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O
siedla i sołectwa, czyli tak zwane jednostki 
pomocnicze miasta są pierwszym szczeblem 
samorządności. To od tego, jak będą działa-

ły zależy czy dana dzielnica będzie tętniła życiem, 
a mieszkańcy otrzymają ciekawe propozycje spę-
dzenia wolnego czasu, tak aby nie pozostać ano-
nimowymi w dużych blokowiskach. Nie trzeba chyba 
dodatkowo tłumaczyć, że wpływa to na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa na osiedlach. Wiadomo, że 
prawie na wszystko są potrzebne pieniądze. Nie da 

się zorganizować festynu, spotkania mikołajkowego 
czy Dnia Dziecka bez środków finansowych. Już od 
kilku lat wrze dyskusja, na temat tego, czy ich po-
dział ma być jednakowy dla każdego osiedla, czy też 
uzależniony od ilości mieszkańców. Póki co jest tak, 
że każda dzielnica może wydać okrągłe 5 tys. zł na 
cele związane z działalnością osiedlową. I tutaj 
zaczynają się problemy, bo wiadomo, że dzielnica, 
dzielnicy nie jest równa. Dla przykładu na najwięk-
szym osiedlu Pionierów mieszka 10 617 osób, 

Barbary – 9 585, Gwarków – 7 628, a Tuwima – 480, 
sołectwo Skrzeczkowice 694, sołectwo Bzie – 
3 602. 

Działacze, którzy pochodzą z dużych osiedli, jak 
na przykład Gwarków, czy Pionerów argumentują, 
że przecież u nich mieszka po 8-9 tys. ludzi i powinni 
otrzymywać więcej niż osiedla, czy sołectwa, gdzie 
zamieszkuje kilkaset czy ok. tysiąc osób. „Gdzie tu 
jest jakakolwiek sprawiedliwość. U nas na osiedlu są 
dwie szkoły, dwa przedszkola, ok. 8 tys. ludzi, a ot-
rzymujemy tyle, co osiedle Tuwima, gdzie mieszka 
raptem ok. kilkaset osób. Domagamy się zmiany te-
go krzywdzącego podziału”- argumentuje Kazimierz 
Janoska, przewodniczący Zarządu Osiedla Gwar-
ków. Jego zdanie podzielają również działacze z są-
siedniego osiedla Pionierów, które również należy 
do największych w mieście i boryka się z podobnymi 
problemami. „Chodzi nam o sprawiedliwy podział 
środków, tak aby służyły mieszkańcom” – uzasad-
niał Arkadiusz Wąsik, działacz z tego osiedla. Ich 
argumentacja wydaje się być logiczna, dlaczego 
zatem nie jest wprowadzana w życie? 

Tutaj okoniem stają mniejsze osiedla i sołec-
twa, które chociaż nie mają tylu mieszkańców, co 
duże dzielnice, jednak nie odpuszczają i walczą 
o swoje. Sołtys Ruptawy Irena Zachraj argumen-
towała, że kiedy przygotowuje się festyn, to koszty 
zespołu, czy organizacyjne nie są aż tak bardzo uza-
leżnione do ilości osób, które wezmą udział w impre-
zie. „Przecież tak samo musimy za to zapłacić. Także 
robimy paczki na Mikołaja dla naszego przedszkola, 
organizujemy festyny i też ponosimy podobne kosz-
ty, co nasi więksi sąsiedzi”- uzasadniała sołtys. Poza 
tym słychać głosy, że i tak te 5 tys. zł na osiedle jest 
zdecydowanie za mało i należy zwiększyć tą kwotę. 

Wygląda na to, że na temat podziału środków 
finansowych, pochodzących z budżetu miasta mamy 
do czynienie z dwoma obozami, które nie chcą ustą-
pić ze swoich stanowisk. Po jednej stronie okopały 
się ludne osiedla, znajdujące się w centrum Jastrzę-
bia, a po drugiej mniej zamieszkałe sołectwa, zaj-
mujące tereny peryferyjne. Jedni twierdzą, że nale-
ży im dołożyć pieniędzy, a drudzy za nic nie dadzą 
sobie zabrać ani jednej złotówki, bo niby dlaczego 
mają być stratni? Wiadomo, że na nadmiar kasy nikt 
nie narzeka i zawsze się przyda. Co więc zrobić w tej 
sytuacji, bo dyskusje, jak przezwyciężyć ten pat 
trwają i trwają, i nic z nich nie wychodzi? Złudne są 
też nadzieje niektórych działaczy, że prezydent mia-
sta, niczym starożytny król Salomon podejmie sam 
słuszną decyzję i rozwiąże ten węzeł gordyjski. Ra-
czej przyjął on pozycję wyczekującą i problem 
podziału środków stara się od siebie odsunąć, kieru-
jąc go na barki zainteresowanych, aby ci sami się 
dogadali. Oczekiwanie to jest chyba z góry skazane 
na porażkę, ponieważ w kwestii pieniędzy raczej 
trudno uzyskuje się porozumienie, a już na pewno 

– 
nie można liczyć na to, że ktoś dobrowolnie, w imię 
sprawiedliwości zrzeknie się, tego co już ma. Czy 
sprawę należy zostawić, aby umarła śmiercią natu-
ralną, czy też poszukać jakiegoś rozwiązania? 

Zarząd Osiedla Pionierów zaproponował, aby 
pozostawić kwotę 5 tys. zł dla każdego osiedla i do-
łożyć środki finansowe uwzględniając liczbę miesz-
kańców. Wprawdzie przyjęcie takiego rozwiązania 
pociągnęłoby za sobą większe koszty dla budżetu 
miasta, ale – jak argumentują działacze - pieniądze 
powróciłyby do tych, którzy je zarabiają i wpłacają 
do wspólnej kasy. A chodzi głównie o integrację 
mieszkańców, a nie o finansowanie zarządów, w któ-
rych pracują przecież społecznicy. Niedawno Komi-
sja Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego 
przyjęła wniosek o podobnej treści, który złożył 
radny Norbert Małolepszy (PiS). 

Propozycja została złożona, jednak nie wiado-
mo, co dalej. Sam prezydent unika jednoznacznego 
ustosunkowania się do niej i wyraźnie nie chce nic-
zego narzucać osiedlom i sołectwom. Jednak oczeki-
wanie, że osiągną one porozumienie i dogadają się 
jest optymistyczne. Zresztą nawet uchwały w Radzie 
Miasta podejmuje się większością głosów, a nie po-
przez jednomyślność. Więc skoro radni głosują nad 
ważnymi sprawami, a przecież też są często podzie-
leni, to dlaczego z działaczami osiedlowymi ma być 
inaczej? 

Z drugiej strony, osiedla, które chcą zmian po-
winny doprowadzić do oficjalnego rozpatrywania te-
go problemu. Może w końcu czas na powstanie cze-
goś w rodzaju forum osiedlowego. Takiego miejsca, 
w którym wypracowano by wspólne stanowisko tak-
że w sprawie finansowania osiedli i sołectw. Najwyż-
szy już czas, aby te przestały z sobą konkurować, czy 
walczyć, a przemówiły wspólnym, silnym głosem. 
Mogą ustalić swoje stanowisko i przedłożyć je prezy-
dentowi miasta do realizacji, a nie działać w poje-
dynkę i na własną rękę próbując coś uzyskać. Jak na 
razie w ten sposób niewiele otrzymują. 

Ze spotkań jakie dotychczas się odbyły, z udzia-
łem prezydenta miasta, na razie nic nie wynika. Jest 
to raczej swobodna wymiana zdań niekończąca się 
żadnymi konkretnymi postanowieniami. Wprawdzie 
równy podział środków pomiędzy osiedla może wy-
dawać się, na pierwszy rzut oka, sprawiedliwy, jed-
nak historia udowodniła, że nie zawsze po równo 
znaczy sensownie i racjonalnie. Patrząc na jastrzęb-
skie osiedla i sołectwa można rozpoznać te 
najbardziej aktywne, więc może im dać więcej, a 
leniwym po prostu zabrać, to co mają?

Fot. UM



3www.gazeta.jasnet.pl    informacje

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej poinformowali, że otrzymali 
odpowiedź z Państwowej Inspekcji Pracy 
na ich skargę, która dotyczyła zasad za-
wierania umów z nowymi pracownikami 
Spółki. „PIP uznała, że nowo zatrudnieni 
mają być przyjęci na tych samych zasa-
dach, co dotychczasowi pracownicy. 
Umowy, które z nimi podpisano zawierały 
m.in. nową siatkę płac, którą Zarząd fir-
my stara się nam narzucić. Już wcześniej 
wskazywaliśmy, że takie podejście do 
sprawy jest łamaniem prawa, ale nasze 
stanowisko było ignorowane. Jeżeli umo-
wy nowych pracowników nie zostaną 
zmienione i sporządzone według zasad, 
które są zawarte w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy, to włączymy tą sprawę 
do sporu zbiorowego z JSW” - mówił Piotr 
Szereda, rzecznik Reprezentatywnego 
Porozumienia Związków Zawodowych 
w JSW.

Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik 
prasowy JSW, odniosła się do sprawy: 
„W dniu 15 marca 2012 r. Spółka 
otrzymała wystąpienie Państwowej In-
spekcji Pracy, w którym to inspekcja wez-
wała Spółkę do zaprzestania stosowania 
warunków wynagradzania wynikających 
z uchwały zarządu w sprawie wprowa-
dzenia nowych wzorów umów o pracę. 
Wystąpienie PIP ma charakter niewiążą-
cego dla Spółki ani dla sądów powszech-
nych poglądu. Zarząd jest zaskoczony 
wnioskami zawartymi w wystąpieniu PIP 
z uwagi na fakt, że są one w oczywistej 
sprzeczności z orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego dotyczącego analogicznego 
stanu faktycznego jak w JSW, w tym 
wyrokiem z 5 kwietnia 2007 r. (I PK 
255/06). Sąd Najwyższy wyraźnie dopu-
szcza możliwość regulowania uchwałami 
zarządu zasad, na jakich zawierane są 

Ignorancja zbiorowego prawa pracy 
będzie powodować eskalację konfliktu 
w spółce. W najbliższym czasie strona 
związkowa JSW S.A. zdecyduje o podję-
ciu dalszych kroków na bazie ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
w sprawach podniesienia wynagrodzenia 
oraz wycofania się Zarządu JSW S.A. 
z zawierani niekorzystnych umów z pra-
cownikami nowo przyjętymi”.

Jastrzębska Spółka Węglowa przed-
stawiła swoje stanowisko w tej sprawie:
"JSW S.A. zatrudnia nowych pracowni-
ków na podstawie zmienionych umów 
o pracę od15 lutego 2012 roku. Są w nich 
określone szczegółowe zasady wynagra-
dzania danego pracownika, zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
Spółka przyjęła w tym zakresie rozwiąza-
nia powszechnie stosowane przez zdecy-
dowaną większość przedsiębiorstw dzia-
łających w Polsce.

nowe umowy o pracę. Spółka dysponuje 
również opiniami prawnymi renomowa-
nych kancelarii prawnych potwierdzają-
cych zgodność działań Spółki z przepisa-
mi prawa”.

Kolejna odsłona tego sporu doty-
czyła bezpośrednio podwyżki górniczych 
płac. 

Związki zawodowe JSW poinformo-
wały o kolejnej rundzie rozmów w spra-
wie podwyżki płac: 
„W dniu 19 marca 2012 roku odbyło się 
kolejne spotkanie w ramach prowadze-
nia rokowań nad sporem zbiorowym do-
tyczącym podwyższenia wynagrodzenia 
o 7 % płacy zasadniczej pracownikom 
JSW S.A. Po raz kolejny Zarząd zigno-
rował postulaty strony związkowej 
w związku z tym rokowania zakończyły 
się protokołem rozbieżności. Podczas 
rokowań Zarząd JSW S.A. po raz kolejny 
w sposób lekceważący się odniósł do 
uwag Państwowej Inspekcji Pracy. 

Dramat w trzech aktach
Zasady wynagradzania pracowników 

określane są wyłącznie na podstawie in-
dywidualnych umów o pracę. W JSW nie 
obowiązuje obecnie ani regulamin wyna-
gradzania, ani układ zbiorowy pracy, nie 
ma zatem tzw. wewnątrzzakładowego 
źródła prawa pracy, które określałoby, 
w jaki sposób muszą być kształtowane 
wynagrodzenia w Spółce. W tej sytuacji 
JSW stosuje rozwiązanie wynikające z
 orzecznictwa Sądu Najwyższego, który 
wyraźnie dopuszcza możliwość regulo-
wania uchwałami zarządu zasad, na ja-
kich zawierane są nowe umowy o pracę. 
Spółka dysponuje również opiniami pra-
wnymi renomowanych kancelarii praw-
nych potwierdzających zgodność działań 
Spółki z przepisami prawa w zakresie 
zatrudniania nowych pracowników".

Spółka wprowadziła powyższe zasa-
dy m.in. po to, aby w sposób formalny 
i zgodny z prawem prowadzić proces 
przyjmowania nowych pracowników. 
Było to rozwiązanie kluczowe z punktu 
widzenia obecnego i przyszłego nieza-
kłóconego funkcjonowania Spółki i reali-
zacji planów rozwojowych w oparciu 
o odpowiedni poziom kadry.

12 marca br. Spółka otrzymała wys-
tąpienie Państwowej Inspekcji Pracy. In-
spekcja wezwała Spółkę do zaprzestania 
stosowania warunków wynagradzania 
wynikających z uchwały Zarządu ws. 
wprowadzenia nowych wzorów umów 
o pracę. Wystąpienie PIP ma charakter 
poglądu, niewiążącego dla Spółki ani dla 
sądów powszechnych. Co więcej jest ono 
w oczywistej sprzeczności z orzecznic-
twem Sądu Najwyższego dotyczącego 
analogicznego stanu faktycznego jak 
wJSW, w tym wyroku z 5 kwietnia 2007 
roku (I PK 255/06).

Jednocześnie Spółka podejmuje 
intensywne kroki w celu ustalenia zasad 
wynagradzania pracowników w układzie 
zbiorowym pracy (system wynagradza-
nia stanowi jego istotną część). W tym 
celu wymagana jest jednak zgoda orga-
nizacji związkowych. Zgoda związków 
zawodowych konieczna jest również do 
wdrożenia regulaminu wynagradzania. 
Niestety negocjacje trwają już ponad 
2 lata. Zarząd JSW kierując się dobrem 
Spółki, jej akcjonariuszy i pracowników, 
nie może czekać dłużej na wynik nego-
cjacji ze związkami zawodowymi. Stąd 
decyzja o zmianie zasad zatrudniania no-
wych pracowników, podjęta po wnikliwej 
analizie stanu prawnego". 

I wreszcie trzeci akt „górniczego dra-
matu”. Jak poinformował Piotr Szereda, 
rzecznik Reprezentatywnego Porozumie-
nia Związków Zawodowych Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, w kopalniach Spółki 
odbywają się masówki. 
„Informujemy o tym, że Państwowa In-
spekcja Pracy podzieliła nasz pogląd, iż 
umowy o pracę zawierane z nowymi pra-
cownikami, według nowych zasad, są 
niezgodne z prawem, a mimo to Zarząd 
obstaje przy swoim. Poza tym przekazu-
jemy załodze, jaki jest stan rozmów z Za-
rządem na temat 7 proc. podwyżki wyna-
grodzeń. Rokowania prowadzone są 
z udziałem mediatora, jeśli nie przyniosą 
rezultatu, wówczas nie wykluczamy akcji 
strajkowej” - mówi Piotr Szereda.

Katarzyna Jabłońska-Bajer potwier-
dziła, że związki zawodowe organizują 
masówki, a Zarząd Spółki w żaden spo-
sób nie utrudnia ich przeprowadzenia. 
„Do wszelkich zarzutów ustosunkujemy 
się w piątek, 30 marca, podczas konfe-
rencji prasowej” - mówiła. 

Fot. Magdalena Kowolik
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„Nam się tu żyje fatalnie”. Te słowa padły już 
na początku spotkania. Można powiedzieć, że 
w jakimś sensie były prorocze. To znaczy odcis-
nęły się piętnem na środowej dyskusji. „Ani pie-
szy, ani kierowca nie mają tutaj racji bytu, klatki 
schodowe wyglądają jak na 'Manhattanie'” – 
kontynuowała ich autorka. Ten dramatyczny ton 
ostatecznie znalazł swoje ujście w pytaniu: „Za 
co jesteśmy karani?” Dodajmy – pytaniu, na któ-
re tego dnia nie padła żadna odpowiedź. Za to 
pojawiły się pretensje pod adresem dociekliwej 
mieszkanki ze strony innych uczestników zebra-
nia. Głównie o to, że powinna zadać je przedsta-
wicielom właściwej spółdzielni mieszkaniowej, 
a nie miejskim urzędnikom.

Zresztą, dramaturgia spotkania była duża. 
Także lista tematów rosła imponująco z każdą 
chwilą. Wśród nich pojawiły się te, które można 
by śmiało nazwać mianem dyżurnych. Choćby 
kwestia psich toalet. „Panie kierowniku, ile ludzi 
płaci za swoje pieski?” – adresatem tego pytania 
był sekretarz miasta Grzegorz Dulemba. „Bardzo 
mało” – pada w odpowiedzi. Do dyskusji włącza 
się kolejny zatroskany o los swojego czworonoż-
nego pupila rozmówca. Relacjonuje, że wziął psa 
ze schroniska i nagle doszło do niego, że nie ma 
co zrobić z... wstydliwym psim problemem. Tutaj 
kompetentny okazuje się sekretarz. „Te kupki to 
do pierwszego lepszego kosza się wrzuca” – in-
struuje fachowo. Kolejny temat – Straż Miejska. 
W tym przypadku mieszkańcy wręcz prześcigali 
się w postulatach. Wszystkie one zaś sprowa-
dzały się do tego, aby – jak argumentował jeden 
z nich – „strażnicy miejscy wysiedli z samochodu, 
który przecież mają z naszych podatków i prze-
szli się po klatkach”. Sekretarz Dulemba ripos-
tuje: „Ja twierdzę, że strażników jest po prostu 
za mało”. Po chwili dodaje: „Straż jest od porząd-
ku w mieście, choć spotkałem się już z głosami, 

W związku z tekstem o sugestywnym tytule „Marycha 
w szkole?”, który ukazał się na łamach portalu internetowego 
Jasnet, podającym nieprawdziwe informacje i sugestie na 
temat uczniów i dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu- 
Zdroju, na mocy Art.31 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo 
prasowe, żądam zamieszczenia sprostowania zawierającego 
następujące informacje:
- po przyłapaniu na paleniu w szatni 2 uczniów gimnazjum zo-
stały podjęte przez nauczyciela, dyrekcję i pedagoga szkol-
nego natychmiastowe działania zmierzające do wyjaśnienia 
i ukarania sprawców, miedzy innymi powiadomiono rodziców 
i policję,
- po zbadaniu wszelkich aspektów sprawy nie było podstaw do 
oskarżenia żadnego z nich o posiadanie i palenie marihuany,
- wicedyrektor Małgorzata Targiel przedstawicielowi Jasnetu 
na zadane pytanie („Czy potwierdza Pani, że 12 marca 2012r. 
w szkole miała miejsce sytuacja z użyciem marihuany?”) od-
powiedziała zgodnie z prawdą, że nie miała miejsca taka sy-
tuacja. Niczego nie ukrywała i dbała o to, aby uczniowie szkoły, 
nawet ci sprawiający problemy, nie byli fałszywie publicznie 
oskarżani,
- dyrekcja ZS1 podejmuje zdecydowane działania wobec ucz-
niów sprawiających kłopoty.

Oczekuję ukazania się tego sprostowania do 20 marca 
2012r. na łamach portalu Jasnet i gazety przez Was wyda-
wanej w wyeksponowanym miejscu strony głównej. W przy-
padku braku tego sprostowania dyrekcja ZS1 w Jastrzębiu-
Zdroju podejmie działania zmierzające do wystąpienia na dro-
gę prawną przeciw autorowi tekstu i właścicielowi portalu, 
gdyż podane fałszywe informacje i jednoznaczne sugestie na-
rażają szkołę na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania 
działalności edukacyjnej, godzą w dobre imię szkoły, poniżają 
dyrekcję i nauczycieli w opinii publicznej, ośmieszają w oczach 
uczniów i ich rodziców. Działania tego portalu łamią Art. 12 pkt 
1.1. prawa prasowego w/w ustawy.

     dyrektor Zespołu Szkół Nr 1

Komentarz do sprostowania:

 www.jasnet.pl: "Do sprostowania ZS nr 1"

że powinni szorować jastrzębskie chodniki”.
W tej sprawie wypowiedział się także niefor-

malny bohater zebrania na osiedlu Chrobrego – 
jeden z tutejszych mieszkańców. Bardzo spon-
taniczny rozmówca. O donośnym głosie. Trzeba 
przyznać, że kilka razy udało mu się zdominować 
rozmowę. Na zasadzie: kto głośniejszy, ten ma 
głos i rację. W czasie środowego zebrania odżył 
w nim zapewne zadawniony uraz do Straży Miej-
skiej. Jak relacjonował przejmującym głosem, 
cała rzecz działa się wiele lat temu, w pobliżu 
słynnego „ronda donikąd”. Na własne oczy wid-
ział wówczas jak dwóch strażników miejskich 
„leżało bykiem na trawie”. „Milczałem przez tyle 
lat, nie chciałem o tym mówić, ale zostałem spro-
wokowany” – wyjaśniał wszystkim motywy swo-
jego postępowania.

Oczywiście, psie kupy i skuteczność Straży 
Miejskiej to nie jedyne problemy na „szóstce”. 
Padały też inne pytania. O możliwość rozbudowy 
osiedlowych parkingów. O ekrany dźwięko-
szczelne. O przyszłość Ośrodka Wypoczynku 
Niedzielnego. O ciągnące się w nieskończoność 
remonty dróg i chodników. A nawet – o możliwe 
kierunki rozwoju naszego miasta. Jeden z dys-
kutantów ostrzegał, że jeśli Jastrzębie-Zdrój 
oprze się tylko na węglu, młodzi ludzie będą szu-
kać szczęścia za granicą. „Mam dwóch synów. 
Tak się szczęśliwie złożyło, że udało mi się ich 
obu wykształcić. Teraz jeden jest w Australii, dru-
gi – w Anglii” – opowiadał.

Kolejna, kto wie, czy nie najciekawsza, od-
słona spotkania rozpoczęła się wraz z wystą-
pieniem Marii Pilarskiej, naczelnik Wydziału In-
frastruktury Komunalnej i Inwestycji. Jej ambicją 
było przybliżenie mieszkańcom „szóstki” podsta-
wowych faktów związanych z nowym „podat-
kiem śmieciowym”. W pewnym momencie na-

wiązuje do modelu społeczeństwa leninowskie-
go, gdzie każdy zawsze mówi prawdę. Jej zda-
niem to niebezpieczna mrzonka, także w przy-
padku omawianego tematu. „Zwyczajnie nie mo-
żemy zakładać, że każdy obywatel oddaje do 
utylizacji tyle śmieci, ile wyprodukuje. Taka pra-
wdomówność była możliwa chyba jedynie w spo-
łeczeństwie leninowskim” – ironizowała. Te sło-
wa szybko spotkały się z ripostą. „Czy pani jest 
Churchillem?” – pada z końca sali. To ten sam 
donośny głos, który jeszcze kilkanaście minut 
temu ubolewał nad kondycją Straży Miejskiej. 
„To przecież Churchill powiedział, że nie wymy-
ślono lepszego ustroju niż demokracja, a pani tu 
coś o Leninie” – kontynuuje niezrażony. „Tak, 
najlepszy jest faszyzm” – niespodziewanie do 
dyskusji włącza się Tadeusz Markiewicz, prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Chrobrego. Tak na-
prawdę nie miał chyba tego na myśli? Ostatecz-
nie wątek „podatku śmieciowego” umarł śmier-
cią naturalną. „Pani naczelnik, pani nas zanudza 
nieistotnymi szczegółami” – pada nawet z ust 
jednego z mieszkańców. 

Radni Janusz Tarasiewicz i Jerzy Lis – obecni 
na środowym spotkaniu – zgodnie nawiązują do 
niefortunnej wypowiedzi o faszyzmie autorstwa 
swojego kolegi z Rady Miasta Tadeusza Markie-
wicza. „Każdy przewodniczący prowadzi takie 
zebrania w stylu, jaki uważa za słuszny. Z drugiej 
strony radni powinni cedzić słowa – bez względu, 
czy są wypowiadane w konwencji żartu, czy nie” 
– przekonuje pierwszy z nich. „Nie przywiązywał-
bym zbyt dużej uwagi do tej wypowiedzi. Cho-
ciaż chciałoby się spytać pana Kinasiewicza, czy 
postawa przewodniczącego Markiewicza jest 
reprezentatywna dla całej Wspólnoty – wtórował 
mu Jerzy Lis.

W środę, 14 marca, w czasie spotkania z mieszkańcami osiedla Chrobrego aż kłębiło się od emocji. Po raz kolejny 
okazało się, że to tam pulsuje prawdziwe tętno miasta. Nie w zaciszu gabinetów, nie między stronami miejskich 
biuletynów, ale właśnie na osiedlach i w sołectwach. W środowym zebraniu, oprócz samych mieszkańców, 
uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Osiedla i jastrzębskiego magistratu oraz radni. Jak się miało 
niebawem okazać, każdy z nich miał swój własny pomysł na to, jak uczynić to miejsce przyjaznym i funkcjonalnym.

Fot. Mateusz Magiera

Zespół Szkół nr 1. Fot. Kamil Spodniewski
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Jeden z mieszkańców Jastrzębia podzielił 
się z redakcją JasNetu wrażeniami z nie-
dzielnego, 11.03, porannego spaceru: 
„Jakież było moje zdziwienie, kiedy idąc 
główną ulicą w mieście, jaką jest al. Pił-
sudskiego zobaczyłem porozrzucane ko-
sze na śmieci i odpadki walające się po 
chodniku. Dziwi mnie to, że tak wygląda 
bądź, co bądź, centrum naszego miasta. 
Pytam się, dlaczego tak się dzieje i czy in-
stytucje powołane do utrzymania ładu 
i porządku należycie wykonują swoje 
obowiązki?”

Dyżurny Straży Miejskiej poinformował, 
że w niedzielę o godz. 4.50 otrzymano 
zgłoszenie o tym, że na al. Piłsudskiego 

znajdują się porozrzucane kosze na 
śmieci. „Podjęliśmy działania polegające 
na skontaktowaniu się z firmą, która zaj-
muje się utrzymaniem tego obszaru mia-
sta i nakazaliśmy jej doprowadzenie tego 
miejsca do porządku” - mówił. Jednak, 
jak zauważyli mieszkańcy z ul. Wielkopol-
skiej, stan nieładu trwał w tym miejscu 
do późnych godzin wieczornych. Dyżurny 
SM odpowiada na to, że jego jednostka 
zobowiązana jest do przekazania inter-
wencji do stosownej instytucji. Tylko 
w przypadku istnienia zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzkiego zobowiązana 
jest ona do natychmiastowego podjęcia 
działań. „W takim przypadku takie zagro-
żenie nie miało miejsca” - podsumowuje.

Podział środków finansowych dla po-
szczególnych osiedli i sołectw, rozliczanie 
faktur, a także brak możliwości opłacania 
usługi transportowej przez jednostki po-
mocnicze miasta - były tematami ponie-
działkowego, 12 marca, spotkania prezy-
denta miasta z członkami zarządów ja-
strzębskich osiedli i sołectw. 
Największe zainteresowanie i emocje 
wzbudził problem rozliczenia pieniędzy, 
które osiedla i sołectwa uzyskują z budże-
tu miasta. Prezydent Marian Janecki mó-
wił: „To są środki publiczne i wymagają 
szczególnego, starannego wydatko-
wania.”
Działacze, tak jak Sławomir Filipowicz 
(osiedle Złote Łany) skarżyli się na zbyt 

sformalizowane wymogi rozliczenia pie-
niędzy. Wskazywali, że zarząd, który skła-
da się ze społeczników nie ma zapewnio-
nej odpowiedniej logistyki, aby podołać 
temu zadaniu. Arkadiusz Wąsik (osiedle 
Pionierów) nie zgadzał się z tym, że każde 
osiedle, niezależnie od ilości mieszkań-
ców, otrzymuje sumę 5 tys. zł na swoją 
działalność i zaproponował kompromiso-
we rozwiązanie. Alina Mikołajczyk (osied-
le Gwarków) pytała dlaczego osiedla nie 
mogą opłacać ze środków budżetowych 
usług transportowych, związanych z wy-
cieczkami? Kazimierz Janoska uznał, że 
przydzielanie jednakowych środków fi-
nansowych na każde osiedle jest niespra-
wiedliwe. Barbara Niemczyk (sołectwo 

Szeroka) mówiła o biurokracji, z którą 
muszą borykać się społecznicy. 
Prezydent zwrócił się do zebranych 
o wspólne wypracowanie zasad podziału 
środków finansowych z budżetu miasta. 
Zapewnił, że magistrat zasięgnie opinii 
Urzędu Skarbowego, co do finansowania 
usług transportowych ze środków budże-
towych, a także do określenia jasnych 
i precyzyjnych zasad wydatkowania i roz-
liczania pieniędzy publicznych przez za-
rządy osiedli. Tomasz Czarnota (osiedle 
Pionierów) podsumował spotkanie: „Ni-
czego nowego nie wniosło. Dalej nie ma 
wypracowanych nowych zasad podziału 
środków finansowych na każde osiedle, 
a to był przecież najważniejszy problem”. 

KOSZE STAŁY 
IM NA DRODZE...

Fot. Łukasz Parylak

CO Z TYM 
FASZYZMEM?
Duże kontrowersje wywołała wypowiedź 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
Chrobrego i radnego Tadeusza Markiewi-
cza (Wspólnota Samorządowa), który 
podczas zebranie osiedlowego, w dniu 14 
marca, użył stwierdzenia, że „najlepszy 
jest faszyzm”. 

Przewodniczący Klubu Radnych Wspól-
noty Samorządowej, do którego należy 
radny Markiewicz, Andrzej Kinasiewicz, 
odnosząc się do tej sytuacji, powiedział: 
„Nie znam sprawy. Jako Wspólnota spot-
kamy się w przyszłym tygodniu, w czwar-
tek, wtedy chciałbym się zapytać pana 
Markiewicz, co to takiego było i wówczas 
ustosunkuję się do całej sprawy”.

Tadeusz Sławik (Prawo i Sprawiedli-
wość), przewodniczący Rady Miasta oce-
nił wypowiedź radnego: „To były bardzo 
niefortunne słowa i nie powinny paść. Je-
śli radny je powiedział, to powinien prze-
prosić. Wiemy doskonale, czym był fa-
szyzm dla Polski, dla Europy, dla świata”. 

Natomiast Roman Foksowicz (Platforma 
Obywatelska) tak skomentował wypo-
wiedź radnego Markiewicza: „Takie treści 
nie powinny padać. Każda osoba publi-
czna powinna zastanowić się nad tym, co 
mówi. Nie można rzucać tego typu 
stwierdzeń dowolnie. Komunizm, fa-
szyzm to systemy, które przyniosły wiele 
ofiar i z takich rzeczy się nie żartuje. Oso-
by publiczne powinny myśleć nad tym, co 
mówią, zwłaszcza na tego typu spot-
kaniach. Poza tym ciekawy jestem, czy 
pan Piksa i Wspólnota Samorządowa wy-
powiedzą się stanowczo w tej kwestii, tak 
jak to było w przypadku radnej Maryniak. 
Czy równie mocno nagłośnią jego wypo-
wiedź?” 
Jerzy Lis (Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej) już wcześniej wyraził swoje stano-
wisko na ten temat: „Nie przywiązywał-
bym zbyt dużej uwagi do tej wypowiedzi. 
Chociaż chciałoby się spytać pana Kina-
siewicza, czy postawa przewodniczącego 
Markiewicza jest reprezentatywna dla 
całej Wspólnoty”.

W KÓŁKO O TYM SAMYM...

MOTOCYKLIŚCI 
ROZPOCZĘLI SEZON

Ryk silników, jedyny w swoim rodzaju za-
pach spalin i setki postaci w czarnych skó-
rzanych strojach. To nie scena z żadnego 
filmu, a jastrzębskie ulice i Park Zdrojowy, 
które w sobotę, 24 marca, opanowane 
zostały przez fanów motocykli.

W ciepłe, słoneczne popołudnie motocy-
kliści postanowili oficjalnie zakończyć zi-
mę. A wiadomo, jak koniec zimy to należy 
utopić Marzannę. Tym razem jednak to-
piono...burą sukę – czyli motocyklową 
panią zimę. Najpierw podpalona a później 
rzucona do rzeczki przepływającej przy 
basenie w Zdroju, bura suka żegnana by-
ła gwizdami kilkuset motocyklistów. Nie 

ma w tym nic dziwnego, w końcu to dla 
nich znak, że rozpoczął się sezon, na 
który wszyscy amatorzy ścigaczy, chop-
perów czy turystyków czekali całą zimę.

Myli się ten, kto uważał że na sym-
bolicznym pożegnaniu zimy impreza się 
zakończy. Na fanów motocykli czekał je-
szcze szereg atrakcji przygotowany przez 
organizatorów „przejścia na jasną stronę 
sezonu” czyli Stubborn Lions. Do zabawy 
przygrywały dwie kapele – Siegfried oraz 
Day of Riot. Nie zabrakło również typowo 
motocyklowych konkursów, jak chociaż-
by na najwolniejszą jazdę. W Parku Zdro-
jowym bawili się wszyscy, bez względu na 

to, na czym jeżdżą na co dzień, ponieważ 
dla wszystkich motocyklistów rozpoczę-
cie sezonu to wielka radość. Mimo że to 
dopiero trzecie pożegnanie burej suki, to 
organizatorzy już mają wprawę, co po-
twierdzali uczestnicy sobotniej imprezy, 
wychwalając organizację całego przed-
sięwzięcia. Park Zdrojowy na okres kilku 
godzin stał się centrum motocyklowym 
nie tylko Jastrzębia, ale wręcz całego Ślą-
ska, ponieważ na rozpoczęcie sezonu 
przyjechali motocykliści nie tylko z Ja-
strzębia, ale również z Żor, Wodzisławia, 
Rybnika czy Sosnowca. 
Relacja filmowa z tego wydarzenia na 
łamach portalu JasNet.

Fot. Magdalena Kowolik
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Dlaczego zdecydowała się Pani ubiegać 
o stanowisko dyrektora szpitala?

Całe moje życie zawodowe przebiegało w „bliskim 
związku" z ochroną zdrowia. Pracowałam w szpita-
lach na różnych stanowiskach administracyjnych 
oraz związanych z zarządzaniem. Moje doświadcze-
nie zawodowe, a także wiedza z pewnością okażą się 
przydatne w pracy na stanowisku dyrektora Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2. Wyko-
rzystanie całego bagażu doświadczeń, który dotych-
czas zdobyłam, było powodem ubiegania się o sta-
nowisko dyrektora WSzS Nr 2. 

Czy stanowisko dyrektora 
WSS Nr 2 jest polityczne?

Nie ma mowy o polityce w szpitalu. Otrzymałam to 
stanowisko w postępowaniu konkursowym, w któ-
rym uczestniczyli też inni kandydaci. Do swojej 
pracy podchodzę pragmatycznie, merytorycznie. 
Moim celem jest dobrze zarządzać szpitalem z ko-
rzyścią przede wszystkim dla pacjentów, a w drugiej 
kolejności zatrudnionego personelu. 

Zdążyła się Pani zapoznać 
z sytuacją szpitala?

Patrząc na aspekt finansowy sytuacja jest trudna. 
Mamy duże zobowiązania do pokrycia, na które 
w chwili obecnej nie starcza nam środków. Nasza 
płynność finansowa jest zagrożona. Jeżeli chodzi 
natomiast o moją znajomość struktur szpitala i ich 
organizacji, to sukcesywnie analizuję poszczególne 
komórki i przyglądam się ich pracy. Już spotkałam 
się z ordynatorami poszczególnych oddziałów i wy-
mieniliśmy pierwsze uwagi. Odbędą się kolejne ze-
brania. 

Jak Pani chce zapewnić finansową 
płynność szpitala? 

Zwróciliśmy się do Śląskiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia o zapłatę za tzw. nadwykonania, 
za rok 2011, są to usługi medyczne świadczone 
przez szpital, za które nie przekazano nam środków 
finansowych z NFZ. Jest to kwota około 10 mln zł. 
Również wystąpiliśmy o podwyższenie kwoty kon-
traktu za rok 2012 o około 14 mln zł więcej. 

A czy to załatwi sprawę?

To pozwoli spokojnie funkcjonować szpitalowi -bez 
fajerwerków, ale z perspektywą na rozwój

A, co jeśli nie dostaniecie tych kwot?

Usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiać. Myślę 
o wszystkich partnerach dyrektora: ordynatorach, 
radzie pracowników, związkach zawodowych, radzie 
społecznej szpitala.  W takiej sytuacji musielibyśmy 
ograniczyć ilość udzielanych świadczeń medycz-
nych.

Jakie widzi Pani największe 
zagrożenia dla szpitala?

To zagrożenie już się pojawiło i jest to utrata płyn-
ności finansowej. Chociaż, jak na razie, nie mamy do 
czynienia z egzekucjami komorniczymi. Taka sytua-
cja, na dłuższą metę, zagraża nawet funkcjonowa-
niu szpitala, ale na razie nie jesteśmy jeszcze w ta-
kim kryzysowym położeniu. Zresztą powiem, że jest 
to problem większości szpitali wojewódzkich na Ślą-
sku. Do końca kwietnia przedstawię program na-
prawczy szpitala, ale na razie nie chciałabym mówić 
o szczegółach. 

Żeby nie było tylko pesymistycznie, 
jakie są szanse WSzS Nr 2?

Jeśli otrzymamy zapłatę za nadwykonania i zwięk-
szenie kontraktu, o których przed chwilą mówiłam, 
będzie to dla nas duża szansa wyjścia na prostą, 
jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Poza tym stawia-
my na nowe usługi medyczne, które chcemy wpro-
wadzić do naszej oferty. Jest to rehabilitacja neuro-
logiczna, na którą mogliby trafiać pacjenci prosto 
z oddziałów neurologicznego i udarowego naszego 
szpitala oraz innych lecznic. Podjęliśmy działania 
zmierzające do udzielania świadczeń w zakresie kar-
diologii inwazyjnej (operacje na otwartym sercu). 

Uruchomienie tych specjalności i dobry poziom le-
czenia w już funkcjonujących oddziałach i porad-
niach zapewni dopływ dodatkowych środków. Dzia-
łają w naszym szpitalu oddziały, które są „oblegane" 
przez pacjentów i dodatkowo są dobrze postrzegane 
przez płatnika, czyli NFZ. Tak więc szansą jest wpro-
wadzenie nowych usług medycznych i ciągły rozwój 
tego co posiadamy, co podnosi konkurencyjność 
WSzS Nr 2 w regionie. I w tym kierunku zamierzamy 
pójść. 

Czyli ma Pani pomysł na szpital?

Tak, trzeba oprzeć się na tym, co już mamy, co zo-
stało zapoczątkowane oraz rozwijać nowe pomysły, 
wdrażać nowe usługi medyczne. Planujemy moder-
nizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii. Chciałabym przenieść Oddział Pediatryczny z bu-
dynku przy ul. Krasickiego do budynku głównego. 
Wcześniej wspomniałam już, iż zamierzamy wpro-
wadzić nowe usługi medyczne, czyli kardiologię in-
wazyjną oraz oddział rehabilitacji neurologicznej. 
Niedługo ruszy u nas punkt biblioteczny oraz tzw. 
okno życia, gdzie matki w trudnej sytuacji będą mo-
gły zostawić dziecko mając pewność, że zapewnimy 
mu właściwą diagnozę  i terapię medyczną oraz dal-
szą opiekę. Szpital ma spełniać pokładane w nim 
oczekiwania pacjentów i środowiska lokalnego. 

A dalsze zamierzenia?

Głównym celem jest to, aby nasz szpital miał statut 
wielospecjalistycznego, który świadczy usługi na 
wysokim poziomie i potrafi przyciągnąć pacjentów 
również spoza regionu. WSzS Nr 2 musi się rozwijać, 
aby być konkurencyjnym w stosunku do innych tego 
typu placówek medycznych. 

Zamierza Pani zwalniać pracowników, 
zatrudniać nowych?

Na pewno nie będzie zwiększania zatrudnienia. Pra-
cownicy odejdą z przyczyn naturalnych, takich jak 
emerytury, zmiany miejsca zamieszkania itp.  Poza 
tym niektóre osoby mają umowy czasowe, umowy-
zlecenie, które obowiązują przez pewien okres cza-
su. Trzeba zastanowić się nad sensem ich przedłu-
żenia, mając na uwadze potrzeby i funkcjonowanie 
szpitala.

Czy część z tych umów 
nie zostanie przedłużona?

Realnie istnieje taka możliwość, ale zawsze po-
przedzone to będzie analizami z mojej strony. Biorę 
pod uwagę również przesunięcie pracownika na inne 
stanowisko, a dopiero w ostateczności rezygnację 
z dalszego zatrudnienia. 

Część z tych umów 
już nie została przedłużona?

Tak, potwierdzam ten fakt. 

Planuje Pani prywatyzację 
niektórych jednostek szpitalnych?

Nie, nie mam takich zamiarów. 

Pani zdanie o prywatyzacji szpitala?

Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie 
posiadam uprawnień, aby decydować o ewentualnej 
prywatyzacji. Uważam jednak, że tego typu, duże, 
wielospecjalistyczne szpitale powinny pozostać pu-
bliczne, tak aby zapewnić dostęp do kompleksowych 
usług medycznych. 

A jeśli chodzi o komunalizację, 
czyli przejęcie szpitala przez miasto?

Nie wiem, czy miasto byłoby zainteresowane takim 
przejęciem i dysponowałoby odpowiednimi  finan-
sami. Niemniej jednak, oczekuję większego zain-
teresowania ze strony miasta z uwagi na fakt, iż po-
nad 70% pracowników szpitala to mieszkańcy Mia-
sta Jastrzębie – Zdrój.
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T
iż problemu narkomanii w szkołach nie ma - 
to gruby nietakt. Proza życia nie opiera się 
na operach. To brutalne dramaty dzisiej-

szej rzeczywistości. Główne role wśród dorosłych, 
już dawno objęły hipokryzja z dulszczyzną. Wiąże 
się z tym także zjawisko nadmiernej swobody - pra-
wo do coraz szerszej wolności młodzieży tych cza-
sów. Tylko czy jednym z aspektów tej wolności musi 
być m.in. wypalenie „blanta” między lekcjami, 
albo wciągnięcia "kreski" na drugie śniadanie? 

„Na pewno można u nas - jak wszędzie, dostać 
zioło. „Andrzeja” również, bo są to najbardziej 
„standardowe narkotyki. "Każdy lubi sobie czasem 
zajarać" - mówią niektórzy i oczywiście nie uważa-
ją marihuany za narkotyk… Dodając kwestię od 
znajomego dealer’a: „prawie każdy uważa, że ma-
rihuana to miękki narkotyk - więc nie uzależnia, 
nie „ściąga w dół.” Nawet on uważa - z obserwacji, 
że znaczna część tych osób, które kiedyś lubiło 
„wychillować się po trawce" wciągają teraz „an-
drzeja” itd... Nadal wystarczy kilka stów – w  Cze-
chach dobre palenie jest jeszcze tańsze. Później 
tylko przyjechać do J-bia z powrotem, zrobić 
mniejsze „działki” i to sprzedawać - to zawsze jest 
dobry, czysty zysk (no i często ci co od ciebie kupu-
ją, z Tobą zajarają).”
Andrzej - Zs6

A może to tylko zbędne gadanie, jakieś brednie 
o rozprowadzaniu narkotyków w szkole? Może os-
karżamy środowiska szkolne o "jakieś ćpanie", za-
rzucając równocześnie nieodpowiedzialność ciała 
pedagogicznego, które ulegając owej hipokryzji - 
niczego nie widzi, nie słyszy - po prostu nie chce…? 
A do tego też, tak zwyczajnie - rodzice mają to 
gdzieś...? Więc cóż trudnego do zrozumienia w po-
jęciu "narkotyki"? - W świecie małej grozy i więk-
szej odporności na występek z wzmożoną toleran-
cją, na twarzach lokuje się od razu speszenie, uś-
mieszki albo oburzenie i nieodłączne - "nie mam 
z tym nic wspólnego" - kiedy tylko wspomni sie 
o "dragach". Ale czy musimy koniecznie posiadać 
fizyczny kontakt z narkotykami, by rzeczywiście 
mieć z nimi do czynienia? I właściwie co określa dzi-
siejsza młodzież mianem narkotyku?

„Czy marihuana jest dostępna w szkołach? - Mari-
huana jest wszędzie - w szkołach, w domach, na-
wet na policji. Można powiedzieć, że jest dosłow-
nie wszędzie: w każdym kraju, na każdym bloko-
wisku.”
Marian - Zs4

Żyjemy sobie wszyscy w rzekomo poukładanym jas-
trzębskim świecie "niby wartości" (czy może za-
szufladkowanych racji?), kiedy to obok swoje epi-
zody perfekcyjnie odgrywają różnej nazwy patolo-
gie... Jedną z nich jest owa szkolna narkomania, 
która w tym mieście istnieje już od dobrych 15 lat. 
Więc jeśli świetnie zdajemy sobie z tego faktu 
sprawę, to dlaczego ciągle temu zaprzeczamy? 
Czyżbyśmy świadomie uciekali od odpowiedzial-
ności i problemu? Może to nas przerasta? Albo to ko-
lejne brednie, na które wygłaszamy swoje racje za-
słaniając się wartościami wyssanymi z palca, by 
tylko o tym nie wspominać i żyć sobie w tym swoim 
hermetycznym świecie dobrze ułożonych ludzi na 
stanowiskach i poziomie? - „Zmiatamy problem pod 
dywan". Świadomie, pod naszą kontrolą umyka 
nam ten widok kolejnych działań - "ubikację obok", 

kiedy to następna grupa młodzieży wykłada "dawkę 
grama", ironizując z przyjętych zasad, śmiejąc się 
w twarz i kpiąc z głupoty magistrów pedagogów - 
"udających pedagogów"…

„Narkotyki w mojej szkole w postaci marihuany to 
codzienność. Nie trudno ją dostać, wystarczy je-
den telefon i osoba handlująca potrafi przyjechać 
w ciągu paru minut pod teren szkoły, potrafi nawet 
sprzedać w "kredo”. U mnie w szkole potrafią palić 
to wszędzie. Najczęściej palą "trawkę" obok kośc-
ioła w takim mały lasku, w szatniach. Teraz palą po 
ubikacjach szkolnych... Co do nauczycieli, to ra-
czej nie wiedzą, zawsze znajdzie się jakiś sposób 
by ich "oszukać". Denerwuje i irytuje mnie nato-
miast to, jak nawet co przerwę ludzie potrafią so-
bie wyjść zapalić, w ciągu lekcji potrafią powie-
dzieć "proszę pana, mogę iść skorzystać z ubikacji?" 
Patryk - ZSH

Czy dzisiejsi nauczyciele w ogóle posiadają jakie-
kolwiek pojęcie na temat tego, w jaki sposób za-
chowuje się, wygląda, odzywa się i funkcjonuje 
człowiek po zażytych środkach odurzających? Czy 
przeprowadza się jakieś szkolenia? - Może to rów-
nież jest przyczyną rzekomego braku zaintereso-
wania nauczycieli przez oczywisty brak informacji 
na ten temat? Również w sprawie uczniów nie prze-
prowadza się żadnych szerzej pojętych lekcji na 
temat uzależnień. W jakim położeniu zatem jest 
PROFILAKTYKA w tym temacie? Czy w którejś szko-
le celowo zorganizowano spotkanie z doświadczo-
nym człowiekiem, który przedstawił owy problem 
na swoim przykładzie - występując dziś jako tera-
peuta ze szczerym odzewem i apelem do młodych? 
– Mówiąc NIE NARKOTYKOM? 

„Jest to niezaprzeczalny fakt – tym bardziej po os-
tatniej ogromnej aferze, która miała miejsce 
w mojej szkolnej szatni... Nie wydaje mi się jed-
nak, by na terenie szkoły spożywano coś „mocniej-
szego”. Jeśli już chcielibyśmy sprecyzować grupę 
mającą najłatwiejszy dostęp do narkotyków, sta-
wiałabym od 3 gimnazjum wzwyż. Potrzebują pie-
niędzy na nowe gry, oryginalne ciuchy, wyjścia ze 
znajomymi. Deal’owanie jest najprostszym sposo-
bem by te pieniądze zdobyć. Nauczyciele w tej 
sprawie są podzieleni na dwie grupy: Ci którzy zda-
ją sobie sprawę, że narkotyki są ogólnodostępne 
i na tych, którzy tej myśli do siebie nie dopuszcza-
ją, wolą udawać, że nic się nie dzieje i „zaprzyjaź-
niać się” z uczniami... Według mnie, jeśli ktoś od-
czuwa silną potrzebę zdobycia narkotyków, jest to 

w mojej szkole jak najbardziej do zrobienia. Trze-
ba tylko wiedzieć, do kogo uderzyć.”
Klaudia - Zs1

"Przecież naszych absolwentów problem narko-
tyków nie dotyczy" - często słyszane opinie. Jakie 
zatem powinniśmy podjąć środki, by definitywnie 
zlikwidować zjawisko narkomanii – konkretnie 
w jastrzębskich szkołach? Czy ten stopień jest na 
tyle silny, że jedyne serum, to posunąć się do kate-
gorycznych środków zwalczania - masowego prze-
szukiwania każdego absolwenta, a przy tym odważ-
nie przyjmować krytykę nazewnictwa sprawy jako 
"więzień szkolnych"? Czy to już zahacza o naru-
szanie wolności osobistej uczniów? Czy jest sens 
w ogóle działać w tej sprawie, jeśli już na początku 
natykamy się na pierwsze przeszkody, gdzie prawo 
stoi po stronie problemu? 

„Co do narkotyków w mojej szkole – tak, występują 
i jestem stanowczym ich przeciwnikiem. Wiele 
osób twierdzi, że lepiej jest „zajarać lolka” niż 
wypić 0.7 wódki. Wiem, że „sztukę” u mnie w szko-
le można załatwić w ciągu jednej lekcji/przerwy, 
bo jest ktoś kto zajmuje się deal’em u mnie w szko-
le. Jest to nieopłacalny interes, bo wiele osób 
chciałoby działkę „w kredo”, bo jak wiadomo - ktoś 
kto jara, cały czas jest niewypłacalny. Nauczyciele 
myślą że uczniowie palą w ubikacjach, tylko papie-
rosy, a w trakcie przerwy wchodząc i widząc ucznia 
klasy 1 gimnazjum z fifką w rękach – ręce opadają… 
Osobiście myślę, że jak już ktoś chce sobie ćpać to 
nie w szkole, bo nie powinno to mieć miejsca 
w tzw. naszym drugim domu. Szanujmy się wza-
jemnie, bo nie każdy ma ochotę patrzeć na poziom 
demoralizacji i tego co się dzieje z „młodzieżą” 
w obecnych czasach.”
Adam – Zs3

Zakładając fakt końca narkomanii w szkołach - kła-
dąc temu kres, czy nie zatoczymy błędnego koła, 
w którym zostanie ona zastąpiona inną "gałęzią pa-
tologii"...? – Czy nie będzie tak,  że znowu coś omi-
niemy, gdyż całą uwagę skupimy na jednym proble-
mie, zamiast zająć się całością? A dzisiejsza mło-
dzież – w myśl tezy „Sex, Drugs and Rock’n’Roll” – 
zapewne w tym czasie znajdzie inny sposób, by 
móc się bardziej wyluzować...

jastrzębska maturzystka

Fot. sxc.hu

Czy szpitalny parking ponownie 
przejdzie w ręce prywatne?

Wiem, że z tym były trudne doświadczenia  i rzeczy-
wiście zastanawiam się nad przyszłością parkingu, 
wprowadzeniem rozwiązania korzystniejszego dla 
szpitala. Na dzień dzisiejszy nie podjęłam jeszcze 
decyzji. Jestem na etapie analiz. 

Co Pani sądzi o zarobkach szpitalnych, 
są za duże, za niskie, w sam raz?

Na pewno każda grupa zawodowa ma swoje wy-
obrażenia o nich i jest to ich subiektywny odbiór. Os-
tatnie regulacje zarobków są wynikiem negocjacji 
pomiędzy poszczególnymi grupami, a dyrekcją szpi-
tala. Na razie trudno mi oceniać te ustalenia. 

Nie obawia się Pani roszczeń 
finansowych załogi, związków 
zawodowych?

Obawiam się. Uważam, że może to być pewne za-
grożenie. Jednak na razie nie spotkałam się z tego 
typu żądaniami. Obecnie trudno mówić o podwyż-
kach, skoro nasza płynność finansowa jest zagro-
żona. Byłyby to oczekiwania nierealne. 

Jak Pani postrzega kontakty 
dyrektor – związki zawodowe?

Zostałam życzliwie przyjęta przez przedstawicieli 
związków zawodowych. Na razie rozmawiamy, spo-
tykamy się na zebraniach tematycznych, gdzie oma-
wiamy poszczególne zagadnienia. Cieszę się, że jest 
między nami dialog. Uważam, że wzajemne kontak-
ty powinny opierać się na rozmowie i dochodzeniu 
do porozumienia, a nie na ostrej konfrontacji. Na-
szym celem jest przecież zapewnienie prawidłowe-
go funkcjonowania szpitala. 

Kto jest Pani zdaniem najważniejszym 
partnerem szpitala?

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jest 
naszym organem założycielskim. Liczę na, w dal-
szym ciągu, silne partnerstwo z Urzędem Miasta 
w Jastrzębiu-Zdroju, który przekazuje nam w użyt-
kowanie sprzęt medyczny. Bardzo dużo wspomaga 
nas Jastrzębska Spółka Węglowa. Poza tym wymie-
niłabym tutaj Fundacje Ochrony Zdrowia i Opieki 
Społecznej, a także Stowarzyszenie Dializowanych 
„NEPHROS", Stowarzyszenie „Jastrzębska urologia" 
oraz wiele innych fundacji i stowarzyszeń,- nie spo-
sób ich wszystkich wymienić.

Przychodzi Pani do pracy rano, 
a wychodzi koło 20-21, czy jest 
Pani tytanem pracy, to Pani styl?

Powiedziałabym, że to nie styl pracy, a poczucie obo-
wiązku. Bardzo lubię odpoczynek w różnej formie: 
z książką, w kinie, na sportowo, na spotkaniach 
z przyjaciółmi, ale WSzS Nr 2 to duży szpital i wiele 
problemów, i na razie skupiam się na ich rozwią-
zaniu. Należy poświęcić im odpowiednią ilość czasu. 
Każdy dokument, który do mnie trafia czytam, ana-
lizuję, a to również pociąga za sobą czas. Trudno 
zamknąć to wszystko w 8 godzinach żeby ze wszyst-
kim się zapoznać, stąd te niestandardowe godziny 
pracy, ale niedziela jest dla mnie. 
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R
ównież i na Śląsku wytworzyły 
się specyficzne zwyczaje zwią-
zane ze Świętami Wielkanocny-

mi. Wielki Tydzień zaczynał się od nie-
dzieli, podczas której święciło się palmy. 
„Jednak w tym rejonie Polski wyglądały 
one nieco inaczej. Wykonane były z mło-
dych gałązek wierzby, a nie z ususzonych 
kwiatów. Po poświęceniu połykani tzw. 

bazie, wierząc w ich lecznicze działanie. 
Z pozostałej części robiono krzyżyki i za-
tykano je w pola, w celu zapewnienia 
urodzaju” - wyjaśnia Anna Lerch, etnolog 
z Galerii Historii Miasta. Na Górnym Ślą-
sku popularne było także chłostanie pal-
mami, co miało być pamiątką biczowania 
Jezusa.

W niektórych częściach Śląska paliło 
się Judasza. Było to kukła zrobiona ze 
słomy i łachmanów. Obnoszona przez 
wieś kończyła swój żywot w ognisku. 
Miało to być odniesienie do losów biblij-
nego Judasza.

Zwyczajem mocno zakorzenionym 
w naszym regionie był obchód wsi z kle-
kotkami. Odbywał się w Wielki Czwartek. 
Dźwięk wydawany przez ten oryginalny 
przyrząd zastępował bicie dzwonów, któ-
re w ten jeden dzień w roku milczały i by-
ły „zawiązywane”. Ten zwyczaj pamiętają 
już tylko najstarsi mieszkańcy Jastrzę-
bia, ponieważ i u nas był praktykowany. 
Obecnie klekotki są już tylko reliktem 
przeszłości, który można oglądać w Ga-
lerii Historii Miasta. 

Innym, choć mało znanym zwycza-
jem było „Święto małych dziatek” – to 
typowy dla Górnego Śląska obrzęd zwią-
zany z Wielkanocą. „W Wielki Piątek ro-
dzice zawsze przyprowadzali nas do koś-
cioła, aby ucałować Ponbóczka. Ogląda-
liśmy wówczas „Boże groby” i całowaliś-
my figurę Jezusa. W zamian za to otrzy-
mywaliśmy słodki prezent, niespodzian-
kę lub jakąś świąteczną ozdobę. To były 
czasy. Dzisiaj już nie praktykuje się tego 
zwyczaju, a ile uciech i radości nam, ma-
łym dzieciakom, sprawiał ten obyczaj” – 
wspomina jedna z sędziwych mieszkanek 
Zdroju, pani Anna. 

Święta Wielkanocne nie mogą obejść 
się bez „Kraszanek, kruszonek”. Można 
uznać je za symbol tych szczególnych 
dni. Są niemal na każdym stole. Jeśli dla 
kogoś jest to nazwa mniej znana, to 
wszelkie wątpliwości zostają rozwiane, 
kiedy ową tajemniczą rzecz nazwiemy pi-
sankami. Ich nazwa pochodzi od krasy, 
czyli urody. Jest tak ponieważ dawniej 
jajka barwiono na kolor czerwony, w wy-
warze robaczków-pluskwiaków, nazywa-
nych czerwcami. 

Jednym z milszych akcentów, szcze-
gólnie dla dzieci, było „zajączkowe gniaz-
dko”. W ukrytych miejscach rodzice pod-
kładali dla swoich pociech prezenty. Naj-
częściej były to łakocie, z czasem obda-
rowywano się innymi prezentami. Zwy-
czaj ten przybył na Śląsk z Niemiec. Był 
chętnie przyjmowany nawet przez przy-
byszów z innych części Polski. „Moi ro-
dzice przyjechali do Jastrzębia ze wscho-
dniej części kraju. Tam nikt nie słyszał 
o podobnych zwyczajach. Jednak my, 
dzieci dowiedziałyśmy się w szkole od 
swoich rówieśników, że dostają prezen-
ty, właśnie na tzw. zajączka. Szybko pod-
chwyciliśmy ten zwyczaj i prosiliśmy ro-
dziców, żeby i do nas przyszedł zajączek 
z jakąś niespodzianką. W ten sposób 
uczyliśmy się od Ślązaków ich zwycza-
jów, które i nam się spodobały” – wspo-
mina pani Ewa, mieszkanka ulicy Wielko-
polskiej. 

Obecnie odchodzi się od tradycji, 
która coraz bardziej staje się reliktem 
przeszłości lub – dla nielicznej garstki lu-
dzi – fascynującymi obyczajami. Nie zaw-
sze też współcześni, oddając się pewnym 
praktykom, potrafią wskazać na ich po-
chodzenie. Jest tak w przypadku śmigu-
sa-dyngusa. Do dzisiaj ten obyczaj przet-
rwał w zmienionej formie. Bądź, co bądź 
oblanie przechodnia kubłem zimnej wo-
dy nie należy do przyjemności. A kiedyś… 
każda porządna panna poczytywała so-
bie za zaszczyt, kiedy kawaler potra-
ktował ją zimną wodą. Któż dzisiaj pa-
mięta, jak ważne było to dla młodych ko-
biet. 

Obrzędy, które towarzyszyły ludziom 
podczas Świąt Wielkanocnych wskazują 
nie tylko na teologiczny wymiar tych dni, 
ale również na sposób życia ludzi w daw-
nych czasach. Może wtedy bardziej, niż 
w chwili obecnej, człowiek czuł się częś-
cią nie tylko danej społeczności, ale 
i przyrody. Miał świadomość jej różnych 
cyklów i swojego uczestnictwa w nich. 
Miał poczucie tego, że wciąż rodzi się no-
we życie, ale też wszystko, na tym świe-
cie, ma swój kres i przemija.

Wielkanoc to najważniejsze Święta we wszystkich Kościołach chrześcijańskich. Są kulminacyjnym momentem teologicznym na 
przestrzeni całego roku. Stanowią istotę wiary i zapowiedź zmartwychwstania, dla każdego wierzącego. Nie są jednak pozbawione 
swojej obyczajowości, a zwyczaje, które ukształtowały się na przestrzeni wieków, nadają tym szczególnym dniom swoistego kolorytu.
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Ponad 23 hektary powierzchni wo-
dzisławskich Jarów zostało przeznaczo-
nych właśnie na budowę Rodzinnego Pa-
rku Rozrywki. Z racji na wielkość i roz-
mach przedsięwzięcia, cena również do 
najmniejszych nie należy. „Jest to projekt 
dosyć kosztowny, bo wyceniony na około 
15 milionów złotych. Od dłuższego czasu 
wiedzieliśmy, że miasta nie stać na finan-
sowanie tego projektu, dlatego staraliś-
my się o pozyskanie środków unijnych. 
Czekaliśmy na ogłoszenie konkursu, zło-
żyliśmy wniosek i okazało się, że nasza 
koncepcja była na drugim miejscu, tak 
więc pewne jest, że dostaniemy dofinan-
sowanie w kwocie 85% inwestycji czyli 
ponad 12,5 miliona złotych” - wyjaśnia 
Barbara Chrobok, rzecznik Urzędu Miasta 
w Wodzisławiu Śląskim.

Faktycznie, decyzja taka została wy-
dana przez Zarząd Województwa Ślą-
skiego 2 czerwca 2011 roku. Wtedy wia-
domo już było, że Rodzinny Park Roz-
rywki to już nie mrzonki, ale realna wizja, 
która w niedalekiej przyszłości sprawi, że 
Wodzisław będzie oblegany przez mie-
szkańców z całego regionu. Stan ten bar-
dzo cieszy prezydenta Wodzisławia Ślą-
skiego Mieczysława Kiecę, który nie ukry-
wał, że budowa takiego centrum 

rekreacyjno-wypoczynkowego to jeden 
z jego priorytetów : „Sam zabiegam o re-
alizację tego projektu już od kilku lat. Cią-
głość kadencji pozwoliła mi kontynuować 
zabiegi. Mimo oskarżeń, iż to kolejny wir-
tualny plan, że Rodzinny Park Rozrywki 
"Jary" to tylko mrzonki, nie poddawaliś-
my się. I udało się”- cieszy się Mieczys-
ław Kieca.

W lutym tego roku ogłoszono prze-
targ na realizację tego zadania. Co 
dokładnie wchodzi w skład tej realizacji? 
„Zadanie ogłoszone jest na zaprojekto-
wanie i budowę parku. Przez realizację 
inwestycji rozumie się zaprojektowanie, 
uzyskanie wszelkich wymaganych pra-
wem decyzji administracyjnych, wyko-
nanie poszczególnych elementów parku 
rozrywki, doprowadzenie mediów oraz 
wprowadzenie do realizowanych obiek-
tów wszelkich elementów wyposażenia 
budowlano-instalacyjnego jak i innych 
elementów wyposażenia wymienionych 
w niniejszym programie, urządzeń i 
sprzętu, uzyskania przez wykonawcę os-
tatecznej decyzji o pozwoleniu na użyt-
kowanie, jeśli będzie wymagana lub do-
konania skutecznego zgłoszenia zakoń-
czenia robót” - wyjaśnia Barbara Chro-
bok, rzecznik UM w Wodzisławiu Śląskim.

Jednak już teraz wiadomo, że na te-
renie Rodzinnego Parku Rozrywki znaj-
dzie się mnóstwo elementów, które słu-
żyć będą zarówno młodszym, jak i star-
szym użytkownikom.”W jego skład  bę-
dzie wchodzić park linowy, arena do gry 
w chowanego, tor do gry w kapsle, tor do 
gry w bule, kręgle rosyjskie, trzy labiryn-
ty, skate park, trzy ogródki jordanowskie, 
tor pojazdów zdalnie sterowanych, tor 
rowerowy racingowy BMX, góra sanecz-
kowa, tor dla modeli jeżdżących, boiska 
do gier różnych, miejsca do rekreacji, tra-
sy rowerowe i piesze, ścieżki rowerowe, 
ścieżka zdrowia, arena pod scenę oraz 
punkty gastronomiczne, parking i toalety 
publiczne” - wylicza Barbara Chrobok.

Nie jest jednak tak, że urzędnicy 
samodzielnie postanowili, że chcą, aby 
w Rodzinnym Parku Rozrywki powstały 
takie czy inne udogodnienia. Wybór at-
rakcji, które mają się pojawić w  Rodzin-
nym Parku Rozrywki, był na bieżąco kon-
sultowany z mieszkańcami. Mieli oni 
okazję otrzymać ankiety, na których mo-
gli zasugerować swoje propozycje zwią-
zane z własnymi zainteresowaniami. To 
właśnie dzięki podpowiedziom mieszkań-
ców, na terenie przyszłego parku po-
wstaną również punkty gastronomiczne.

To jednak nie jedyna ingerencja 
wodzisławian w budowę miejsca, w któ-
rym będą mogli miło i aktywnie spędzać 
wolny czas. Magistrat ogłosił bowiem 
konkurs, na nazwę dla Rodzinnego Parku 
Rozrywki. ”Celem konkursu jest wybór 
nazwy Rodzinnego Parku Rozrywki 
w Wodzisławiu Śląskim zawierającej do 
dwóch wyrazów. Nazwa będzie wyko-
rzystywana do identyfikacji Rodzinnego 
Parku Rozrywki i umieszczana na szeroko 
rozumianych materiałach informacyj-
nych, promocyjnych, popularyzator-
skich, reklamowych” - wyjaśnia rzecznik 
prasowy. Udział w nim może wziąć każdy, 
konkurs potrwa do 25 kwietnia. Warto 
dodać, że nagrodą za najlepszą nazwę 
jest XBOX 360.

Jak widać więc, prace związane 
z przeniesieniem Rodzinnego Parku Roz-
rywki z mrzonek w rzeczywistość ruszyły 

pełną parą. Kiedy więc będzie można cie-
szyć się gotowym kompleksem rekre-
acyjno-wypoczynkowym?

”Procedura "zaprojektuj i wybuduj" 
nie pozwala nam dokładnie określić, kie-
dy można spodziewać się pierwszych 
prac budowlanych. Mamy jednak przy-
jęty termin zakończenia budowy. To ko-
niec 2013 roku. Tak więc za niecałe dwa 
lata mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego 
będą mogli poszczycić się własnym, 
nowoczesnym i bardzo urozmaiconym 
Rodzinnym Parkiem Rozrywki” - podsu-
mowuje Mieczysław Kieca, prezydent 
Wodzisławia Śląskiego.

Fot. Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim
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Poniedziałek, 12 marca

„Według nieoficjalnie przekazanej informacji, 
w poniedziałek, 12 marca, w Zespole Szkół nr 1 
przyłapano kilku uczniów na paleniu marihuany”. 
Tak rozpoczynał się news, który tego dnia ukazał 
się na naszym portalu. Jednak nim zdecydowaliśmy 
się na jego publikację upłynęło trochę czasu. Ale 
może od początku. 

Około godziny 13.15 otrzymujemy informację 
o rzekomym incydencie z paleniem marihuany na 
terenie ZS nr 1. Jej autor zastrzega swoje persona-
lia do wiadomości redakcji. Jak relacjonował, na 
początku piątej lekcji – ta rozpoczyna się o godzi-
nie 11.35 – a więc przed 12-tą uczniowie biorący 
udział w zajęciach WF-u poczuli, znany im skąd-
inąd, charakterystyczny, słodki zapach. Szybko do-
szli do wniosku, że to marihuana. Natychmiast po-
wiadomili o tym prowadzącego lekcję nauczyciela. 
Ten nie czekał długo z reakcją, nakrywając dwóch 
uczniów gimnazjum na gorącym uczynku (jakim?) – 
młodzi ludzie zamiast być na lekcji urządzili sobie 
w szatni palarnię (czego?). Nauczyciel odprowadził 
ich do dyrekcji szkoły, a sprawę przejęła obecna 
w tym czasie wicedyrektor Małgorzata Targiel. 
Dyrektor placówki Beata Nowak była nieobecna. Co 
nastąpiło dalej? Możemy dedukować tylko na bazie 
kolejnych oświadczeń czy informacji. Nie wiemy, 
co naprawdę stwierdził nauczyciel, co przekazał 
dyrekcji, wiemy, że nie odpytano uczniów, którzy 
rzeczywiście wykryli ten przypadek i odpowiednio 
zareagowali.Wiemy, że zakazano nauczycielowi 
wypowiadać się na zewnątrz, jak i pedagogowi, 
który uczestniczył w dalszym badaniu sprawy. 

Około 13.30 podejmujemy próbę skontak-
towania się z dyrektor szkoły i potwierdzenia, czy 
taki incydent miał miejsce na terenie placówki. Na-
sza rozmówczyni – wicedyrektor Małgorzata Targiel 
– zaprzecza wszystkiemu. Jej zdaniem opisany 
przez nas incydent nie miał miejsca na terenie 
szkoły. Fakt rozmowy telefonicznej z przedstawi-
cielem JasNetu wicedyrektor Targiel potwierdza 
w swoim pisemnym oświadczeniu. Nasze ponie-
działkowe zabiegi znajdują wraz w newsie „'Mary-
cha' w szkole?” Z podaniem wątpliwości, czy to 
„próba zniesławienia jastrzębskiej szkoły, czy chęć 
zamiecenia pod dywan groźnego faktu?”
 

 Wtorek, 13 marca

Kontaktujemy się z Wydziałem Edukacji. Jego 
naczelnik, Andrzej Pawłowski – chyba nieświadomy 
całego incydentu – czeka na oficjalne stanowisko 
szkoły. Prosimy go, aby sprecyzował na czym miało-
by ono polegać. „Będę dzwonił do pani dyrektor” – 
informuje. Udaje się nam także porozmawiać z Be-
atą Nowak, dyrektorką Zespołu Szkół nr 1. W jej 
głosie nie słychać zniecierpliwienia. Szybko jednak 
ucina wszelkie spekulacje na temat domniemane-
go incydentu. „To są pomówienia i szkalowanie 
szkoły. Będziemy domagać się sprostowania tej in-
formacji. Piszecie nieprawdę” – reaguje pani dy-
rektor. Niedługo potem otrzymujemy oficjalne sta-
nowisko jastrzębskiego magistratu. „Została prze-
prowadzona rozmowa wyjaśniająca z dyrektorem 
szkoły, która nie potwierdziła doniesień jakoby 12 
marca uczniowie palili marihuanę” – czytamy w in-
formacji Urzędu Miasta. Telefon do pani rzecznik. 
Pytamy, czy magistrat podejmie działania wyja-

śniające w tej sprawie? „Jesteśmy zadowoleni z 
wyjaśnień dyrektorki” – tłumaczy jak zwykle up-
rzejma rzeczniczka Katarzyna Wołczańska. Jeszcze 
tylko policja i kuratorium. Dokładnie w tej kolej-
ności. Pod adresem Inez Biernackiej, rzecznika jas-
trzębskiej policji, padają pytania, które uznaliśmy 
za kluczowe w tej sprawie. Z kolei Jan Bochenek 
z delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku nie jest 
w temacie. Jego argument, że nie zaczyna dnia 
pracy od prasówki czy przeglądania lokalnych por-
tali brzmi logicznie. Po jakimś czasie dzwonimy 
ponownie. „Czekam na wyjaśnienia pani dyrektor 
na piśmie” – słyszymy w odpowiedzi na pytanie 
o reakcję kuratorium. Niedługo potem otrzymuje-
my informację z policji. Jest krótka. W sam raz, 
aby ją zacytować: 
„Wczoraj w godzinach popołudniowych policjant 
z Wydziału Kryminalnego przeprowadził rozmowę 
telefoniczną z pedagogiem szkolnym, który ujawnił 
na terenie placówki osmoloną lufkę bez zawar-
tości. Z rozmowy została sporządzona notatka. 
Wszczęte zostaną czynności sprawdzające we 
wskazanym zakresie”. Hmmm... skoro według dy-
rekcji szkoły żaden incydent nie miał miejsca, to co 
sprawdza policja? Ale na dzisiaj koniec. Wszystko 
to znajduje swoje odzwierciedlenie w newsie pod 
wymownym tytułem „Piszecie nieprawdę”. Nawet 
jeśli ten ostatni sprawia wrażenie naszego wiel-
kopostnego biczowania się, a cała sprawa – drogi 
krzyżowej.

Czwartek, 15 marca

Próba kontaktu telefonicznego z przewodni-
czącą Komisji Edukacji. Z rzeczniczką magistratu. 
Z kuratorium. Sporo tego. A w grę wchodzą jeszcze 
dwa telefony. Do pedagoga szkolnego z „jedynki” 
i nauczyciela, który według naszego informatora 
miał być uczestnikiem poniedziałkowego incyden-
tu. Kilka minut po 10-tej otrzymujemy od pani 
rzecznik maila: „W załączeniu przesyłam wyjaś-
nienie z ZS1. Dane osobowe zostały zakorekto-
wane”. Kolejny rozmówca. Jan Bochenek nie widzi 
konieczności dalszego zajmowania się sprawą. 
Wspomina coś o paleniu plastikowej lufki. Słowo 
„marihuana” nie pada. „No, chyba że pojawią się 
jakieś nowe okoliczności. Wtedy tak ” – dodaje. 

Wreszcie podejmujemy próbę skontaktowania 
się z nauczycielami – uczestnikami tego wydarze-
nia. Pierwszy z nauczycieli – pedagog szkolny – 
odsyła nas do dyrekcji szkoły. Drugi – mówi, że ma 
powoli dosyć tej całej sprawy. On także nie zgadza 
się na rozmowę. Obydwaj wskazują, że dyrektor 
Nowak i wicedyrektor Targiel zastrzegły sobie pra-
wo do kontaktowania się z mediami.

A więc pytania do „jedynki” – chcemy odtwor-
zyć przebieg domniemanego incydentu. Może ktoś 
nam odpowie. Staramy się być precyzyjni. W efek-
cie powstaje lista kilkunastu szczegółowych za-
gadnień. Jeszcze adnotacja, w której powołujemy 
się na dwa artykuły z prawa prasowego i wysyłamy. 
Prawie natychmiast nadchodzi riposta szkoły, cho-
ciaż nie taka, jakiej oczekiwaliśmy. „Mając na uwa-
dze wspomniany przez Pana Art.6 i Art.12 prawa 
prasowego powinien Pan z tymi pytaniami zgłosić 
się do nas w dniu 12.03.2012 r. przed zamiesz-
czeniem w portalu JASNET tekstu “Marycha w szko-
le”, a nie w odpowiedzi na żądanie sprostowania” – 
czytamy w mailu ZS nr 1. Tylko że w pierwszej roz-
mowie z wicedyrektor Targiel zamiar nawiązania 
do szczegółów został zdecydowanie ucięty. Jak 
przekonywała... opisany przez nas incydent nie 
miał miejsca. Jak zatem pytać o coś, co nie miało 
miejsca? Innej odpowiedzi do chwili, kiedy ten 
artykuł ujrzał światło dzienne nie otrzymaliśmy. 
Nieco wcześniej na nasz adres mailowy przyszła in-
na wiadomość. Zdecydowanie obszerniejsza. W ty-
tule widniało słowo „sprostowanie”. Zaś jej na-
dawcą był także Zespół Szkół nr 1. Tego samego 
dnia otrzymujemy również, datowany na 14 marca, 
protest 48 nauczycieli „zaniepokojonych” atakiem 
na wizerunek placówki i oskarżających nas oraz 
autorów ukazujących się pod oba newsami komen-
tarzy o niecne zamiary. Wymaga się od nas opubli-
kowania powyższego pisma do 20 marca. Wciąż 
mamy nadzieję, że wcześniej otrzymamy odpo-
wiedź na zadane przez nas pytania.

Piątek, 16 marca

Tego dnia raz jeszcze kontaktujemy się z ZS 
nr 1. Chcemy porozmawiać z kimś z „sygnata-
riuszy” otrzymanego protestu. Okazuje się, że nie 
ma takiej możliwości. Dyrekcja szkoły – w praktyce 
tylko dwie osoby, bo dyrektor Nowak i wicedyrektor 
Targiel – zastrzegły sobie wyłączne prawo kontak-
towania się z mediami. Zarówno jedna, jak i druga 
z pań są teraz poza granicami naszego kraju...

No to wracamy do policji. Bo z „wyjaśnienia” 
wicedyrektor Targiel wynika, że stróże prawa 
uznali swoją reakcję za bezzasadną. Zadajemy im 
dodatkowe pytania. Interesuje nas, kiedy 
otrzymali telefon ze szkoły? O której godzinie? 
Jakie czynności podjęli? Co dalej będzie działo się 
w tej sprawie? Co ciekawe, lawinowo ukazujące 
się komentarze – rzecz jasna, oprócz tych atakują-
cych nas za szkalowanie szkoły – dodają więcej 
szczegółów wydarzenia i wskazują jednoznacznie, 
że narkotyki w szkołach to nie tylko problem „je-
dynki”, ale ogólnie jastrzębskich placówek oświa-
towych. Po raz pierwszy zadajemy sobie pytanie, 
czy ten w ogóle istnieje w kontekście naszych ucz-
niów? A jeśli tak, to jaka jest jego skala? I czy w ogó-
le próbuje się z nim walczyć?

Poniedziałek, 19 marca

Przychodzi wreszcie odpowiedź z Komendy 
Miejskiej Policji. Czytamy w niej: „W poniedziałek 
12 marca o godzinie 14:00 pedagog szkolny prze-
kazał informację funkcjonariuszowi zajmującemu 
się sprawami związanymi z przestępczością i de-
moralizacją nieletnich, iż jeden z nauczycieli 
znalazł przy uczniach okopconą lufkę. Pedagog 
przekazał też, że skontrolowani zostali uczniowie, 
przy których nie znaleziono żadnych narkotyków. 
W tej sytuacji policjanci ustalili personalia uczniów 
i prowadzą czynności w celu zweryfikowania, czy 
młodzież ma związek z przestępczością narko-
tykową. Palenie substancji niedozwolonych w przy-
padku osób nieletnich, podobnie jak palenie ty-
toniu jest przejawem demoralizacji, w związku 
z powyższym po weryfikacji materiały w sprawie 
zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego jako de-
moralizacja, chyba że zostaną ujawnione inne czy-
ny karalne popełnione przez nieletnich. Karalne 
jest posiadanie, udzielanie i handel narkotykami. 
Badanie osób na zawartość narkotyków w organiź-
mie przeprowadzane jest w przypadku podejrzenia 
kierowania pojazdem pod wpływem środków odu-
rzających. W innych przypadkach, jako że samo pa-
lenie narkotyków nie jest usankcjonowane, testy 
takie nie są przeprowadzane”.
 

W tym miejscu pojawia się kilka poważnych 
wątpliwości. Szczególnie, jeśli zestawimy te odpo-
wiedzi z „wyjaśnieniem” wicedyrektor Małgorzaty 
Targiel. Po pierwsze, wicedyrektor Targiel pisze 
o natychmiastowej reakcji szkoły. Incydent miał 
mieć miejsce około godziny 12-tej. Policja twier-
dzi, że pedagog szkolny skontaktował się z nimi 
o godzinie 14-tej. Czy zatem dwie godziny, jakie 
minęły od „nakrycia” gimnazjalistów to rzeczywiś-
cie natychmiastowa reakcja? Warto także zauwa-
żyć, że – jak czytamy w wyjaśnieniu „jedynki” – 
„około 13.30 dzwonił przedstawiciel JasNetu”. Za-
tem, czy możemy przypisać sobie udział w tym, że 
w ogóle powiadomiona została policja? Czy raczej 
to tylko zbieg okoliczności? Po drugie, w obu pis-
mach powtarzane jest jak mantra słowo „lufka”. 
Nikt nie zadał sobie trudu, żeby zweryfikować 
informację o unoszącym się w pobliżu szatni za-
pachu. Bo co pali się w takich lufkach? Papierosy? 
To już dawno wyszło z mody. Liczba domysłów jest 
w tym przypadku raczej ograniczona. Po trzecie, 
szkoła sugeruje, że dopiero po „sugestiach policji” 
przeszukano uczniów. Policja z kolei używa sformu-
łowania o pedagogu, który „przekazał, że skontro-
lowani zostali uczniowie”. Więc jak to właściwie 
było? Po czwarte, zauważmy, że żaden z nauczy-
cieli nie miał prawa rewidować gimnazjalistów. 
Mogli więc wyciągnąć z kieszeni, tudzież plecaków 
tylko to, co uznali za stosowne. 

A WIĘC JAK BYŁO?
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Można odnieść wrażenie, że ujawnienie przez 
szkołę, jakie fanty znaleziono przy uczniach – a by-
ły to nie lada „skarby”, bo „paczka papierosów, 
2 zapalniczki i duża rolka papieru toaletowego” – 
miało na celu łagodzenie całej sytuacji. Tak jakby 
palenie papierosów było czymś naturalnym. No, 
może w konfrontacji z marihuaną rzeczywiście tak 
jest. Choć i ono podpada pod policyjną definicję 
„demoralizacji nieletnich”. Swoją drogą, czy wice-
dyrektor Targiel i pedagog szklony odbyli szkolenie 
w zakresie identyfikowania substancji odurzają-
cych? Po piąte, wicedyrektor Targiel twierdzi, iż 
„policja uznała, że jej interwencja jest bezzasad-
na”. Jak to się ma do zaprezentowanej powyżej 
policyjnej informacji? W tej ostatniej czytamy: „
W tej sytuacji policjanci ustalili personalia uczniów 
i prowadzą czynności w celu zweryfikowania, czy 
młodzież ma związek z przestępczością narkoty-
kową”. Jakby nie było, te dwa zdania pozostają ze 
sobą w jawnej sprzeczności. Po szóste wreszcie, 
przedstawicielka szkoły pisze, że zarówno ucznio-
wie, jak i rodzice „zostali powiadomieni o konsek-
wencjach ich czynu”. A właściwie jakiego czynu, 
skoro nic się nie stało?

Wtorek, 20 marca

Na portalu ukazuje się sprostowanie i protest 
ZS nr 1. Ponieważ nie doczekaliśmy się odpowiedzi 
na nasze pytania postanawiamy rozwiązać to właś-
nie w taki, a nie inny sposób. Zaraz potem publi-
kujemy komentarz redakcji do tych dwóch pism. 
Wysyłamy kolejne pytania do rzecznika policji. 
Interesuje nas, czy policja jest w posiadaniu lufki, 
którą uczniowie mieli się podobno zaciągać? Lufką, 
nie zawartością, której była jakoby pozbawiona. 
Czy zbadali ją na obecność substancji odurzają-
cych? Ale tym razem skupiamy się także na profi-
laktyce antynarkotykowej w jastrzębskich szko-
łach. Czy jest realizowana? Czy są przeprowadzane 
odpowiednie „wizje lokalne” – chociażby z użyciem 
policyjnych psów? Na kim spoczywa obowiązek jej 
prowadzenia?

Środa, 21 marca

Pod naszą sondą „Czy istnieje problem nar-
kotyków w jastrzębskich szkołach?” ukazuje się 
kilka ciekawych komentarzy,w tym ten znamienny:
„Moja koleżanka przed lekcjami lubiła sobie 

"zapalić", w szkołach nie ma żadnego problemu 
z zdobyciem towaru. Gdyby policja od czasu do 
czasu weszła do szkół z wyszkolonym psem to by się 
nauczyciele i dyrekcja zdziwiła, ile podopiecznych 
miałoby przy sobie tzw. woreczki. Ale niestety nikt 
tego pomysłu nie wykorzysta, bo lepiej wszystko 
zamiatać pod dywan i udawać, że w szkołach nie 
tego problemów,bo nasza reputacja zostanie zszar-
gana”. Zaiste liczba osób chętnych do szkalowania 
jastrzębskich szkół jest niepojęta i mnoży się.

Piątek, 23 marca

Odpowiedź policji na wtorkowe pytania. Ją 
także pozwalamy sobie zaprezentować w całości:
„Policja zabezpieczyła lufkę, którą wykorzystywali 
uczniowie w szkole dopalenia. Techniczne możli-
wości Jastrzębskiej Policji nie pozwalają jednak na 
stwierdzenie, co było palone w lufce. Jest to mo-
żliwe jedynie w badaniach laboratoryjnych. W po-
stępowaniach w sprawach nieletnich badania takie 
zleca Sąd Rodzinny. Dlatego też jak poinformo-
waliśmy w poprzedniej informacji w sprawie nie-
letnich w chwili obecnej jest prowadzone postępo-
wanie o demoralizację. Zabezpieczona lufka wraz 
z materiałami zebranymi przez Policję zostanie na-
stępnie przekazana do Sądu Rodzinnego. Nato-
miast w zakresie wykorzystania psów specjalnych 
do wyszukiwania narkotyków w działaniach profi-
laktycznych nie jest to możliwe. Psy specjalne są 
wykorzystywane tylko podczas przeszukań proce-
sowych realizowanych w prowadzonych postępo-
waniach przygotowawczych. Dlatego też w działa-
niach profilaktycznych nie mogą być wykorzys-
tywane”.

I co dalej?

Problem narkotyków to bez wątpienia najpoważ-
niejsze zagrożenie w szkole. I to nie tylko w ZS1, 
ale we wszystkich podobnych placówkach. I nieza-
leżnie od tego, jak bardzo jest niewygodny, jak 
bardzo go będziemy marginalizować a nawet nie 
dostrzegać, jak bardzo protestować na pokazywa-
nie go przysłowiowym palcem, to jednak istnieje. 
Gorzej – rozwija się! Dlatego wydawałoby się, że 
przy każdym jego wystąpieniu działanie powinno 
być stanowcze i skuteczne. I to każdej zaintere-
sowanej instytucji. W tym przypadku trudno od-
nieść wrażenie, że tak było. Analizując przebieg 

wydarzeń i otrzymane informacje, trudno uznać 
działanie dyrekcji ZS1 za „stanowczą i zdecydo-
waną reakcję”, w każdym razie w kierunku bez-
względnego wyjaśnienia sprawy. Prędzej ruszyła do 
boju w obronie „wizerunku szkoły”, protestując 
przeciwko jej „szkalowaniu i pomówieniom”, 
w czym dzielnie (ale czy rozsądnie?) wsparła ją 
większość zatrudnionych tam nauczycieli. Cie-
kawe, czy rzetelnie poinformowano ich o rzeczy-
wistym przebiegu wydarzeń?
 

Na podstawie analizy „wyjaśnienia” podpi-
sanego przez wicedyrektor Targiel i porównania go 
z innymi informacjami, zwłaszcza policji, można 
mieć co do tego duże wątpliwości. Niektóre stwier-
dzenia tam zawarte wskazują po prostu na podanie 
przez nią nieprawdy. Podobną i niezrozumiałą 
niefrasobliwością i „pójściem na łatwiznę” w tej, 
jakby nie było poważnej sprawie, wykazał się 
Urząd Miasta i Kuratorium Oświaty w Rybniku. Te 
szacowne instytucje, przeznaczone właśnie do 
nadzoru placówek oświatowych, bez zastrzeżeń 
i skwapliwie przyjęły „wyjaśnienie” pani wice-
dyrektor. Nie uznały za konieczne przeprowadzić 
postępowania wyjaśniającego, porozmawiać z ucz-
niami i nauczycielem, którzy zgłosili incydent, 
przepytać wicedyrektor i pedagoga, co do sku-
teczności podjętych działań, a w końcu zaintere-
sować się, czy to normalna praktyka, że uczniowie 
zamiast uczestniczyć w lekcji, urządzają sobie 
w szatni palarnię chociażby papierosów, co policja 
określa już mianem „demoralizacji”. Wystarczyło 
kilkanaście linijek tekstu i  Urząd uznał je za „za-
dowalające”. Czy również zadowalające dla ro-
dziców, którzy powierzają szkołom swe dzieci? Czy 
można dziwić się komentującym, którzy takie 
postępowanie ocenili jako tuszowanie, zamiatanie 
pod dywan czy chowanie głowy w piasek? Czy moż-
na się dziwić, że przy takiej postawie osób odpo-
wiedzialnych proceder, zdaniem młodych ludzi, 
kwitnie bez przeszkód w szkołach?

Poważniej potraktowała sprawę policja (za-
wiadomiona dwie godziny po wystąpieniu incy-
dentu i pół godziny po naszym telefonie do dyrekcji 
szkoły, więc można mieć wątpliwości, co do uży-
tego przez nią słowa „natychmiast”) i, odwrotnie 
do stwierdzenia pani Targiel o uznaniu jej reakcji 
za bezzasadną, podjęła czynności służbowe i pro-
wadzi odpowiednie postępowanie, a ich efekt trafi 
do Sądu Rodzinnego. Czy jednak jej działania nie są 
spóźnione i wystarczające? Czy ma odpowiednie 
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możliwości do podejmowania szybkich reakcji 
i skutecznych akcji, najlepiej zapobiegawczych? 
Czy na przykład, zamiast teoretycznych pogadanek 
na temat szkodliwości narkotyków, nie rozsądniej-
sza byłaby czasami wizyta w szkole policjanta w ce-
lu rozwoju dobrych stosunków, z przemiłym czwo-
ronogiem, który oprócz tego, że dałby się pog-
łaskać, to może dziwnie zareagowałby przy jakimś 
plecaku czy kurtce? A to byłoby już pewnym mate-
riałem do przemyśleń dla amatorów wątpliwych 
substancji. 

W tej całej sprawie nie chodzi tylko o ZS1, 
aczkolwiek jej działanie w tym incydencie może 
wzbudzać wątpliwości i powinno być dokładnie 
wyjaśnione. Z tego przypadku popłynie kolejny 
sygnał, czy „jaracze” mogą spokojnie kontynuować 
swój proceder czy też reakcja na takie „upodo-
bania” będzie stanowcza i skuteczna. Komentarze 
wskazują wyraźnie, że to problem również innych 
szkół, a więc potrzeba odpowiednich reakcji jest 
bardzo istotna, a wręcz paląca. Przede wszystkim 
w samych szkołach, ale również w instytucjach 
nadzorujących. Zbyt powierzchowne, a nawet ka-
muflujące działania dla „świętego spokoju” i „do-
brego wizerunku” przynoszą bardzo groźne skutki. 
Każdy taki przypadek należy wyjaśnić, odpo-
wiednio potraktować i dla przykładu jak najszerzej 
nagłośnić. Bo, że problem istnieje, to wszyscy 
wiedzą, choć różnią się co do oceny jego skali i nie 
wszyscy chcą o nim mówić. Najczęstsze stwier-
dzenie to: problem jest, ale mnie nie dotyczy. Na 
pewno? Gorzej jak to Twoje dziecko zacznie wracać 
ze szkoły ze szklanymi oczami. Bo przecież nie po 
takie „umiejętności” je tam posłałeś.

P.S. Zapytany o możliwość rozmowy w tym temacie 
prezydent Marian Janecki, stwierdził, że problem 
nie jest na tyle istotny, żeby mu poświęcać osobną 
rozmowę. Zadeklarował jedynie możliwość komen-
tarza w poszczególnych sytuacjach. 

Urząd Miasta poinformował, że zlecił dodatkowe 
pogadanki obejmujące tematykę antynarkotykową 
i antytytoniową w szkołach, natomiast policja zło-
żyła zobowiązanie, że podejrzani uczniowie zo-
staną objęci szczególną opieką.
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Nie trzeba było długo czekać i przy-
szedł czas na udział w pierwszych zawo-
dach Nordic Walking. Stała ekipa w skła-
dzie Grażyna Pipiro, Grzegorz Pipiro, Ma-
ria Sroczyńska, Katarzyna Barczyńska 
i Zygmunt Kurpet stawili się na stracie 
w Brzeszczach, 17 marca, gdzie rozgry-
wano bieg i marsz o Złote Gacie. Cóż, 
nazwa może trochę zagadkowa, ale prze-
cież trzeba rozpocząć sezon i zaznaczyć 
swoją obecność na imprezach dla „kij-
kowców”. Jak się okazało trasa o długości 
10 km wycisnęła z nas ostatnie poty, ale 
dała zarazem wiele przyjemności i satys-
fakcji. Pogoda była cudowna. Tak napra-
wdę sobota to pierwszy ciepły, wiosenny 
dzień. Zawodnicy nie tylko zmierzyli się 
z własnymi słabościami i konkurentami, 
ale podziwiali budzącą się do życia przy-
rodę. Trasę marszu przebiegały sarny, nic 
nie robiąc sobie z tego, że zakłócają spor-
tową rywalizację. Na metę dotarliśmy 
w komplecie, a Grażyna Pipiro, zdobyła 
trzecie miejsce w swojej kategorii wieko-
wej. Pierwszy start i już pierwszy sukces, 
czyli znakomite rozpoczęcie sezonu. 

W zeszłym roku Jastrzębska Alter-
natywa Młodzieży Aktywnej zorganizo-
wała w wakacje marsze NW po terenach 
naszego miasta. Miejmy nadzieję, że 
i tym razem młodzież podejmie się podo-
bnego zadania. Rozgrywano Grand Prix 
2011 Jastrzębskich Miłośników Nordic 
Walking, a także warsztaty NW, podczas 
których każdy otrzymał solidną dawkę 
wiedzy o technice chodzenia oraz sporą 
ilość ćwiczeń. Stowarzyszenie Biegów 
Górskich promowało bieganie, ale też 
wędrowanie po górach z kijkami. A jak 
będzie w tym sezonie? Początek warszta-
tów NW z osiedlem Barbary i zawody 
w Brzeszczach to tylko zapowiedź tego, 
co czeka amatorów dwóch kijków. Tego 

roku będzie się naprawdę dużo działo. 
Jest wiele ciekawych propozycji i tylko 
wybierać i czerpać z nich, jak najwięcej. 

Już 1 kwietnia rusza Grand Prix 2012 
Jastrzębskich Miłośników Nordic Wal-
king. Zaczyna się marszem po lesie Kyn-
dra. Jednak następny etap to już pra-
wdziwy rarytas – trzydniowy wyjazd na 
Dolny Śląsk w okolicę Bolesławca i zamku 
w Kliczkowie (20-22 kwietnia). Są też 
planowane marsze po Głuchołazach i 
miasta czeskiego – Złote Góry (4-6 ma-
ja). Jest to też dobra propozycja na długi 
majowy weekend. Kto powiedział, że 
trzeba go spędzić snując się bez celu po 
Jastrzębiu lub siedząc przed telewizo-
rem? Kijkowcy zahaczą również o Górę 
Św. Anny i będą penetrować tereny tego 
dawnego wulkanu (29-30 września). 
A z naszych okolic to wyjazd do Rud Wiel-
kich, gdzie niegdyś funkcjonowało opac-
two cysterskie. Na zakończenie marsz po 
Szwajcarii Czyżowickiej, kto nie wie, o co 
chodzi, tym bardziej powinien pojechać 
i zobaczyć. To tylko wybrane propozycje 
wyjazdów. Jak widać zapowiada się cie-
kawie. 

Co zrobić, aby móc wziąć w nich 
udział? Maria Sroczyńska, instruktor NW 
oraz nauczyciel wychowania fizycznego 
w ZSZ mówi, że wystarczy zgłosić swoją 
chęć wyjazdu, pokryć koszty z tym zwią-
zane i tyle. Organizatorem wycieczek jest 
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Zes-
połu Szkół Zawodowych, mieszczących 
się przy ul. 11 Listopada. „Zachęcam każ-
dego, bo wyjazdy sprzyjają nie tylko dos-
konaleniu techniki NW, ale można poznać 
okolicę bogatą w zabytki i historię. Rów-
nież to, że dzielimy wspólne chwile z in-
nymi ludźmi nie jest bez znaczenia” – 
mówi instruktor. 

Jednak to jeszcze nie koniec wyjazd-
owych propozycji. Stowarzyszenie Bie-
gów Górskich organizuje biegi, ale także 
marsze NW. Już wiadomo, że można wy-
brać się na Stożek (17 czerwca), a także 
wziąć udział w Festiwalu Biegów Gór-
skich (21-22 lipca). Zaproszeni są także 
wielbiciele Nordic Walking. Nie trzeba do-
dawać, że jest to znakomite połączenie 
sportu i turystyki. Naprawdę warto spró-
bować! Atmosfera jest świetna, rywaliza-
cja czysto sportowa, a widoki przepięk-
ne. 

A na sam koniec prawdziwa gratka 
dla koneserów. Pod koniec sierpnia będą 
rozgrywane Międzynarodowe Mistrzos-
twa Polski Nordic Walking w Złotoryi (25-
26 sierpnia). To impreza, na której pra-
wdziwy miłośnik NW po prostu musi być. 
Oprócz sportowej rywalizacji nie do prze-
cenienia jest atmosfera, jaka towarzyszy 
tej imprezie. Nie wspominając już o nie-
samowitych zabytkach tego dolnośląs-
kiego miasteczka. Wszak to dawny ośro-
dek wydobywczy złota i Kraina Wygas-
łych Wulkanów. 

Wprawdzie da się uprawiać NW w po-
jedynkę, ale warto spróbować znaleźć się 
w towarzystwie większego grona pasjo-
natów. Można wymienić uwagi, podysku-
tować, razem zwiedzić bliższą i dalszą 
okolicę. W wędrowaniu chodzi również 
o to, żeby mieć, z kim maszerować i do-
kąd. A wtedy można poznać i wartościo-
wych ludzi, i ciekawe miejsca, bo chodzi 
przecież o to, aby iść ciekawą drogą.

Katarzyna
Barczyńska

Dla niektórych wielka radość, oczekiwanie 
całych rodzin. Dla innych – niechciany pro-
blem, którego trzeba się jak najszybciej poz-
być. Matki pozbywają się noworodków, 
zostawiając je na mrozie, wrzucając do ko-
sza na śmieci, czy w najlepszym wypadku, 
podrzucając pod drzwi instytucji społecz-
nych. Na szczęście, dla setek maluchów, 
w Jastrzębiu już wkrótce powstanie okno ży-
cia, które da im szanse na...życie.

Czym jest okno życia? To miejsce, w którym 
można anonimowo zostawić dziecko, w mo-
mencie kiedy matka nie chce lub nie może 
zająć się swoją pociechą. Takie właśnie 
miejsce powstanie w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 
Jak twierdzi Alicja Brodzka, rzecznik 

prasowy placówki, pomysł powstał w wyniku 
inicjatywy zarówno pracowników szpitala, 
jak również Caritasu i środowiska ducho-
wnego. Jastrzębskie okno życia pojawi się 
już w najbliższym czasie przy wejściu do 
szpitala od strony przychodni specjalistycz-
nych. Dzięki specjalnym czujnikom, zamon-
towanym w specyficznym "inkubatorze", 
w którym znajdzie się porzucone dziecko, 
pracownicy Oddziału Intensywnej Terapii 
dla Dzieci od razu zostaną poinformowani, 
o obecności małego pacjenta.

Warto dodać również, że jastrzębski szpital 
jest pierwszą placówką publiczną w regio-
nie, która będzie miała okno życia. Szerzej 
poruszymy ten temat już wkrótce na łamach 
portalu JasNet.

Dni Jastrzębia-Zdroju odbędą się w tym roku 
na początku czerwca, 2.06-3.06. Tradycyjnie 
już mieszkańcy będą mogli spotkać się na 
Stadionie Miejskim.  
Organizatorem pierwszego dnia jest Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jak mówi Zofia 
Florek, dyrektor MOSiR „przed publicznością 

wystąpią: Kabaret Moralnego Niepokoju, 
Budka Suflera i Agnieszka Chylińska. Odbę-
dzie się również pokaz ogni sztucznych”. 
Za drugi dzień imprezy odpowiada Miejski 
Ośrodek Kultury. Na scenie zaprezentują się: 
Kabaret Smile, Ewa Farna, Krzysztof Kraw-
czyk.

Fot. sxc.hu
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Malowniczo usytuowane wzdłuż wą-
skiej, brukowanej uliczki niskie domki 
z drewnianymi galeryjkami i mostkami, 
rozlokowane nad szumiącym potokiem 
Młynówki, dawnego kanału doprowadza-
jącego wodę do młynów miejskich, przy-
ciągają od dawien dawna na nastrojowe 
spacery nie tylko zakochane pary. Piękna, 
romantyczna lecz zapomniana Cieszyńska 
Wenecja, niegdysiejsza dzielnica tkaczy, 
garbarzy, sukienników i kowali, w końcu 
ożyje za sprawą lokalnych artystów. 60 
twórców, wśród nich studentów, absol-
wentów, wykładowców i wielu innych, za-
prezentuje swoją twórczość z zakresu ma-
larstwa, grafiki, fotografii, rzeźby, video 
i performance. 
- W Cieszynie jest Wydział Artystyczny 
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie jest wielu 
zdolnych studentów i wykładowców. Prace 
powstające na uniwersytecie nie odbie-
gają od poziomu światowej sztuki współ-
czesnej. Jest tu wielu wizjonerów i pasjo-
natów oraz instytucji, które zajmują się 
sztuką. Trzeba wykorzystać ten potencjał - 
opowiada Michał Ogiński, artysta i propa-
gator pomysłu. 

Po co jechać do Włoskiej Wenecji, 
kiedy mamy własną pod nosem. Ponadto 
nasi artyści zasługują na swoją imprezę, 
a mieszkańcy regionu na to, aby ich poz-
nać i zasmakować ich sztuki. 

- Pomysł zorganizowania Biennale w We-
necji Cieszyńskiej powstał spontanicznie 
albo nawet przypadkiem. Podczas spotka-
nia w grupie przyjaciół w jednym z cie-
szyńskich barów. Po raz kolejny dyskutu-
jąc o Biennale w Wenecji włoskiej, na któ-
re to nie udało nam się jechać, ktoś rzucił, 
że właściwie po co jechać tak daleko, sko-
ro w Cieszynie też jest Wenecja – podkre-
śla pomysłodawczyni Magda Szadkowska. 

Celem biennale jest nie tylko promocja 

artystów i miasta, ale również zaniedba-
nej, zapomnianej Wenecji.
– Wierzymy, że miejsce to ma szansę stać 
się perełką turystyczną miasta oraz przy-
ciągać zagranicznych turystów i inwesto-
rów. W marzeniach wybiegamy nawet da-
lej wyobrażając sobie, że Wenecja stanie 
się kiedyś w przyszłości dzielnicą artys-
tyczną Cieszyna podobną do paryskiej 
Montrmarte, tyle tylko, że na mniejszą 
skalę – mówi Michał Ogiński.

Prace artystów wystawiane będą 
wzdłuż całej Cieszyńskiej Wenecji (ul. 
Przykopa) oraz na hali starej drukarni (ul. 
Schodowa), gdzie znajdować się będzie 
główna wystawa. Kolejne projekty, a więc 
wystawy, eventy, animacje i koncerty od-
będą się najprawdopodobniej w klubie 
Dziupla i restauracji u Huberta w Czeskim 
Cieszynie, a także w Klubie Studenckim 
Panopticum. 
- Do tej pory nie było w Cieszynie takiego 
wydarzenia, na którym mogliby zapreze-
ntować swoją twórczość zarówno studen-
ci, ich wykładowcy i artyści, którzy w jakiś 
sposób zaistnieli już nie tylko na polskim 
rynku sztuki – zauważa Michał Ogiński. 

Przedsmakiem biennale jest utworzo-
ny przez młodych aktywistów tzw. „Punkt 
Zaczepienia Sztuki”. Na budynku baru 
„Cieszyńska Wenecja” zaaranżowano mini 
przestrzeń wystawienniczą, na której do 
końca kwietnia co dwa tygodnie prezento-
wane są pracę jednego artysty. 
- Chcemy już teraz zwrócić uwagę spa-
cerowiczów, mieszkańców i oswoić ich ze 
sztuką w tym miejscu – tłumaczy Magda 
Szadkowska. Dotychczas można było po-
dziwiać prace Michała Ogińskiego oraz dr 
hab. Adama Molendy.

Organizatorzy pragną także przypo-
mnieć historię Cieszyńskiej Wenecji 

poprzez wystawę. Zachęcają więc wszyst-
kich do podzielenia się swoimi pamiątkami 
związanymi z tym uroczym miejscem. 

Grupa „Młynówka”, wierzy, że za kilka-
naście lat ich impreza będzie znana na całą 
Polskę, a nawet świat. 
- Do pierwszej edycji zapraszamy zaintere-
sowanych absolwentów studentów z Cie-
szyna oraz związanych z Cieszynem artys-
tów i wykładowców. W kolejnych edycjach 
wezmą udział artyści z całej Polski, Europy 
i świata! Mamy wsparcie uczelni oraz liczy-
my również na wsparcie miasta i licznych 
sponsorów! – dodaje Szadkowska. 

Impreza organizowana jest pod hono-
rowym patronatem burmistrza Cieszyna 
Mieczysława Szczurka oraz wspierana 
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Tłumy ludzi, pyszny zapach kawy rozchodzący się w po-
wietrzu, skoczne dźwięki irlandzkiej muzyki – to pod-
stawowe elementy, którymi można opisać imprezę, któ-
ra odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzę-
biu-Zdroju.

"Jubileusz obchodów święta irlandzkiego" czyli poto-
cznie wieczór irlandzki to wydarzenie, na które wielu 
mieszkańców miasta czeka przez cały rok. Tradycją już 
się stało, że w połowie marca, w okolicach obchodów 
Dnia św. Patryka jastrzębska biblioteka radośnie świę-
tuje ten dzień. A wraz z nią wielu mieszkańców miasta, 
którzy specjalnie ukochali sobie celtycką kulturę. 

Podczas wieczoru irlandzkiego można było posłuchać 
prawdziwych weteranów sceny muzycznej, czyli zes-
połu Carrantuohill, którego występ był ukoronowaniem 
irlandzkiego marca w bibliotece. Jak wspomniała dyrek-
tor MBP Maria Kucharska "Pierwszą edycję,w 2002 roku 
rozpoczynał z nami również Carrantuohill, teraz, w jubi-
leusz również są z nami". Jak co roku, impreza bardzo 
przypadła do gustu wszystkim tym, którzy postanowili 
spędzić czwartkowy wieczór na irlandzką nutę. Również 
w jego trakcie rozstrzygnięty został konkurs czytelniczy 
„A Irlandia podobno jest taka zielona”. W konkursie 
wzięło udział 26 osób. Jego laureatami zostali Irena 
Chaustowska, Martyna Makuła oraz Piotr Markiewicz.

Fot. Magdalena Kowolik
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P
odopieczny hodowców na początku niero-
kował wielkich nadziei na sukcesy. Co wię-
cej, przez niedoświadczonego hodowcę 

mógłby zostać uznany za przeciętnego, a co za tym 
idzie, niezdolnego do zmagania się z poważnymi wy-
zwaniami. Jako młodzik nie potrafił nawet „zrobić 
konkursu”, czyli być wśród 20% najszybszych gołębi 
w locie. Gdy skończył rok, udało mu się to tylko raz. 
Mimo to jastrzębianie nadal dawali mu szansę, choć 
Józef Ciemięga przyznaje, że miał co do podopiecz-
nego nieco większe wątpliwości. Ptak bronił się po-
chodzeniem oraz... prowadzeniem swoistego rodza-
ju polityki marketingowej względem właścicieli, jeśli 
tak to można nazwać. W dawnych czasach używano 
po prostu terminu... lizusostwo. Pupilek żądał, aby 
pan Jan osobiście podawał mu pokarm i w tym celu 
przymilnie wspinał się po rękach. Był sprytny i rzucał 
się w oczy. A pochodzenie? Obaj panowie nazywają 
go „Hermes”, od nazwiska czołowego niemieckiego 
hodowcy, z którego stada gołąb ten się wywodzi. 
Człowiek ten był niesamowitym pasjonatem gołębi 
sportowych i wydawał krocie na zakup jak najlep-
szych ptaków. Ponadto w żyłach „Hermesa” płynie 
krew świetnego gołębia należącego do nieodżało-
wanej pamięci Józefa Gacha, którego całe środowis-
ko jastrzębskich hodowców darzyło ogromną esty-
mą. Żeby tego było mało, dziadem „Hermesa” był 
dziesiąty swego czasu gołąb świata, należący do 
Aleksandra Bąkowskiego z Raciborza, przyjaciela 
Welchara. Bąkowski podarował mu w 1998 roku jaj-
ka i powiedział znamienne słowa - Będziesz miał 
z nich pociechę. Trudno nie odnieść wrażenia, że po-
wyższe wywody mogłyby spokojnie dotyczyć... pra-
wdziwych sportowców. Przeciętny w dzieciństwie, 
a później mistrz? Słynni rodzice, którzy osiągali 
w sporcie wybitne wyniki? No i... bycie pupilem tre-
nera? Brzmi znajomo? 

W roku 2011 „Hermes” spisał się na medal. 
W ciągu kilku miesięcy, gdy pogoda była odpowied-
nia, zorganizowano trzy tzw. „Loty Narodowe”: 
z Munsteru, z Bremy i z Hamm. To miasta położone 
około 800 km od Jastrzębia. Pupil panów Jana i Jó-
zefa we wszystkich trzech „zrobił konkurs”, a w lipco-
wym locie z Hamm osiągnął życiowy sukces, czym 
zaskoczył nie tylko ich, ale niemal całe jastrzębskie 
środowisko hodowców. Na 31 tysięcy (sic!) polskich 
gołębi, które wystartowały z tej nadreńskiej miej-
scowości, zajął, uwaga, drugą lokatę. O tym, że nie 
był to przypadek, a efekt świetnej pracy obu hodow-
ców, świadczy fakt, iż drugi z należących do nich go-
łębi zajął jedenaste, a trzeci - trzydzieste szóste 
miejsce. Były to jedyne ptaki pochodzące z naszego 
miasta, które zmieściły się w pierwszej setce. Tego 
dnia, gdy z Hamm wypuszczano wcześniej wywie-
zione do Niemiec w odpowiednio przystosowanych 
kabinach gołębie, obaj panowie szykowali się do 
pełnego napięcia oczekiwania na specjalnie wybu-
dowanej drewnianej ambonie, która stoi niedaleko 
gołębnika. To stąd obserwują kołujące nad domem 
Welchara w Ruptawie ptaki. Sądzili, że będą musieli 
wysiedzieć w nerwach co najmniej dwie godziny. 
Tymczasem nie minęło pięć minut... i „Hermes” za-
czął pikować w dół. Nie wierzyli własnym oczom. 
Gołąb zakręcił trzy kółka nad domem i usiadł na an-
tence, dzięki czemu zmierzono mu czas i prędkość, 
której wartość jest kluczowa. Dziś wszystko jest zau-
tomatyzowane, aby nie było szans na oszustwa, któ-
re przy starych systemach pomiaru miały miejsce. 
„Hermes” leciał ze średnią szybkością 117 km/h. 
A kilka minut po nim przyleciał drugi i trzeci gołąb. 
Hodowcy byli zaskoczeni, ale wiedzieli, że solidnie 
przygotowali swoich podopiecznych. Zdziwieni byli 
za to organizatorzy, którym zgodnie z przepisami ja-
strzębianie przekazali informację o przylocie „Her-
mesa”. Trasa z Hamm do domu zajęła mu 6 godzin 
i 49 minut. - On już jest w Jastrzębiu? Niemożliwe, 
naprawdę? - pytali. Co więcej, mało brakowało, aby 
gołąbek z naszego miasta wygrał cały „Lot Naro-
dowy”, gdyż zwycięzca z Gorzyc ubiegł go o ułamki 
sekund. Może gdyby nasz reprezentant nie kołował 
nad ulicą Cieszyńską, tylko od razu usiadł, tam gdzie 

trzeba... Ale sukces był oczywisty. Posypały się pu-
chary i symboliczne nagrody pieniężne. To nie Za-
chód, gdzie za tego typu osiągnięcie można zostać 
milionerem albo wygrać porządny samochód. A naj-
lepsze ptaki sprzedaje się za cenę willi z basenem. 
Czy Jan Welchar mógłby w ten sposób pozbyć się 
swojego pupilka? - Nie oddałbym go nawet za pięć 
tysięcy - mówi. A przecież mówimy o hodowli ama-
torskiej, która ma przede wszystkim sprawiać przy-
jemność. 

W przypadku Jana Welchara wszystko zaczęło 
się jeszcze w dzieciństwie. Hodował gołębie i nawet 
osiągnął spory sukces, gdyż w 1984 jego podopiecz-
ny zajął siedemnaste miejsce w ówczesnym woje-
wództwie bielskim podczas jubileuszowego lotu 
z Monte Cassino, który był jedną z form uczczenia 
rocznicy tamtej wielkiej bitwy. Wszystkie loty 
z Włoch są mordercze z uwagi na konieczność poko-
nania wysokich gór w drodze do Polski. A tam, wia-
domo, drapieżniki, niska temperatura i wiatr. Giną 
nawet świetnie przygotowane i doświadczone gołę-
bie. A gołąb pana Jana nie tylko doleciał, ale zajął 
świetną lokatę. Później Welchar ożenił się i założył 
rodzinę. Gołębie, siłą rzeczy, poszły w odstawkę. By-
ły ważniejsze sprawy. Ale pewnego dnia żona zapro-
ponowała mu, aby wrócił do dawnej pasji. Nie zwa-
żała nawet na protesty swojego ojca, który nie wi-
dział sensu w hodowli gołębi. Kura to chociaż jajko 
zniesie, a taki gołąb? Pan Jan nie dał się długo 
namawiać, choć zastrzegł, że jeśli znów zajmie się 
gołębiami, to nie będzie mógł ich zaniedbywać. I od 
1997 roku znów jest hodowcą. - To nie tylko radość z 
sukcesów i przyjemność, gdy zwierzę potrafi poznać 
swojego właściciela i łasić się do niego z wdzię-
cznością. To również odpoczynek po pracy - mówi 
Welchar, który pracuje jako rehabilitant. - Czasem 
trzeba pracować z młodymi, sparaliżowanymi oso-
bami, które powinny mieć życie przed sobą. To 

potrafi dać po psychice. Po powrocie do domu nie 
chcę żonie zawracać głowy takimi opowieściami. Idę 
do gołębi. To daje wytchnienie i spokój - wyjaśnia. 
W 2007 roku jego znajomy, Józef Ciemięga, zapytał, 
czy mógłby pomóc przy hodowli. Szybko połknął 
bakcyla. Okazało się, że trafił w idealny moment. 
Welchar bił się z myślami, czy wobec wyzwań sta-
wianych przez pracę zawodową da radę nadal na od-
powiednim poziomie przygotowywać ptaki do lotów. 
Pomoc Ciemięgi okazała się zbawienna. Tym bar-
dziej, że gołębie pana Janka niemal natychmiast po-
lubiły nowego opiekuna. Od tego czasu obaj zaj-
mują się hodowlą. Pan Józef jest emerytem, zatem 
ma więcej czasu. I poświęca go właśnie gołębiom. 
Przyjeżdża na Ruptawę niemal codziennie i dogląda 
ptaków. Na efekty pracy duetu Welchar - Ciemięga 
nie trzeba było długo czekać. 

Jeszcze w 2007 roku ich gołębie młode zajęły 
trzecie miejsce w rejonie obejmującym Jastrzębie, 
Pszów i Mszanę. Potem były kolejne sukcesy, któ-
rych ukoronowaniem były mistrzostwa Jastrzębia 
w 2009 i 2010 roku. Kolejny sezon podobno nieco 
odpuścili... W rezultacie wspomniany „Hermes” za-
jął drugie miejsce na 31 tysięcy gołębi podczas „Lotu 
Narodowego” z Hamm. Jaka jest tajemnica ich suk-
cesu? Jan Welchar mówi, że to nie tylko odpowied-
nie przygotowanie i podejście do zwierząt (jego 
zdaniem 40% sukcesu gołębia to zaangażowanie 
hodowcy), ale też dobrze zbilansowana dieta. - Wie-
dzę na ten temat zawdzięczam panu Henrykowi. Na 
przykład przed tym lotem z Hamm nasze gołębie od-
poczywały i były odpowiednio dokarmiane. Musiały 
mieć odpowiednią wartość węglowodanów i elektro-
litów oraz nabrać masy, aby przelecieć tak poważny 
dystans. To normalne przygotowanie do zawodów, 
stosowane w sporcie. Jak tu zatem nie stwierdzić, że 
jest do swoista dyscyplina? - wyjaśnia pan Jan. 
I trudno się nie zgodzić. Wszak słynny WKKW 

(Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) to 
dyscyplina olimpijska i tu również zwierzę musi być 
świetnie przygotowane i wytrenowane. A pięciobój 
nowoczesny? Wielu z nas pamięta nieszczęsną Alex-
is II w Atenach, która pogrzebała szanse naszego 
olimpijczyka na medal. Ponadto sam lot gołębi spor-
towych bardzo przypomina kolarstwo. Nieprzypad-
kowo obie dyscypliny są tak bardzo popularne w Bel-
gii, która ma bzika na punkcie rowerów i hodowli 
ptaków. Gołębie najpierw lecą grupą, potem tworzy 
się elita i peleton, a maruderzy pozostają w tyle. 
Wiele zależy od taktyki i od sprytu ptaków. Czy one 
tym dysponują? Skoro potrafią przylecieć z Francji 
do Polski i trafić dokładnie do swojego gołębnika, 
nawet gdy nigdy wcześniej nie miały okazji przeby-
wać danej trasy... Chyba coś w tym musi być. 

Hodowla gołębi to nie tylko sukcesy i odpoczy-
nek po pracy, ale też możliwość nawiązania fantas-
tycznych kontaktów międzyludzkich. W ten sposób 
jastrzębianie poznali Marcina z Mielca. Kiedyś do go-
łębnika Welchara przyleciał piękny gołąb. Widać by-
ło, że sportowiec pierwszej klasy. Ale potwornie 
zmęczony, nie miał siły lecieć dalej. Miał przy sobie 
numer telefonu właściciela. I w ten sposób obaj pa-
nowie nawiązali kontakt, który trwa do dziś. Wymie-
niają się ptakami i doświadczeniami. Innym razem 
Józef Ciemięga przez pół dnia dochodził, czyja jest 
samiczka, która przyleciała do gołębnika. Dzwonił 
do Strzelec Opolskich, a później do Krakowa. Oka-
zało się, że tego gołębia ktoś ukradł. Gdy właściciel 
spod Wawelu dowiedział się o tym, niemal natych-
miast wsiadł w samochód i po kilku godzinach był 
w Jastrzębiu. W rewanżu za przysługę krakowianin 
zaprosił naszych hodowców do siebie. Przyjął ich jak 
starych przyjaciół. Znajomość trwa do dziś. Ale nie 
zawsze tak jest. - Hodowca to człowiek uczciwy i 
zrzeszony, a gołębiarz czy łapacz poluje na wyhodo-
wane przez innych ptaki, aby później je sprzedawać. 
W ten sposób ginie wiele zwierząt - mówi Welchar. 
Kiedyś wrócił do niego gołąb, którego nie widział 
przez cztery lata. Podejrzewa, że ktoś go złapał, ale 
w końcu ptak urwał się prześladowcy i wrócił do do-
mu. Jednak większość pasjonatów gołębi jest ucz-
ciwa. I działa to nawet ponad granicami państwo-
wymi. Kiedyś obaj jastrzębianie jechali specjalnie 
170 km w czeskie góry, bo w jednej z mieścin znalaz-
ła się ich „kaśka”, jak nazywają samiczki. Przyjechali, 
ale na początku ich nie poznała. Gdy pan Jan wszedł 
na drabinę i zaczął wołać ją po „imieniu”, natych-
miast dała się złapać, choć wcześniej przez kilka dni 
właściciel domostwa, które samiczka wybrała sobie 
na postój, nie potrafił się do niej nawet zbliżyć. Ta 
„kaśka” była szczególnie cenna, bo wygrywała loty 
średniodystansowe i zdobyła wiele nagród. Gdy 
Welchar i Ciemięga przywieźli ją z powrotem, radoś-
ci nie było końca. Ale te przyjaźnie czasami kończą 
się tragicznie, jak w 2006 roku, gdy zawaliła się hala 
w Katowicach, gdzie odbywała się wystawa gołębi. 
Pan Jan był gotowy, aby tam jechać, ale w ostatniej 
chwili w domu zatrzymała go ostra grypa. Koledzy 
nalegali, aby przybył, ale żona nie chciała się zgo-
dzić. Być może zatem to choroba uratowała mu ży-
cie... On sam twierdzi, że najwięcej istnień ludzkich 
uratował... Adam Małysz, który wieczorem tego dnia 
skakał w Zakopanem. Wielu uczestników spieszyło 
się, aby zobaczyć zawody w telewizji i dzięki temu 
opuściło halę zanim doszło do tragedii. 

Czego im można życzyć? - Przede wszystkim, 
dobrych lotów - śmieją się. Hodowla sprawia im pra-
wdziwą radość. I choć są mężczyznami w sile wieku, 
to obawiają się o przyszłość gołębi sportowych. Po-
dobnie zresztą, jak wspomniany już Jacek Orszulik. - 
Młodzi nie garną się do tego. Za trzydzieści lat 
hodowców może już nie być - mówią ze smutkiem. 
Ale Jan Welchar jest umiarkowanym optymistą. - 
Mój najmłodszy syn uwielbia odwiedzać gołębnik. 
Być może on przejmie po mnie schedę...

Józef Ciemięga i Jan Welchar

Fot. Magdalena Kowolik
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Jastrzębski Węgiel awansował do półfinału, 
ale mecze z Delectą Bydgoszcz nie były 
spacerkiem. Dwukrotnie przegrywaliście 
0:2, aby ostatecznie wygrać 3:2. 
Potrzebowaliście tie-breaków. 

Chciałbym przypomnieć, że również w sezonie za-
sadniczym sytuacja była podobna i należało roze-
grać pięć setów. W Bydgoszczy my wygraliśmy 
3:2, a w Jastrzębiu w takim samym stosunku zwy-
ciężyli rywale. Poziom obu zespołów jest bardzo 
podobny. Czasami różnicę robi jedna lub dwie le-
piej lub gorzej zagrane piłki. Jestem zadowolony 
z wyniku, ponieważ po porażce 0:3 w pierwszym 
spotkaniu potrafiliśmy się podnieść. Zareago-
waliśmy odpowiednio w najlepszym momencie, 
gdy zaczęła się nowa część sezonu. 

W półfinale czeka na was Skra Bełchatów. 
Prezes Zdzisław Grodecki wielokrotnie 
powtarzał, że chciałby, aby zespół 
w tym sezonie zagrał w trzech finałach. 
Klubowe Mistrzostwa Świata zaliczone. 
Puchar Polski zaliczony. 
Co z ligą? 

Zaledwie przed chwilą skończyła się rywalizacja 
z Bydgoszczą. Musimy mocno stąpać po ziemi. 
Mamy duży respekt dla Bełchatowa. To najlepsza 
drużyna w Polsce, ale niezależnie od tego nie mo-
żemy przegrać meczu przed wyjściem na parkiet. 
Musimy próbować grać naszą siatkówkę. Proszę 
pamiętać, że na początku sezonu powiedziałem, 
że celem do zrealizowania jest awans do półfi-
nału. I w nim jesteśmy. 

Pod koniec rundy zasadniczej
przegraliście cztery mecze z rzędu. 
Co się stało? 

Trzeba pamiętać, jakie mieliśmy problemy z kon-
tuzjami. Nie mógł wystąpić Zbigniew Bartman 
i ciężko gra się bez tak ważnego zawodnika. Mniej 
było ważne to, czy zajmiemy czwarte, czy piąte 
miejsce. Wiedziałem, że gdy dojdziemy do siebie 
i zagramy wszyscy razem, to cała nasza gra będzie 
wyglądała inaczej. Czyli tak, jak dzisiaj. 

Istnieje taki pogląd, że rzadko kiedy 
wspaniały zawodnik robi podobną karierę 
jako trener. Co Pan sądzi o tej teorii? 

Myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, która 
może to ocenić. Staram się pracować jak naj-
lepiej dla zawodników i dla drużyny. Nie lubię 
przegrywać. Ale nie mogę odpowiedzieć na to py-
tanie. 

Lorenzo Bernardi.  Fot. Łukasz Parylak



MICHAŁ ŁASKO AWANSOWAŁ 
DO PÓŁFINAŁU...

Michał Łasko awansował do półfinału... wróc! Jastrzębski Węgiel awansował do półfinału PlusLigi po trzecim 
zwycięstwie z Delectą Bydgoszcz i o finał zmierzy się ze Skrą Bełchatów. Jedynie w drugim secie goście 
potrafili dotrzymać kroku gospodarzom. W pozostałych Stephan Antiga i spółka byli cieniem drużyny, która 
w pierwszym meczu w Bydgoszczy rozbiła Pomarańczowych 3:0. - Dopadła nas grypa, ale staraliśmy się dać 
z siebie wszystko - powiedział po meczu trener Delecty, Piotr Makowski.

Najlepszym graczem meczu wybrano oczywiście Michała Łaskę, bez którego trudno sobie wyobrazić 
drużynę Lorenzo Bernardiego. Nie może zatem dziwić wręcz histeryczna reakcja kibicki, która otrzymała po 
spotkaniu... spodenki Włocha. Poniżej oczekiwań zagrał Zbigniew Bartman, ale po meczu powiedział prosto 
z mostu - Sensacji nie ma, bo być nie mogło - stwierdził kapitan Jastrzębskiego. Warto odnotować, iż mecz
 z Bydgoszczą obserwował były trener klubu, Igor Prielożny.

Jastrzębski Węgiel - Delecta Bydgoszcz 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:18) 
Jastrzębski Węgiel: Vinhedo, Łasko, Bartman, Kubiak, Gawryszewski, Holmes, Rusek (libero) 
oraz Violas, Bozko, Nemer, Bontje. 

LUDZIE HONORU, KTÓRZY 
ZASŁUŻYLI NA MEDAL

To był mecz niezwykłej walki. W siódmym spotkaniu, które zadecydować miało o losach brązowego medalu 
Polskiej Ligi Hokeja, Unia Oświęcim pokonała po dogrywce JKH GKS Jastrzębie 3:2. Gola na wagę trzeciego 
miejsca zdobył pięknym strzałem w okienko bramki Kamila Kosowskiego Jerzy Gabryś. Przed rokiem 
jastrzębianie również przegrali z Unią walkę o brąz, ale mecze nie były tak wyrównane i nie dostarczyły 
takich emocji. Ci Ludzie Honoru zasłużyli na medal. Szczęście nie dopisało. Było po stronie rywali.

Bramki dla zespołu Jiriego Reznara strzelili: Adrian Labryga oraz Mateusz Danieluk. Drugi z goli wyrównał 
stan meczu i został zdobyty, gdy jastrzębianie grali w osłabieniu. Pod koniec spotkania świetną partię 
rozgrywał Kamil Kosowski, który niemal w pojedynkę doprowadził do dogrywki. Niestety, wcześniej "Kosa" 
nie popisał się przy strzale Wojciecha Wojtarowicza, gdy ten z ostrego kąta wpakował mu krążek do siatki 
między parkanami. Szkoda również sytuacji, które podopieczni Reznara stwarzali sobie na początku trzeciej 
tercji. Tym samym drugi rok z rzędu JKH GKS zajmuje w ekstralidze czwartą lokatę. 

Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 3:2 dogr. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0 dogr.) 
1:0 Peter Tabacek (Lukas Riha, Patryk Noworyta) 15:33 
1:1 Adrian Labryga (Tomasz Pastryk, Szymon Marzec) 22:50 
2:1 Wojciech Wojtarowicz (Jerzy Gabryś) 36:58 
2:2 Mateusz Danieluk (Tomasz Pastryk, Adrian Labryga) 48:16 4/5 
3:2 Jerzy Gabryś (Miroslav Zatko, Peter Tabacek) 60:39 
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Dlaczego w ogóle zdecydował się Pan 
na trenowanie Jastrzębskiego Węgla? 

Najpierw w grudniu zadzwonił do mnie prezes 
i spytał, czy nie byłbym zainteresowany pracą 
w Polsce i czy nie chciałbym na własne oczy prze-
konać się, jak to wszystko wygląda w Jastrzębiu. 
Przyleciałem na weekend, sprawdziłem wszystko 
i zrozumiałem, że to może być moja szansa. Pod-
jąłem taką decyzję, bo miałem pomysł na ten zes-
pół. 

A nie miał Pan możliwości 
pracy we Włoszech? 

Na pewno moim celem była praca w ojczyźnie, ale 
teraz mogę powiedzieć, że świetnie czuję się 
w Polsce i chętnie tu przyjeżdżam. Liga polska 
jest jedną z najmocniejszych w Europie, a atmo-
sfera na każdym meczu jest niesamowita. I to nie-
zależnie od tego, czy gramy u siebie, czy na wy-
jeździe. 

Tym niemniej w Trydencie kopalń 
i górników chyba Pan nie oglądał. 
Był szok kulturowy? 

Jestem tego typu człowiekiem, który lubi pozna-
wać inne kraje i nowych ludzi, również obcokra-
jowców. Po niemal roku pobytu mogę powiedzieć, 
że czuję tu naprawdę dobre emocje. Jestem Wło-
chem i tęsknię za Italią oraz moją rodziną, ale lu-
dzie w Jastrzębiu robią dla mnie wszystko, abym 
czuł się tu jak w domu. 

A teraz trochę archeologii. 
W 1976 roku miał Pan osiem lat. 
Wtedy to Polska wygrywała ze Związkiem 
Radzieckim w finale igrzysk w Montrealu. 
Miał Pan może okazję to oglądać? 

Szczerze mówiąc, nie (śmiech). Byłem trochę za 
mały. Ale pamiętam Mistrzostwa Świata we Wło-
szech, które odbywały się dwa lata później. Pol-
ska też tam grała. A tak po prawdzie, to wtedy wo-
lałem pływanie (śmiech). I w tamtym okresie siat-
kówka nie była dla mnie tak ważna, jak teraz. 

Kontynuując wątek olimpijski. 
W 1996 w Atlancie Italia miała 
„dream team” z Panem w roli głównej. 
Srebro było rozczarowaniem. 

I tak uważam, że to był sukces. Rozegraliśmy 
świetny turniej. Wygrywaliśmy wszystko, a w fi-
nale zatrzymała nas Holandia po niesamowitym 
tie-breaku. Ale taki jest sport. A cztery lata wcze-
śniej ta sama Holandia wyeliminowała nas w Bar-
celonie w ćwierćfinale. Również po pięcioseto-
wym pojedynku. 

Co zatem myśli Pan o szansach 
poszczególnych zespołów na igrzyska 
w Londynie? Kto ma największe 
szanse na złoto? 

Kto wygra? Na pewno trudno powiedzieć. Na ig-
rzyskach zagra pięć lub sześć drużyn, które mogą 

zdobyć złoty medal. O wszystkim może zadecydo-
wać szczęście albo losowanie. Co do szans Polski, 
to uważam, że będzie to dla waszej reprezentacji 
niezwykle ważny turniej. Myślę, że ten zespół 
stać na medal. Ale nie podejmę się dociekań, ja-
kiego koloru. 

A Włochy?
 
Cóż, musimy wygrać turniej kwalifikacyjny w Buł-
garii. Będzie ciężko, bo zagrają z nami niezwykle 
silne drużyny gospodarzy oraz Serbii. Ale jeśli tu 
się nie uda, to kolejny turniej będzie we Wło-
szech. Zatem szansa na pewno jest. Myślę, że re-
prezentacja mojej ojczyzny awansuje na igrzys-
ka. 

Przed rokiem pewien dziennikarz zadał 
Panu pytanie o Adama Małysza, 
którego nazwisko nic Panu nie mówiło. 
Czy to się zmieniło po roku pobytu 
w Polsce? 

Tak, dziś wiem, kto to jest Małysz (śmiech). Po 
tym pytaniu poszukałem informacji na ten temat 
i zdałem sobie sprawę, że to jeden z najważniej-
szych polskich sportowców. Ale cóż, we Włoszech 
niewiele osób o tym wie. Skoki narciarskie nie są 
tak popularne, jak w Polsce. 

Italia również miała swojego asa w tej 
dyscyplinie, który nazywał się Roberto 
Cecon. On również nie jest znany we 
Włoszech? 

Słyszałem o tym zawodniku. Ale, niestety dla nie-
go, na ten sport media poświęcają w moim kraju 
bardzo mało uwagi i czasu. 

Na koniec wróćmy do spraw klubowych. 
Jak się Panu współpracuje z ludźmi 
w Jastrzębiu? A przede wszystkim 
z prezesem Zdzisławem Grodeckim, 
który był niegdyś zawodnikiem 
i trenerem? 
To niezwykle ambitny człowiek. 

Powiem tak. Na pewno bardzo trudno pracuje się 
ze mną. Często zapominam o tym, co robiłem mi-
nutę temu. Dla mnie ważne jest „teraz”. I dlatego 
mogę zrozumieć, że ze mną może się trudno 
współpracować. Natomiast ja z nikim tutaj nie 
mam absolutnie żadnych problemów. 

Zostanie Pan w Jastrzębiu? 

Tego to już powiedzieć nie mogę. Mój kontrakt 
kończy się po sezonie. Na tą chwilę nie wiem. 

A chciałby Pan tu zostać? 

Cóż, jak to mówią - do małżeństwa potrzeba 
dwóch osób (śmiech). 

PS. Niżej podpisany dziękuje Natalii Kożuch 
za pomoc udzieloną przy przeprowadzeniu 
wywiadu.

Michał Łasko.  Fot. jasnet.pl

Fot. Magdalena Kowolik



JASTRZĘBSCY KARATECY 
NA ZŁOTO I BRĄZOWO 

Kilkuset zawodników z województw śląskiego i opolskiego wzięło udział w najbardziej prestiżowej i najwięk-
szej imprezie karate, która odbyła się w Jastrzębiu Zdroju na przestrzeni ostatnich lat. W Hali Omega o me-
dale trzydziestych drugich mistrzostw makroregionu śląskiego rywalizowali przedstawiciele najlepszych klu-
bów z obu województw, w tym reprezentanci gospodarzy, czyli Jastrzębskiego Klubu Karate Kyokushin 
Kumite, wspierani przez spore grono kibiców, którzy szczelnie zapełnili wysłużony obiekt przy ul. Harcer-
skiej. 

W zawodach na Omedze solidnie spisali się jastrzębianie, choć, jak stwierdzali po cichu przedstawiciele 
władz klubu, liczono na więcej medali. Złote krążki wywalczyło trzech naszych karateków, natomiast brą-
zowe - czterech. Złotym łupem doświadczonego Roberta Dąbrowskiego padła konkurencja kata seniorów, 
którą w dużym uproszczeniu można nazwać „walką z cieniem", gdzie nie rywalizuje się z żywym przeciw-
nikiem, ale prezentuje się uświęcone wielowiekową tradycją ruchy i ciosy. 

W konkurencji kumite seniorów brązowe medale wywalczyli: Dominika Śliwińska, Krystyna Michalik 
i Tomasz Śreniawski, natomiast w kumite semi-kontakt juniorów na najwyższym, pierwszym stopniu podium 
stanęli Anastazja Gamrat i Patryk Zimny. Brąz w tej dyscyplinie zdobyła z kolei Klaudia Grzonka.

GIEKSA WYSOKO WYGRYWA 
W CZECHOWICACH 

Rewelacyjnie zainaugurowali rundę wiosenną w IV lidze piłkarze GKS Jastrzębie. Podopieczni Grzegorza 
Łukasika wspierani przez naszych kibiców pewnie wygrali w Czechowicach-Dziedzicach z miejscową 
Walcownią 3:0, prowadząc do przerwy 2:0. Bramki dla Gieksy strzelili: wracający do Jastrzębia Bartosz 
Hajczuk, a także Marek Sobik i kolejny nowy nabytek naszego klubu, Kamil Pancer. W spotkaniu nie zagrał 
Kamil Jadach. Popularny Carlos doznał lekkiej kontuzji.

Walcownia Czechowice - GKS 1962 Jastrzębie 0:3 (0:2)
0:1 Bartosz Hajczuk '12
0:2 Marek Sobik '45
0:3 Kamil Pancer '71
GKS Jastrzębie: Deege - Lorenc, Pacholski, Kocerba, Wrana - Gorzała, Mościcki (76. Piekarski), 
Sobik (84. Duda), Pancer - Dziadek (67. Sawiński), Hajczuk.
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Weteran jastrzębskiej lekkiej atletyki Teodor 
"Waldek" Sikora wywalczył tytuł Halowego Mis-
trza Polski Weteranów w kategorii plus 70 w bie-
gu na dystansie 1000 m. Reprezentant Klubu Bie-
gacza MOSiR Jastrzębie startował w Halowych 
Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, które 
odbyły się w Spale. Urodzony w 1941 roku Sikora 
przebiegł 1000 m w czasie 4:46:05. Ponadto 
"Waldek" wywalczył srebro na dystansie 400 m 
z czasem 1:32:97. Warto przypomnieć, iż Teodor 
Sikora to również mistrz Polski weteranów z ot-
wartego stadionu na dystansach 1500 m i 800 m. 

Świetnie spisał się w 13. Półmaratonie Dookoła 
Jeziora Żywieckiego as jastrzębskiej lekkiej at-
letyki, Damian Zawierucha. Reprezentant Klubu 
Biegacza MOSiR zajął ósme miejsce z czasem 
1:12:18, co pozwoliło mu zdobyć czwartą lokatę 
w kategorii M30. Jastrzębianin stracił do zwycię-
zcy, Kenijczyka Mike'a Cheruiyota, niecałe sześć 
minut. Poza Zawieruchą dystans ponad 21 km 
pokonało kilkunastu innych przedstawicieli na-
szego miasta. Spośród nich najlepiej spisali się: 
Mirosław Jackiewicz, Katarzyna Kozak, Michał 
Bac, Bartłomiej Sokołowski i Adam Grygierek, 
którzy zmieścili się w czasie poniżej 1:42. W bie-
gu nie zabrakło też weteranów: Kazimierza 
Danieluka, Jacka Chmiela i Jerzego Młynarczyka.

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek grupy 
A Miejskiej Ligi Piłki Halowej tytuł mistrzowski 
zdobyła drużyna Pubu Żywieckiego - JanPol, któ-
ra w ramach dwóch weekendowych kolejek roze-
granych na Hali Widowiskowo-Sportowej pewnie 
pokonała SułSport oraz Semi Nosiadek. Tym sa-
mym przewaga lidera nad drugą w tabeli KSRG 
Zofiówka wynosi siedem punktów. Również Ra-
townicy wygrali swoje spotkania, ale wobec dob-
rej postawy Pubu Żywieckiego może to jedynie 
wystarczyć do zdobycia tytułu wicemistrza ligi. 
Grupę A opuszcza Manhattan, na którego miej-
sce awansuje Pub Queen. O drugą lokatę pre-
miowaną awansem walczą w grupie B trzy dru-
żyny. Największe szanse ma Biuro Podróży Ala-
bama.

Marta Wullert z Sekcji Terenowej Wigor Olimpiad 
Specjalnych działającej przy Zespole Szkół nr 9 
zdobyła trzy medale Europejskiego Mityngu 
Olimpiad Specjalnych w Łyżwiarstwie Szybkim, 
który odbył się w holenderskim Heerenveen. Ja-
strzębianka reprezentowała Polskę wraz z pięcio-
ma innymi osobami. Trenerem kadry jest Jaro-
sław Gilga. Wullert wywalczyła złoto na dystansie 
1000 m oraz dwa brązy na dystansach 777 m 
oraz 500 m.

Lech Poznań, Legia Warszawa, Rapid Wiedeń, RB 
Salzburg, MFK Rużomberok oraz Banik Ostrawa 
będą gośćmi Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie 
podczas jubileuszowego turnieju zawodników 
z rocznika 1997, który odbędzie się w dniach 4-5 
sierpnia 2012 roku w naszym mieście. Będzie on 
elementem obchodów dwudziestolecia powsta-
nia Szkółki. Przyjazd Rapidu i Salzburga to nie 
przypadek. O austriackich kontaktach władz 
MOSiR-u pisaliśmy niejednokrotnie. Owocują 
one współpracą, w wyniku której trenerzy: An-
drzej Myśliwiec, Norbert Ceglarek oraz Łukasz 
Włodarek odbyli staże szkoleniowe w Rapidzie. 

Z kolei RB Salzburg, jeden z najbogatszych 
austriackich klubów, ma zamiar przetestować 
wychowanków Szkółki: Oskara Mazurkiewicza, 
który niedawno przebywał na konsultacji szkole-
niowej młodzieżowej kadry Polski, a także Mar-
cina Ryszkę i Dawida Kalisza.

Od bezbramkowego remisu na boisku Silesii Lu-
bomia rozpoczęli wiosenne zmagania w ramach 
ligi okręgowej piłkarze Granicy Ruptawa. Podo-
pieczni Franciszka Krótkiego nie byli faworytem 
spotkania, ale spisali się poprawnie, wywożąc 
punkt z ciężkiego terenu. Na murawie nie pojawił 
się z powodu kontuzji Kamil Kowal. W Ruptawie 
zadebiutowali byli piłkarze GKS Jastrzębie: Mar-
cin Bednarek, Błażej Pawliczek i Adrian Bielecki. 
Kolejnym rywalem Granicy będzie na Estadio de 
Libowiec w najbliższą sobotę, 31 marca o 15:00 
LKS Krzyżanowice.

Efektownie rozpoczęli zmagania w ramach rundy 
wiosennej klasy C piłkarze Zrywu Bzie, którzy 
pokonali na wyjeździe LKS Zwonowice 3:0. Dwie 
bramki strzelił Krzysztof Skóraś, a jedną dołożył 
Szymon Lazar. 

Piotr Mosoń ponownie najlepszy. Młody repre-
zentant H2O Jastrzębie zdobył cztery złote me-
dale oraz tytuł najlepszego zawodnika imprezy 
w swojej kategorii wiekowej podczas Mityngu 
Pływackiego w Oleśnicy. Jastrzębianin wygrywał 
na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym 
i motylkowym oraz na dystansie 100 metrów sty-
lem dowolnym i grzbietowym. Mosoń poprawił 
również swoje rekordy życiowe. Ponadto w za-
wodach wziął udział również kuzyn Piotra, Sa-
muel Mosoń, który na dystansach 50 metrów sty-
lem dowolnym, klasycznym i motylkowym oraz 
na dystansie 100 metrów stylem grzbietowym 
zdobył lokaty w pierwszej dziesiątce.

Dwadzieścia czworo zawodniczek i zawodników 
z Jastrzębskiego Centrum Sztuk Walki Keiko 
wzięło udział w Mistrzostwach Polski w Taekwon-
do, które odbyły się w Dzierżoniowie. Podopie-
czni Brygidy i Ryszarda Bizoniów wywalczyli sie-
demnaście medali, w tym aż jedenaście złotych. 
Na najwyższym stopniu podium stanęli: Emilia 
Chojka, Hanna Komorowska, Natalia Chałupa, 
Sonia Firut, Weronika Dąbrowska, Jan Opyd 
i Szymon Borejza. W klasyfikacji medalowej dzie-
ci jastrzębianie zajęli trzecie miejsce, a w ogólnej 
- piąte. 

Niezwykle ważne dla układu tabeli I ligi połu-
dniowej spotkanie przegrały pingpongistki JKTS. 
Jastrzębianki uległy w Hali Omega KKTS Krosno 
3:7 i zajmują obecnie szóstą pozycję w rozgryw-
kach z taką samą liczbą punktów, jak siódma 
w tabeli Brzostowianka. Punkty dla JKTS zdobyły 
doświadczone: Dorota Paluch i Alina Zborowska. 
W ostatnim meczu sezonu jastrzębianki zagrają 
na wyjeździe z outsiderem, ULKS Moszczenica.

Elżbieta Górska, Henryk Juchnik, Wojciech 
Łosiński, Konrad Pawlak, Piotr Pastor oraz debel 
Wojciech Łosiński / Wojciech Giza to amatorscy 
mistrzowie naszego miasta w tenisie stołowym. 
Impreza, w czasie której wyłoniono najlepszych, 
odbyła się w Szkole Podstawowej nr 5. W zawo-
dach wzięło udział niemal pół setki pingpongis-
tów. Szczególnie może cieszyć powrót do dobrej 
formy znanego racketlonisty Konrada Pawlaka, 
który przygotowuje się do zawodów w Czechach. 
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Fot. Jan Kalinowski (baron)

Fot. Łukasz Parylak



OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnimy montażystów okien 
z doświadczeniem, oraz handlowca 
i doradcę technicznego 
z doświadczeniem w branży okiennej 
kontakt: 602 733 622

Przyjmę brukarzy 
z udokumentowanym 
doświadczeniem. 
Praca od zaraz, umowa o pracę. 
kontakt: 792 792 912

Firma Transportowa zatrudni 
kierowce na trasach Unii 
Europejskiej kat. B - samochody 
do 3,5 t. 2-3 tyg. wyjazdy. 
CV na adres e-mail. 
kontakt: kierowca.ue.praca@wp.pl

Sklep sportowy, pół etatu; 
wymagania: wykształcenie średnie, 
min 2 letnie doświadczenie 
zawodowe w handlu, obsługa komp. 
(pakiet office); osoba nie ucząca się. 
kontakt: 609 233 991

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

Praca w sklepie spożywczym. 
Wymagane doświadczenie (obsługa 
kasy fiskalnej, itp) Sklep znajduje się 
na os. Zofiówka. 
CV na adres: remik@data.pl 

Prawdopodobnie najlepszy 
nowopowstający lokal w naszym 
mieście zatrudni do pracy na barze. 
Wymagany uśmiech i książeczka 
sanepid. Proszę przesłać CV 
i podanie. 
kontakt: kontakt@start-stop.pl

Instanta Sp. z o.o., w związku 
z dynamicznym rozwojem firmy, 
poszukuje osób do pracy w Żorach 
na stanowiskach:
• Mechanik
• Elektromechanik
• Magazynier
• Pracownik Działu Kontroli Jakości
Gwarantujemy:
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Stabilność pracy
• Pracę w międzynarodowej firmie
o ugruntowanej pozycji rynkowej
CV prosimy wysyłać na adres 
e-mailowy: kadry@instanta.pl

Firma budowlana zatrudni 
brygadę tynkarzy maszynowych 
z doświadczeniem przy 
wykonywaniu tynków gipsowych 
kontakt: 602 733 622

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

Wydzierżawię restaurację częściowo 
wyposażoną w sprzęt i meble 
w Jastrzębiu-Zdroju w dobrej 
lokalizacji. 
kontakt: 602 517 874

Do wynajęcia piękny lokal na każdą 
dział. 60m2, 2 pomieszczenia, 
własne media, w centrum, 
w nowym pawilonie, na przeciw 
Policji, nad sklepem spożywczym. 
kontakt: 324741047 / 514323030

Wynajmę mieszkanie M-2 34,50m2 
na ul. Zielonej. Kaucja 1000 zł 
Odstępne 500 zł + czynsz + media 
Wolne od 1 maja. 
kontakt: 602 669 819

Pilnie poszukuję mieszkania m3/m4 
lub połowy domu do wynajęcia 
z odstępnym do 450 zł z niską 
kaucją lub bez na terenie Pawłowic 
lub Jastrzębia Zdroju. 
kontakt: 512 102 067

Wynajmę M-3 na ulicy Małopolskiej, 
1.000zł plus opłaty licznikowe. 
1.000zł kaucji 
kontakt: 500 273 104

Do wynajęcia umeblowane 
mieszkanie po remoncie w wysokim 
standardzie 85zł+czynsz 
i media, kaucja zwrotna 2000zł. 
kontakt: 516 973 718
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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-2 nr oferty: 638x
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Pow: 34,00 m2
cena: 78 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 633
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 49,80 m2
cena: 107 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

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

M-5 nr oferty: 446
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 63,80 m2
cena: 147 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 626
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Pow: 55,70 m2
cena: 139 000 zł
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

DOM nr oferty: 559
Kaczyce
Pow: 125 m2, działka: 4700 m2
cena: 378 000 zł 
kontakt: 601 976 218

M-2 nr oferty: 614
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Pow: 34,50 m2
cena: 83 000 zł
kontakt: 514 085 004

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-3 nr oferty: 632
Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 
Pow: 35,70 m2
cena: 93 000 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

Byłeś świadkiem zdarzenia?
Masz informację, zdjęcia 
lub film z pierwszej ręki?

Napisz do nas!
tel. 32 474 00 00
jasnet@jasnet.pl

www.nieruchomosci-as.com.pl

M3 os.VI
cena: 
po remoncie
Agnieszka 535 502 444

125.000 zł 

M3 
cena: 

Anna 535 539 444

98.000 zł
po remoncie

M4  ul.Poznańska
cena: 
Beata 792 010 444

137.000 zł

M5 
cena: 

Anna 535 539 444

129.900 zł
po remoncie 

M3 os.Zdrój 
cena: 

Agnieszka 535 502 444

113.000 zł
wolne od zaraz

M5 Zielona 
cena: 

Agnieszka: 535 502 444

145.000 zł
niski blok

M4 Pomorska  
cena: 

Beata 792 010 444

132.000 zł
z balkonem po remoncie 

M4 ul.Kurpiowska
cena: 
Beata: 792 010 444

118.000 zł

M4 ul.Turystyczna
cena: 
Beata 792 010 444

137.000 zł

M4 ul.Wielkopolska
cena: 
Anna 535 539 444

139.000 zł

M3 os.Zdrój 
cena: 

Anna 535 539 444

129.000 zł
po remoncie

Dom os.Zdrój
cena: 
Anna 535 539 444

363.000 zł

Dom Moszczenica
cena: 
Anna 535 539 444

259.000 zł
M5 os.Zofiówka
cena:
Agnieszka 535 502 444

 140.000 zł

M-2 nr oferty: 557x
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: 553x
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 25,94 m2
cena: 66 700 zł
kontakt: 514 085 004

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

nr oferty: 495x

M-3 nr oferty: 633xxx
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 49,80 m2
cena: 113 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2 nr oferty: 638x
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Pow: 34,00 m2
cena: 78 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-2 nr oferty: 614
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Pow: 34,50 m2
cena: 83 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-5 nr oferty: 446
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 63,80 m2
cena: 147 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

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

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

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

514 085 004

DOM nr oferty: 559x
Kaczyce
Pow: 125 m2, działka: 4700 m2
cena: 378 000 zł 
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 626
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Pow: 55,70 m2
cena: 139 000 zł
kontakt: 

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

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

M-3 nr oferty: 632x
Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 
Pow: 35,70 m2
cena: 93 000 zł
kontakt: 514 085 004

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

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

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

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




