębie trafił w 2006 
roku i awansował z drużyną do drugiej ligi. Już w pierwszym meczu po powrocie na zaplecze ekstraklasy z 
ŁKS Łomża (3:1) zdobył gola. Nie opuścił zespołu, gdy ten spadł z pierwszej ligi. Był ostoją Gieksy również po 
powołaniu nowego klubu w 2010 roku. Jego znakiem firmowym stały się piękne bramki z rzutów wolnych 
oraz rzuty karne egzekwowane niczym Antonin Panenka.

Fot. Łukasz Parylak

Fot. Magdalena Kowolik



Poszukujemy osób 
(zarejestrowanych w UP 
Jastrzębie- Zdrój) na staż 
z możliwością zatrudnienia. 
Praca biurowa (obsługa klienta). 
Wymagania: wykształcenie średnie 
kontakt: aseko@wp.pl

Przyjmę do pracy osobę ze stopniem 
niepełnosprawności w charakterze 
dozorcy, stróża, kierowcy, 
tzw. "złota rączka", ul. 1 Maja 25 
kontakt: 668 696 960

Zatrudnimy osobę uczącą się, 
na stanowisko sprzedawca w salonie 
firmowym Cropp Town 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: gpeczak@op.pl

Zatrudnię od zaraz do pracy 
w gastronomii typu fast-food 
w Gołkowicach. 
Wymagania: książeczka sanepid.
kontakt: 509 342 728

Poszukujemy mechaników 
i elektromechaników 
samochodowych. 
kontakt: 32 474 04 58

Restauracja przyjmie panią 
z doświadczeniem do pracy 
w kuchni. 
kontakt: 32 476 39 88

Przyjmę fryzjerkę. 
kontakt: 791 293 339

Zatrudnię blacharza 
samochodowego 
kontakt: 504 269 645

Zostań wyłącznym przedstawicielem 
powiatu. Do dyspozycji 3 powiaty: 
żorski, pszczyński, jastrzębski.
Oferta dla osób chcących założyć 
lub prowadzących działalność 
kontakt: 781 324 019

Pilnie przyjmę mechanika 
samochodowego z doświadczeniem. 
Wysokie wynagrodzenie. 
kontakt: 32 456 94 97

Przyjmę pracowników w charakterze 
blacharz-dekarz z doświadczeniem 
zawodowym, a także praktycznym 
na budowie. Dowozimy na miejsce 
pracy. Mile widziani emeryci. 
kontakt: 324343659 lub 502027211

Jesteś osobą młodą? 
Nie masz doświadczenia, 
a chciałbyś pracować w Holandii? 
Przyjdź do nas! Mamy oferty od 
zaraz. Agencja Pracy Devro. 
kontakt: 32 455 18 70

Biuro Rachunkowe Acartus S.A. 
zatrudni księgową. CV i list 
motywacyjny przesłać na e-mail: 
edyta.kudelska@acartus.pl 
kontakt: 32 475 15 53

Restauracja w Jastrzębiu zatrudni 
pomoc kuchenną z doświadczeniem 
oraz osobę do sprzątania 
w godzinach popołudniowo-wieczor. 
kontakt: 608418416 (dzwonić 9-17)

Poszukuję osoby do montażu drzwi 
i okien. Praca dorywcza, od zaraz. 
kontakt: 503 159 082

Przyjmę do pracy w Pizzerii - 
Kucharza z doświadczeniem. 
kontakt: 507 054 040

Poszukuję krawcowej 
z doświadczeniem do zakładu 
usługowego w Jastrzębiu-Zdroju
kontakt: 508-322-833

F.U. Olmar zatrudni elektryków do 
pracy na terenie całego kraju. Nie 
przyjmujemy pomocników. 
andrzej@olmar.net.pl
kontakt: 501 034 067

Hurt. motoryzacyjna poszukuje 
kierowcy. Mile widziany własny 
samochód oraz działalność. 
Zapewniamy dobre warunki pracy i 
płacy. ksiegowosc@italparts.com.pl 
kontakt: (32) 4330161

Jestem emerytowanym górnikiem, 
rzetelnym i odpowiedzialnym, 
podejmę się pracy stałej 
lub dorywczej. 
Posiadam prawo jazdy kat B 
kontakt: 604 892 937

Sprzedam M -6 na Wrocławskiej, 
układ 3x1. okna PCV, łazienka 
świeżo po remoncie, rewelacyjne 
położenie, w cenie dwie duże, 
zabudowane szafy. 
Cena 143 tys. 
kontakt: 728 825 426

Wynajmę mieszkanie 
os. Barbary M-4, częściowo 
umeblowane, opłata miesięczna 
1050zł + media + kaucja 1500zł 
zwrotna. 
kontakt: 728 816 682

Poszukuję domu do wynajęcia 
w Jastrzębiu-Zdroju lub 
bliskiej okolicy 
kontakt: 693 300 138

Do wynajęcia od zaraz komfort., 
umeblowane M-6 (2x2) w centrum 
Jastrzębia. Odstępne1200 + kaucja 
2000+czynsz (550zł) +media. 
Kontakt po godz.14.00, 
z wyjątkiem czwartków 
kontakt: 530 508 218

Mam do wynajęcia parter domu 
w Zebrzydowicach przy głównej 
drodze. Najchętniej dla pracowników 
budowlanych,również pod 
działalność usługową. 
Atrakcyjna cena. 
kontakt: 508 063 362
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M-2 nr oferty: 557
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 
Pow: 34,50 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 

M-2 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska
Pow: 33,53 m2
cena: 95 000 zł
kontakt: 601 976 218

601 976 218

M-2 nr oferty: 553
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 25,94 m2
cena: 66 700 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 567
Jastrzębie-Zdr., ul. Ruchu Oporu
Pow: 49.30 m2
cena: 111 000 zł
kontakt: 601 976 218

nr oferty: 495

M-3 nr oferty: 595
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 44,50 m2
cena: 107 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 545
Jastrzębie-Zdr., ul. Warmińska 
Pow: 35.70 m2
cena: 88 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 586
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 47.00 m2
cena: 104 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2 nr oferty: 472
Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska
Pow: 25,70 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 591
Jastrzębie, ul. 1000-Lecia
Pow: 45,68 m2
cena: 118 000
kontakt: 514 085 004

M-6 nr oferty: 610
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Pow: 70,50 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 504
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 110 m2, działka: 700m2
cena: 350 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 526
Pniówek 
Pow: 110 m2, działka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

DZIAŁKA nr oferty: 438
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 601 976 218

DZIAŁKA nr oferty: 537
Kończyce Wielkie
Pow: 5040 m2
cena: 105 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 611
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kopernika
Pow: 43,75 m2
cena: 110 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 409
Jastrzębie, ul. Piastów
Pow: 35.20m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 493
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 605
Jastrzębie-Zdrój, ul. Miodowa
Pow: 55,70 m2
cena: 147 500 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 565
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55.70 m2
cena: 134 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 558
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska
Pow: 58,30 m2
cena: 150 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 539
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 51,97 m2
cena: 149 900 zł
kontakt: 601 976 218
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