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„Proszę państwa, wszystko mamy udokumen-
towane obfotografowane, a każda wasza interwen-
cja jest potraktowana należycie” - takimi słowami, 
zaczął zebranie przewodniczący Zarządu Osiedla Mi-
rosław Lęga. Atmosfera zrobiła się jak w przyzwoi-
tym filmie detektywistycznym, gdzie nic nie da się 
ukryć, wszystko i tak ujrzy światło dzienne, a winni 

zaniedbań powinni zostać zdemaskowani i ukarani. 
Właśnie w taki sposób do typowych, osiedlowych in-
terwencji podchodzą działacze „Pionierów”. Doku-
mentują, zbierają dowody, a później oczekują od 
odpowiednich służb szybkiej i skutecznej reakcji. 
Efekt ich pracy jest widoczny na stronie internetowej 
osiedla. Prowadzonej z naprawdę dużym zacięciem.

Próby wywodów naczelnik Wydziału Infrastru-
ktury Komunalnej i Inwestycji na temat nowej Usta-
wy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie prze-
rywali zniecierpliwieni mieszkańcy. Bardziej ich inte-
resowało, czy będą płacić mniej, czy więcej za 
wywóz śmieci. Niestety, pani naczelnik nie była 
w stanie przedstawić konkretów. „To jest strata na-
szego czasu zajmowanie się sprawami, jak nic je-
szcze nie wiemy” – padł głos z tłumu. Sytuację pró-
bował ratować zastępca prezydenta miasta Krzy-
sztof Baradziej, który z rozbrajającą szarością po-
wiedział: „To, że nie znamy szczegółów, to nic nad-
zwyczajnego. Tak jest zawsze. Ministerstwo dopiero 
teraz wydaje odpowiednie regulacje”. No tak, wa-
żne, że temat odfajkowano na zebraniu. Szczegóły? 
Któż pyta o szczegóły? Później się zobaczy i jakoś to 
będzie. 

Na twarzach obecnych malowało się pewne 
zniecierpliwienie. Było widać, że przyszli tu z kon-
kretnymi sprawami, a nie po teoretyczne rozważania 
i niebawem wytoczą potężne „armaty” zarzutów do 
władz miasta. „Czekacie aż dojedzie u nas do tra-
gedii, aż rozpędzony samochód kogoś zabije? Dla-
czego się uparliście i nie chcecie zmienić organizacji 
ruchu na ul. Kurpiowskiej?” – wołał zdesperowany 
mieszkaniec. A w powietrzu bez mała dało się wy-
czuć zapowiedź mającego nastąpić takiego nie-
szczęścia. „Pan nie ma monopolu na nieomylność. 
Nie wszyscy podzielają wasz pogląd, są też mie-
szkańcy, którzy nie chcą żadnych zmian”- odparował 
mu wiceprezydent Baradziej. Ta słowna wymiana 
zdań pomiędzy nim, a mieszkańcem trwała jeszcze 
dobrych kilka minut. Każdy z nich bronił swojego 
poglądu z zaciętością godną największych mistrzów 
ringu. Słowa, niczym ciosy padały z obydwu stron. 

I kolejne stracie. „Mieszkam w bloku, przy ul. 
Śląskiej, który jest ruiną. Elewacja odpada i budynek 
wygląda niczym najgorsze slumsy. A teraz jeszcze 
ten chodnik. Od 40 lat nie był remontowany, jak 
długo tak można? Przecież chcemy żyć w normal-
nych warunkach!” – żalił się kolejny mieszkaniec. Ale 
i na to wiceprezydent znajduje sensowną i logiczną 
odpowiedź: „Wspólnota mieszkaniowa, która zawią-
zała się w tym bloku po prostu nie wykonuje swoich 
obowiązków”. Jest jednak światełko nadziei w tune-
lu: „Odnowimy tą elewację na nasz koszt, ale za tym 
pójdą noty obciążające finansowo wspólnotę” – 
dodał Krzysztof Baradziej. Skoro tak mówi to pewnie 
da się to zrobić. 

Nie jest jednak łatwo i to nie koniec. Problem 
chodników powraca niczym bumerang. Bolesław 
Lepczyński, członek zarządu, grzmiał: „Mamy ponad 
2 tys. metrów chodników do natychmiastowego re-
montu. Tyle brakuje nam do normalności!” Ale oka-
zuje się, że, dla urzędników, nie jest to taki wielki 

problem, jakby się wydawało mieszkańcom. „To nie 
jest dużo, są osiedla które mają więcej potrzeb” – 
odpowiadała naczelnik Maria Pilarska. Z głębi sali 
padł okrzyk: „No tak, a najwięcej mają dziurawych 
chodników w Bziu!” Zebrani odpowiedzieli śmie-
chem, bo wiedzą, że w tym sołectwie mieszka prezy-
dent miasta. Inny człowiek dorzucił: „Jakby się pani 
Pilarska przeszła na własnych nogach, po tych pożal 
się boże chodnikach, to by się przekonała, w jakim 
są stanie!”

Mirosław Lęga, szef osiedla złożył jednozna-
czną, ale stanowczą deklarację: „Będziemy walczyć 
pokojowo, aby zrealizowano nasze postulaty. Prze-
cież od tego jesteśmy i łaski nie robimy”. Sala przyj-
muje te słowa z wyraźnym zadowoleniem. Z głębi 
padają nawet groźno brzmiące zapowiedzi pod ad-
resem urzędników: „Jak trzeba będzie to przysta-
wimy wam pistolet do głowy, abyście wzięli się do 
roboty”. Na szczęście to taka metafora, bo nikt nie 
sięgnął po broń i nie zrobił z niej użytku. Jedynie 
słowa padały, jak pociski…

W końcu przychodzi pora na bezpieczeństwo. 
O aktach wandalizmu, które zdarzają się na osiedlu 
mówił nadkom. Marcin Bębenek, zastępca naczel-
nika Wydziału Prewencji KMP. Słowa te nie robią 
wielkiego wrażenie na zebranych, bo przecież chyba 
sami najlepiej wiedzą, co się u nich dzieje. A może 
wiedzą nawet więcej niż policja? Ale jest też dobra 
wiadomość. Patrole po cywilu okazały się skuteczne 
i odniosły zamierzony skutek. Jednak… nie mogą 
być wszędzie. Więc może i oczekiwania należy nieco 
ograniczyć. Wiadomo wandali jest więcej, niż stró-
żów prawa… A, że młodzież pohałasuje nieco i po-
rzuca koszami w weekendową noc? – trudno, można 
się do wszystkiego przyzwyczaić. A zresztą dobrze, 
że nie jest jeszcze gorzej. 

„Na każdym zebraniu osiedlowym są pretensje 
mieszkańców. Chciałoby się żyć w lepszych warun-
kach i nie ma w tym nic dziwnego. Jednak środki 
finansowe, jakimi dysponujemy nie pozwalają na 
realizację wszystkich oczekiwań” – taki „optymi-
styczny” akcent pod koniec zebrania pada ze strony 
naczelnik Pilarskiej. A więc jednak jakieś zrozumie-
nie, a może przynajmniej współczucie dla mieszkań-
ców. Ciekawe tylko, czy to ich zadowoli?

Trudno oddać atmosferę zebrania. Była napra-
wdę gorąca. Momentami dochodziło do ostrych 
polemik i sporów. Czasami emocje były górą.  Jak na 
jastrzębskie warunki, udział w spotkaniu wzięło nie-
mało osób.

Zebranie mieszkańców osiedla Pionierów, które odbyło się 2 kwietnia, było doskonałą okazją, jak i inne 
tego typu spotkania, do wygarnięcia władzom miasta wszystkiego, co ludziom leży na sercu. Nie 
omieszkali wykorzystać tej możliwości. Było naprawdę gorąco, nie zabrakło ostrych polemik i trudnych 
pytań. Chociaż nie było łatwo, to „Pionierzy” pokazali, że mają zacięcie i potrafią zawalczyć o swoje.
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Znowu gorąco w Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej. Zarząd z prezesem Jarosła-
wem Zagórowskim forsuje wprowadze-
nie nowego – ich zdaniem -  racjonalne-
go sposobu zarządzania firmą. Odmien-
nego zdania są przedstawiciele związków 
zawodowych. Odbierają to, jako łamanie 
prawa, butę, a nawet arogancję. Nie 
zgadzają się ani na nowe umowy o pracę 
dla kolejnych zatrudnionych, ani na 
wprowadzenie bardziej motywacyjnego 
systemu wynagrodzeń. Stawiają postulat 
podwyżki płac w części stałej o 7 proc. 
Oczywiście obie strony, mające przeciw-
stawne poglądy, twierdzą, że najważniej-
sze jest dla nich dobro firmy, bo to gwa-
rantuje pomyślność jej pracowników. 
Obie też stoją twardo na swoich stano-
wiskach. Pojawia się widmo kolejnego 
strajku, który byłby ostatecznością.  Mo-
że jednak ten impas da się przezwyciężyć 
i znaleźć porozumienie?

Nowe umowy o pracę

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej wprowadził nowe umowy o pracę dla 
zatrudnionych po dniu 15 lutego 2012 ro-
ku. Prezes JSW Jarosław Zagórowski za-
pewnia, że nowo przyjęci mają zagwara-
ntowaną nagrodę barbórkową, dodatko-
wą czternastą pensję... ale pod warun-
kiem, że firma wypracuje zysk. Każdy 
z pracowników będzie pracował 5 dni 
w tygodniu. „Każdemu zapewnimy dwa 
wolne dni w tygodniu. Na pewno wolna 
pozostanie niedziela, ale sobota już nie-
koniecznie. Chcemy, aby to kopalnia pra-
cowała przez 6 dni, co wpłynie na wzrost 
produkcji" – wyjaśnia prezes Zagóro-
wski. Jeśli chodzi o deputat węglowy to 

jego przepisów ma dowolność w zakresie 
zawierania umów, gdyż nie ustalono no-
wego ZUZP. 

Premia motywacyjna  

Prezes Jarosław Zagórowski od da-
wna powtarza, że jego zamiarem jest 
płacenie pracownikom za rzeczywistą 
pracę. Dąży do stworzenia takiego syste-
mu wynagrodzeń, który by motywował 
ludzi do większej wydajności, ale przy za-
chowaniu zasad bezpieczeństwa pracy. 
„Począwszy od członków zarządu, a na 
pracownikach dołowych skończywszy 
każdy ma pracować efektywnie, jak naj-
lepiej potrafi" – podkreśla. Na początek 
zarząd zaproponował wprowadzenie te-
go sposobu wynagradzania dla zatru-
dnionych w ścianach, przodkach i robo-
tach zbrojeniowo-likwidacyjnych. Jednak 
docelowo ten system miałby objąć wszy-
stkich, który biorą udział przy produkcji 
węgla. 

będzie przysługiwał, ale tylko w czasie 
trwania stosunku pracy. Zatem emeryci 
będą pozbawieni tego przywileju. 

Z propozycjami tymi nie zgadzają się 
przedstawiciele związków zawodowych. 
Na specjalnie zwołanej konferencji pra-
sowej, 10 kwietnia, przewodniczący „So-
lidarności" w Spółce Sławomir Kozłowski 
powiedział, że nie ma zgody na to, aby 
nowe umowy o pracę ujednolicały lub 
upraszczały system wynagrodzeń. Uwa-
ża, że „pozbawiają nowo przyjętych - 
w pierwszych latach pracy - Karty Gór-
nika, nagrody barbórkowej, 14 pensji. 
Bez wprowadzenia nowego Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) 
nie można zmienić nie tylko umów już is-
tniejących, ale też zawierać nowych, na 
zmienionych zasadach. Naszej zgody na 
tak wprowadzone, odgórnie zmiany nie 
ma". Ponieważ nie ma obowiązującego 
UZPP zarząd przyjął pogląd, że obowią-
zuje go Kodeks Pracy. A więc w ramach 

Wprawdzie strona związkowa nie 
wyklucza premii motywacyjnych, ale za-
strzega, że „rozwiązanie to musi mieć ja-
sny, przejrzysty system". Sławomir Ko-
złowski uważa, iż wprowadzenie tego ro-
dzaju rozwiązań bez uzgodnień ze zwią-
zkami zawodowymi „jest próbą odejścia 
przez zarząd od uregulowania kwestii 
płacowych w sposób kompleksowy, w ra-
mach ZUZP". Poza tym „motywacyjne 
systemy premii nie mogą mieć negaty-
wnego wpływu na atmosferę na naszych 
kopalniach, a przede wszystkim wpływu 
na nasze bezpieczeństwo". Związkowcy 
uważają, że działania Jarosława Zagóro-
wskiego, wprowadzające premie moty-
wacyjne na nowych, niż dotychczas zasa-
dach są bezprawne. „Zapewnienie preze-
sa, że propozycje pracodawcy nie mają 
na celu ograniczenia praw pracowni-
czych, jest tylko nieuczciwą propagandą 
i próbą oszukania pracowników Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. To są metody nie-
godne zarządu tak dużej giełdowej fir-
my" – wyjaśniał Kozłowski. 

Co z podwyżką 
wynagrodzeń?

Prezes Zagórowski nie mówi „nie", 
jeśli chodzi o zwiększenie nakładów na 
wyższe pensje dla pracowników. Stawia 
jednak warunek, że wypłaty, owszem, 
powinny wzrosnąć, ale w części rucho-
mej, zależnej od wydajności pracy. Nie 
chce słyszeć o postulacie 7 proc. pod-
wyżki w części stałej w tym roku. Wielo-
krotnie mówił, że „skończyły się czasy, 
kiedy otrzymywało się pieniądze za samo 
przyjście do zakładu. Chcemy dać zarobić 
pracownikom, ale w składnikach zmien-
nych, powiązanych z efektem pracy". 
Zarząd zgadza się jedynie na zwiększenie 
wynagrodzeń o poziom inflacji, czyli 4,3 
proc. Oprócz tego możliwa jest wypłata 
tzw. dywidendy (każdy właściciel akcji 
firmy otrzymuje z tytułu posiadanych ak-
cji, część z wypracowanego zysku) oraz 
nagrody z zysku dla pracowników. 

Dla związkowców nie do przyjęcia są 
takie rozwiązania. Mówią, że propozycja 
wzrostu wynagrodzenia jedynie o 4,3 
prooc „to kolejna próba fałszowania rze-
czywistości" i faktycznie jest to zamroże-
nie płac i spadek ich wartości realnej. Po-
za tym argumentują, że w czasie minio-
nego roku nastąpił znaczny „skok" kosz-
tów utrzymania. Podkreślają, że „w os-
tatnim czasie wzrosły o kilkaset proc. wy-
nagrodzenia zarządu oraz wybranych 
stanowisk ścisłego kierownictwa firmy". 
Prezes Zagórowski podkreśla, że są to 
kontrakty menadżerskie określane inny-
mi zasadami. 

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Magdalena Kowolik
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A więc jakie są 
zarobki w JSW?

Według informacji Spółki średnie 
wynagrodzenie w 2011 roku wyniosło 
7 505, 39 zł brutto (ze wszystkimi dodat-
kami) i jest dwukrotnie wyższe, niż prze-
ciętne wynagrodzenie w Polsce, a zarobki 
w firmie są jednymi z najwyższych w bra-
nży. Z czym część pracowników się nie 
zgadza i uważa, że są to sumy znacznie 
zawyżone. Zdarzają się takie poglądy: 
„W życiu nie widziałem takiej kasy. Uś-
rednili wszystkie zarobki, wraz z docho-
dami zarządu i powychodziło im nie wia-
domo ile. Nawet gdybym tyrał wszystkie 
soboty, to i tak tyle nie wyciągnę".
 

Według danych zarządu JSW w Spół-
ce działa 37 związków zawodowych. Ich 
liderzy pobrali w sumie ok. 11 mln zł pen-
sji za rok 2011, podczas gdy wynagro-
dzenie kadry zarządzającej firmą 
wyniosło za ten sam okres czasu 3,4 mln 
zł. „Warto pamiętać, że pensje zwią-
zkowców opłacane są przez pracodawcę" 
– podkreśla prezes Zagórowski. 

A co na to związkowcy? Nie kryją 
oburzenia takimi porównaniami. „Nasze 
wynagrodzenia są regulowane uchwałą 
zarządu JSW i wynikają ze stanowiska, 
na którym się pracowało przed oddele-
gowaniem. A więc jest to wynagrodzenie 
równorzędne, tak jak za wykonywaną 
pracę. Koszty naszych pensji, jak i zarzą-
du ponosi przedsiębiorstwo" – tłumaczył 
Sławomir Kozłowski. 

Jaki jest koszt 
kompromisu?

„W polskim górnictwie „kompromis" 
i „spokój społeczny" sprowadzają się 
zwykle do ciągłego zwiększania kosztów. 
Przy spadających cenach węgla na świa-

towych rynkach może to doprowadzić do 
drastycznego obniżania wyników w nad-
chodzących latach. Wyniki spółek węglo-
wych są zwykle proporcjonalne do pozio-
mu spokoju, jaki w nich panuje. Nie mo-
żemy myśleć o Spółce tylko w perspe-
ktywie jednego roku" – uważa prezes Ja-
rosław Zagórowski. Poza tym podkreśla, 
że ma obowiązek dbania o interes wszy-
stkich akcjonariuszy, a nie tylko praco-
wników. „Nie możemy zgodzić się na 
dyktat jednej ze stron" – mówi twardo. 

Związkowcy odsuwają od siebie od-
powiedzialność za to, jaka jest cena ryn-
kowa akcji. I nie biorą na siebie zarzutu, 
iż wszelkie niepokoje wewnątrz firmy 
skutkują tym, że po prostu traci ona na 
wartości, a więc tracą również pracowni-
cy. „Wiemy doskonale, że pan prezes 
Zagórowski momentalnie obciążyłby nas 
sytuacją, kiedy akcje JSW sięgnęłyby 
dna. W jego przekonaniu byłaby to oczy-
wista wina związków zawodowych i na-
sza. Nie dajemy się prowokować panu 
prezesowi i od lutego, zgodnie z proce-
durami, dopominamy się o swoje prawa. 
Przecież nam zależy na osiągnięciu poro-
zumienia" – wyjaśniał Roman Brudziński, 
zastępca przewodniczącego „Solidar-
ności" JSW. 

Co dalej?

W tym tygodniu obie strony prowa-
dziły rozmowy z negocjatorem wyzna-
czonym z listy ministerstwa pracy. Jest to 
kolejny etap sporu, który muszą przejść. 
Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnię-
te wówczas otwarta stanie się droga do 
referendum i, zależnie od jego wyników, 
strajku. Nie trzeba być wprawionym wró-
żbitą, żeby przewidzieć, że taki rozwój 
sytuacji nie będzie dobrze odebrany 
przez inwestorów giełdowych. Ceny akcji 
z tego powodu na pewno nie poszybują 
w górę. 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę ws. pro-
ponowanego podziału zysku za 2011 rok. Rekomenduje w niej 
wypłatę dywidendy w kwocie 631,7 mln zł, co stanowi równo-
wartość 30% skonsolidowanego zysku netto i jest zgodne z de-
klaracją złożoną w prospekcie emisyjnym. Akceptacja propozy-
cji Zarządu przez Walne Zgromadzenie będzie oznaczać wypła-
tę dywidendy w wysokości 5,38 zł na jedną akcję.

Spółka wypracowała w 2011 roku zysk netto w wysokości 
2 082,5 mln zł. Po uwzględnieniu obowiązkowej wypłaty z zysku 
w wysokości 127,0 mln zł za okres od 01.01.2011 do 
31.07.2011, pobieranej od jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa, zysk netto do podziału wyniósł 1 955,5 mln zł. Skon-
solidowany zysk wyniósł 2 105,5 mln zł.

Wysokość zysku oznacza, że Jastrzębska Spółka Węglowa 
zrealizowała i przekroczyła założenia Planu Techniczno
-Ekonomicznego na 2011 rok. W związku z tym Zarząd zapro-
ponował wypłatę nagrody dla pracowników w wysokości 130,0 
mln zł. Każdy pracownik otrzyma równowartość kwoty zbliżonej 
do jednego miesięcznego wynagrodzenia bez dodatków. 
Wnioskowana kwota jest identyczna do tej, jaką Zarząd pro-
ponował w poprzednim roku. Dodatkowo pracownicy mają 

także otrzymać dywidendę z tytułu nabytych nieodpłatnych 
akcji serii „A” i „C”.

– Wysokość dywidendy jest zgodna z wcześniejszymi 
deklaracjami zarówno wobec właścicieli, jaki pracowników – 
mówi Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW S.A. – Jeśli do 
dywidendy dodamy obligatoryjną wpłatę na rzecz Skarbu Pań-
stwa za okres sprzed debiutu giełdowego, poziom zysku wypła-
cony akcjonariuszom za 2011 rok wzrośnie do ponad 36%. 
Z kolei pracownikom zapewniamy odpowiednik 14. pensji. Po-
nad połowę zysku chcemy też przeznaczyć na inwestycje.

Na sfinansowanie programu inwestycyjnego Zarząd proponuje 
przeznaczyć 1 193,8 mln zł. Do 2030 roku planowana jest reali-
zacja znaczących inwestycji w szacowanej wysokości około 
7 565,4 mln zł. Program uwzględnia m.in. inwestycje w udostę-
pnienie nowych pokładów na większych głębokościach w ob-
szarach objętych koncesjami obecnych kopalń (ekspansja pio-
nowa), udostępnienie złóż w obszarach sąsiadujących z obec-
nie prowadzoną działalnością wydobywczą (ekspansja pozio-
ma) oraz inwestycje związane z pozyskaniem nowoczesnego 
wyposażenia technicznego.

Fot. JSW



Fot. Mateusz Magiera
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Już na początku sesji przewodniczą-
cy RM Tadeusz Sławik (PIS) zapowie-
dział, że nie będzie to taka sobie zwykła 
sesja, a poruszane będą sprawy najwyż-
szej wagi dla miasta. Głosem pełnym po-
wagi zakomunikował, że podczas obrad 
pojawią się bardzo ważni goście. Nie wia-
domo, czy powiedział to jedynie w celach 
informacyjnych, czy też liczył na to, że ra-
dni zachowają się godnie i nie dadzą 
odczuć przybyłym, że u nas na sesji to ró-
żnie bywa… 

W końcu nadeszła oczekiwana chwi-
la i w ławach zasiedli goście, których za-
daniem było zreferowanie projektu pod 
nazwą „Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał 
gospodarczy i trendy rozwojowe”. Jak 
poinformował Urząd Miasta projekt ten 
"otrzymał 100% dofinansowanie w wy-
sokości 382 817,96 zł. Dofinansowanie 
pochodzi ze środków Unii Europejskiej 
 budżetu Państwa" (więcej na str. 11).

 Na początek wstęp prezydenta 
Janeckiego o tym, że celem projektu było 
określenie potencjału, jakim dysponuje 
miasto. I najwyższy czas! Zważywszy to, 
że funkcjonuje on we władzach samorzą-
dowych już od dobrych kilkunastu lat… 
lepiej późno niż wcale.

Kiedy przed radnymi wystąpiła dr 
Krystyna Mielich-Iwanek z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach na sali za-
panowała cisza. Nie wiadomo, czy było to 
spowodowane wzmożoną uwagą słu-
chaczy, czy też złożonością zagadnienia, 
bo pani doktor mówiła o metodyce spo-
rządzania raportu. Zawiłości tych metod 
nie wszystkich zainteresowały. Niektórzy 
w tym czasie spoglądali na telefony ko-
mórkowe, przeglądali zapiski, listy, róż-
nego rodzaju publikatory. Naczelnicy wy-
działów podpisywali dokumenty. Wiele 
spojrzeń kierowanych było na zegar, któ-
ry powoli odmierzał upływające minuty. 
Wiadomo, jakoś trzeba było spożytkować 
ten czas. 

„Jastrzębie to specyficzne miasto” – 
zaczął kolejny mówca prof. Andrzej Bar-
czak. Nasza wyjątkowość ma polegać na 
dominacji JSW i jej wpływu nie tylko o za-
sięgu lokalnym, ale i regionalnym. Profe-
sor podkreślał, że miasto i Spółka są zda-
ne na dobrą współpracę, ale konieczne 
jest wspieranie małych i średnich firm. 

Przywołał oczekiwania mieszkańców, 
którzy chcą sprowadzenia do Jastrzębia 
inwestorów zewnętrznych. 

Stwierdzenia to słuszne, ale czy trze-
ba było aż dużego projektu badawczego, 
aby do nich dojść? Czy władze miasta do-
piero teraz dowiedziały się, od uniwer-
syteckich naukowców, że Jastrzębie po-
siada jeden z najniższych w kraju wskaź-
nik liczby przedsiębiorstw i nie jest to do-
bra informacja? A konieczność poszuki-
wania zewnętrznych inwestorów, czy jest 
czymś nowym dla naszych włodarzy? 
Chociaż sądząc po dotychczasowych efe-
ktach zadanie to na razie ich przerasta. 

Profesor pocieszał jeszcze, że do 
2016 roku popyt na węgiel będzie rósł, 
ale nie mówił, co potem. Wspomniał 
wprawdzie ograniczenia wynikające 
z wprowadzenia pakietu klimatyczno-
energetycznego w Unii Europejskiej (og-
raniczenie emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery), które uderzą w hutnictwo i gó-
rnictwo, ale szerzej nie rozwinął tematu. 

Nikt z prelegentów nie powiedział, co 
wówczas, kiedy koniunktura się załamie, 
albo nadejdzie poważny kryzys. Być 
może nie chcieli być złymi wróżbitami 
i woleli ominąć to zagadnienie, aby nie 
wywoływać złego. Nie zmienia to faktu, 
że ekonomia rządzi się swoimi, twardymi, 
czasami brutalnymi zasadami. 

Prelegenci poruszali również zaga-
dnienia związane z edukacją, rynkiem 
pracy, demografią, organizacjami poza-
rządowymi i problemami społecznymi. 
Część z tych zagadnień będzie wkrótce 
przedmiotem oddzielnych artykułów. 

Do tego momentu wszystko toczyło 
się w konwencji wykładu akademickiego, 
zaangażowany wykładowca i… różnie za-
interesowani słuchacze. Kiedy przyszedł 
czas na dyskusję i przewodniczący Ta-
deusz Sławik już, już zamierzał ją ogło-
sić. Z sali padła prośba o… (upragnioną) 
przerwę. Po reakcjach dużej części 
słuchaczy można odnieść wrażenie, że 
przygotowany, w sali obok, catering 

cieszył się większym zainteresowaniem, 
niż sam projekt. 

Słowa, słowa, słowa… zaczęła się 
dyskusja nad raportem. „Mamy coraz 
mniej mieszkańców w Jastrzębiu, ilość 
podmiotów gospodarczych spada, nie 
działa izba przedsiębiorców, część mło-
dzieży ma plany związane z wyjazdem 
z miasta” – alarmował przewodniczący 
Sławik (PIS). Jednak nie mówił, jakie kro-
ki należy podjąć, aby zmienić tą tenden-
cję. Po nim głos zabrała radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego Anna Hetman 
i pytała, co dalej? Czy będzie opracowany 
plan działań dla miasta? Wtórował jej 
Roman Foksowicz (PO), który mówił, że 
raport nie powinien leżeć na półce i już 
dziś trzeba wyciągnąć z niego wnioski, 
które można przełożyć na konkretne 
działania. Jerzy Lis (SLD) dzielił się spo-
strzeżeniami: „Wiele młodych kobiet 
chciałoby wyemigrować z miasta, ale co 
wtedy będzie z mężczyznami?” To py-
tanie wzbudziło śmiech na sali, lecz nikt 
nie pokusił się o udzielenie odpowiedzi. 

LICZY SIĘ GOSPODARKA

GŁUPCZE
LICZY SIĘ GOSPODARKA
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Fot. Mateusz Magiera

Z tylnych ław słychać było szepty: I co 
będzie wtedy z prokreacją? Miasto się 
wyludni i nikt nie będzie tu żył (śmiech). 
Witold Kosiorek (SLD) zwracał uwagę na 
to, że kierunki kształcenia w szkołach po-
winny być konsultowane z przedsiębior-
cami. Jest to tak odkrywcza myśl, że na 
pewno zostanie podchwycona przez oso-
by odpowiadające za system kształcenia 
w mieście. Może wreszcie teraz? 

Zastępca prezydenta Krzysztof Bara-
dziej nieco studził emocje. Mówił, że pie-
niądze z kasy miejskiej trzeba wydawać 
racjonalnie, z głową, że należy obejrzeć 
je trzy albo i cztery razy przed zainwe-
stowaniem. „Przestrzegam państwa 
radnych przed hurraoptymizmem” – pod-
sumował. A więc dalej powoli? 

Ale radni nie wychodzą z sesji z ni-
czym. Jednogłośnie podjęli uchwałę 
o tym, aby już rozpocząć prace nad nową 
strategią rozwoju do 2020 roku. Zape-
wne nie chcą być oskarżeni o brak dale-
kowzroczności i wizji. Może powstać je-
dnak wrażenie, że łatwiej jest zlecić fir-
mie zewnętrznej opracowanie analiz, niż 
samemu wdrożyć w życie wnioski z nich 
płynące. Drugą uchwałą jest rozpoczęcie 
prac koncepcyjnych nad kluczowymi pro-
jektami złożonymi do Urzędu Marszałko-
wskiego (rewitalizacja Parku Zdrojowe-
go, linia kolejowa do Katowic i zagospo-
darowanie byłej łaźni KWK Moszczenica. 

Gospodarka, a raczej jej rozwój przy-
czynia się do siły nie tylko państw ale ró-
wnież dużych regionów i organizmów 
miejskich. To, że JSW ma się dobrze i są 
przed nią perspektywy rozwoju nie jest 
zasługą miasta, które raczej ustawia się 
do niej w roli petenta. Podczas sesji nikt 
nie pokusił się o odpowiedź, co praktycz-
nie samorząd może zrobić, aby skutecz-
nie pobudzić przedsiębiorczość i jak po-
zyskać inwestorów zewnętrznych. Strefa 
Ekonomiczna w Jastrzębiu, jak straszyła 
chaszczami, tak dalej straszy. „Liczy się 
gospodarka, głupcze!” – to hasło obiegło 
cały świat. Może wreszcie nastał czas, 
aby i u nas zaczęto robić z niego użytek. 
Na sesji padło wiele słów, co z nich wy-
niknie? Zobaczymy. Oby nie jak zwykle - 
przyszli, pogadali, rozeszli się.
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rzeba przyznać, że ciekawe oś-
wiadczenie i równie zaskakujące, 
jak protest nauczycieli ZS nr 1. 

Tylko, że tam podpisało go czytelnie 48 
nauczycieli, nie powołując się na Radę 
Pedagogiczną, liczącą więcej osób. A tu-
taj mamy „z grubej rury” - od razu oficjal-
ny dokument całej Rady Rodziców… z tyl-
ko jednym podpisem, ale za to jej prze-
wodniczącego pana Zbigniewa Super-
naka. Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, 
że zgodnie z regulaminem tejże Rady, 
gremium to składa się z przedstawicieli 
rodziców każdej klasy, a więc co najmniej 
trzydziestu osób i swoje uchwały, a więc 
i oficjalne stanowiska, jak powyższe oś-
wiadczenie, podejmuje na zebraniu zwy-
kłą większością głosów. Skoro zgodnie 
również  z wymienionym Regulaminem, 
na takie zebranie członkowie Rady po-
winni być zapraszani co najmniej 7 dni 
przed terminem oraz biorąc pod uwagę 
datę oświadczenia i czas, który minął od 
burzy wywołanej narkotykowym incy-
dentem, to z głębokim uznaniem i podzi-
wem należy przyjąć szybkość i zdecydo-
wanie działania przewodniczącego, jak 
i sprawność i zdyscyplinowanie członków 
Rady. Z zażenowaniem musimy przy-
znać, że ta sprawność jest znacznie wyż-
sza od naszej, ponieważ mimo gorącz-
kowych prób, nie udało nam się znaleźć 
nikogo, kto by potwierdził odbycie takie-
go spotkania. I nie wiemy, czy choć tro-
chę nas usprawiedliwi, że pan przewo-
dniczący odmówił odpowiedzi na pyta-
nia, dotyczące jego przebiegu. Oczywiś-
cie nie zakładamy, że miał coś do ukrycia. 
Na pewno nie nadużył swojej funkcji, 
a za jego podpisem stali też inni członko-
wie Rady Rodziców. Natomiast potwier-
dzamy, że to oświadczenie odczytał z mó-
wnicy podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta. 

Większe zdziwienie ogarnęło nas, jak 
zapoznaliśmy się z treścią tego oświad-
czenia. Zanim je przeczytaliśmy, byliśmy 
przekonani, że jest pełne obaw zatroska-
nych rodziców, zaniepokojonych narko-
tykowym incydentem. I nawet jeśli był 
tylko „rzekomy” i rozdmuchany przez 
przesadzające medium, to przecież dmu-
chanie na zimne i nawet wyolbrzymianie 
zagrożeń jest przecież tak naturalne dla 
kochających swe pociechy rodziców. A tu 
szok! Rodzice reprezentowani podpisem 
przewodniczącego Rady Rodziców, w oś-
wiadczeniu zupełnie pomijają tą dro-
bnostkę, natomiast stoją murem w obro-
nie szkoły i to nie przeciw dilerom, chuli-
gaństwu i innym zagrożeniom a wystę-
pują przeciw „kreowaniu negatywnego 
wizerunku szkoły” i po stronie atakowa-
nego „kompetentnego, oddanego swojej 
pracy grona pedagogicznego”. Nie 
uważają za „szkodliwe dla uczniów, nau-
czycieli i rodziców” pojawianie się tego 
groźnego procederu a „tworzenie na 
„siłę” złej opinii o Zespole Szkół nr 1”. Nie 
wyrażają nadziei, ze ich dzieci będą bez-
pieczne i chronione, a oczekują, że „na-
stawienie dziennikarzy JasNetu, zostanie 
zmienione”. Wizerunek szkoły przede 
wszystkim! Naprawdę zaskakujące. 

Z przykrością przyjmujemy do wia-
domości, że przedstawiciele rodziców 
(w naszej nieświadomości nie wiemy jes-
zcze ilu) wyrażają oburzenie naszą „for-
mą prezentowania informacji dotyczą-
cych ich placówki”. Rozumiemy, że jest 
znacznie gorsza od tych prezentowanych 
w innych mediach (łącznie z tym, w któ-
rym pracuje pan przewodniczący), a któ-
re jeszcze niedawno temu zapalczywie 
atakowały ZS1 chociażby za namalowa-
nie liścia marihuany przez jego uczniów 
i te publikacje, nawet z cytowanymi wy-

szkół napływają na bieżąco informacje 
o ich aktywności i ciekawych akcjach 
i z przyjemnością o nich piszemy, a od 
Jedynki - cisza. Poprzednio otrzymywa-
liśmy z niej także gotowe teksty, opisu-
jące różne szkolne wydarzenia, które 
z przyjemnością publikowaliśmy. A teraz- 
nic! Raczej skądś słyszeliśmy, że z nie-
których imprez, które przedtem weszły 
wręcz do tradycji szkoły, zrezygnowano. 
Trudno, jak cisza to cisza. Ale rozumiemy, 
że czasem ktoś po burzliwych przejściach 
musi się po prostu wyciszyć. 

Bardzo dobrze, że rodzice zastana-
wiają się nad przyczynami tego stanu 
rzeczy. Że rozpatrują również „rozgrywki 
personalno-rodzinne”. Czy chodzi może 
o powiązania personalne i rodzinne pra-
cowników szkoły? A może dołożyliby do 
tego, na przykład, powiązania zawodo-
wo-polityczne? Nie mówimy oczywiście 
o powiązaniach pana przewodniczącego. 
Bo przecież nie ma znaczenia, że pracuje 
w konkurencyjnym do nas medium i jest 
jednym z działaczy prezydenckiej Wspól-
noty Samorządowej, kandydującym, 
niestety nieskutecznie, z jednego z czoło-
wych miejsc listy tego ugrupowania w os-
tatnich wyborach samorządowych. Ugru-
powania prezydenta, którego niedawne 
decyzje doprowadziły do przecież tak 
dobrego stanu szkoły, w której nie tylko 
„atmosfera jest dobra” ale też która, bio-
rąc pod uwagę decyzję wojewody i wyrok 
sadu administracyjnego, ma aż dwóch 
równorzędnych dyrektorów! Takiego 
„dobrobytu” to nie ma żadna inna szkoła, 
nie tylko w naszym mieście a może nawet 
w całym kraju!. 

No i jeszcze ci okropni radni! Co nie-
którzy zrobili sobie ze spraw szkoły „are-
nę potyczek politycznych” (skąd my zna-
my takie określenie?). Jak oni mogą inte-
resować się działaniem szkół, sytuacją 
uczniów? Jak mają czelność czepiać się 
"nieistniejących" narkotyków w szkołach 
i nawet pisać w tej sprawie interpelacje? 
Gorzej! Ich Komisja Rewizyjna bada obe-
cnie nieprawidłowości, do których oczy-
wiście rzekomo dochodziło w ZS1 i oczy-
wiście z powodów politycznych. A na do-
datek w Radzie Miasta działa już od wielu 
lat Komisja Edukacji (prowadzona przez 
koleżankę klubową pana przewodniczą-
cego) zajmująca się właśnie sprawami 
szkół, i na której stosunkowo niedawno 
również pan przewodniczący „musiał” 
wy-stąpić. Bo przecież radni są po to, że-
by ściśle przestrzegać, co się od nich 
wymaga, jak stwierdzi w swej słuszności 
pan wiceprezydent (też kolega klubowy 
pana przewodniczącego) a nie przesad-
nie interesować się sprawami miasta, 
a co dopiero szkołami i rzekomą prze-
stępczością wśród młodzieży. Młodzież 
ma się przecież dobrze w mieście rządzo-
nym przez prezydenta-nauczyciela, nic 
jej nie zagraża i ma same świetne per-
spektywy. 

My też nie rozumiemy „komu i dla-
czego zależy na kreowaniu negatywnego 
wizerunku szkoły” skoro nawet grupowo
„Rada Rodziców ZS nr 1 może z całą od-
powiedzialnością stwierdzić, iż szkoła 
jest obecnie przyjazna uczniom i nasta-
wiona na ich rozwój, grono pedagogi-
czne jest kompetentne, oddane swojej 
pracy i otwarte na zmiany, a atmosfera 
w szkole jest dobra”. Zgadzamy się, że 
„tworzenie na „siłę” złej opinii o Zespole 
Szkół nr 1 jest szkodliwe dla uczniów, na-
uczycieli i rodziców” I w pełni rozumiemy, 
że nauczyciele otrzymali zakaz wypowia-
dania się na zewnątrz w sprawie „rzeko-
mego incydentu z narkotykami”. Ten sam 
apel usłyszeli niektórzy uczniowie na lek-
cjach wychowawczych zapewne w ra-
mach zaleconych przez Urząd Miasta po-
gadanek na temat przeciwdziałania nar-
komanii. Bo przecież, jak o czymś sie nie 
mówi, to tego nie ma! Wolno się wypo-
wiadać to tylko paniom dyrektor i wice-
dyrektor, no i oczywiście nie podlega za-
kazom pan przewodniczący. Trochę to 
przypomina prasę zza niedawnej „że-
laznej kurtyny”, która rozpisywała się 
o jedynych słusznych rządach władzy 
sprawiedliwości społecznej (przez nie-
których dysydentów oczernianej jako 
narzuconej "z góry" przez Wielkiego Bra-
ta) i nieustającym poparciu jej przez klas-
ę robotniczo-chłopską. Trochę trąci to hi-
storią ale szkoła w końcu jest po to, żeby 
jej uczyć i to nawet na własnym przykła-
dzie! 

„Nieprzyjaznemu wobec Zespołu 
Szkół nr 1 nastawienie dziennikarzy Jas-
Netu”, (niestety przez nas niezauważo-
nemu) mówimy stanowcze „Nie”! i chce-
my nadal prowadzić „poczynania służące 
promowaniu pozytywnych aspektów ży-
cia szkoły”. Wiemy, że szkoła to nie tylko 
dyrekcja, „oburzeni” nauczyciele ani na-
wet pan przewodniczący, który w imieniu 
Rady Rodziców podpisał to oświadcze-
nie. Wiemy, że to również cenni ucznio-
wie, otwarci na świat i wrażliwi na niepra-
widłowości, ich odpowiedzialni wycho-
wawcy, pokazujący rzeczywiste wartości, 
a nie tylko złudne fasady „dobrego wi-
zerunku”, a także ich kochający rodzice, 
zatroskani, czy ich dzieci otrzymają 
w szkole to, po co ich je tam posłali, 
a zwłaszcza, że będą tam bezpieczne i 
skutecznie chronione przed zagroże-
niami, które przecież są, niezależnie jak 
bardzo ktoś będzie nam mydlił oczy. Wie-
my, ze są godni tradycji tej zasłużonej 
szkoły i zapewniamy, że chętniej będzie-
my pisać o jej sukcesach niż zawirowa-
niach. Bo szkoła to oni a nie osoby pro-
wadzące rozgrywki i zamiatające proble-
my pod dywan zamiast je rozwiązywać. 

powiedziami pana przewodniczącego 
(a może dlatego), nie wywołały oficjal-
nego oświadczenia, podpisanego w imie-
niu Rady Rodziców, przez tegoż przewo-
dniczącego. A my wobec takiego prze-
stępstwa, jak taki rysunek, czepiamy się 
złapania dwóch gimnazjalistów na, niech 
będzie, że podejrzanych o palenie mary-
chy w szkole! Zaiste nasze publikacje 
muszą być (unikamy określenia „dla nie-
których”) oburzające! 

Pochylamy również głowę nad naszy-
mi „bardzo krytycznymi i nastawionymi 
na szukanie sensacji” informacjami. 
„Choćby ostatnio – o rzekomym paleniu 
marihuany…” to znaczy, że takich przy-
padków, dotyczących innych spraw mu-
siało być sporo. I tutaj kolejne załama-
nie! Musimy mieć marną pamięć i niezły 
bałagan, bo mimo usilnych poszukiwań, 
nie udało nam się ich ani przypomnieć ani 
znaleźć. Rozkładamy bezradnie ręce, 
że... ich po prostu nie było. Ale ufamy, że 
pan przewodniczący nam je przypomni, 
żebyśmy mogli wielkopostnie posypać 
sobie głowy popiołem. 

„W żadnym artykule nie pisze się po-
zytywnie o działaniach ZS nr 1” i szukamy 
na siłę "afer". Tym razem to już chyba 
cierpimy na schizofrenię! Bo przypomi-
namy sobie jeszcze niedawne zarzuty, że 
przez wiele lat wręcz faworyzujemy ZS1, 
pisząc o różnego rodzaju pozytywnych 
w nim wydarzeniach, o których nas infor-
mowano i na które nas zapraszano. A był-
o ich całkiem sporo. Odwrotnie! Doma-
gano się od nas, żebyśmy o szkole pisali 
źle! Niestety od jakiegoś czasu, dokła-
dniej od momentu przejęcia kierowania 
szkołą przez nową dyrekcję, informo-
wanie nas o jej działaniach zostały gwał-
townie ucięte. Od innych jastrzębskich
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„Patrzę na gwiazdy i nic tam nie jest zapisane, 
więc jak wierzysz we mnie to jestem twoim fanem, 
amen.”

VNM – „Fan”

Za wiszącymi ogrodami i setkami wylanej 
krwi niewolników, narodził się sukces. A mo-
że sukces wcale nie został wydany na świat? 

Po prostu istniał od zawsze? I to on wzniósł ponad 
poziom gleby pierwsze wiszące ogrody? To on był 
genezą każdej dobrej myśli, koncepcji i popartej 
idei, które rzecz jasna okazały się genialne, bo po 
prostu były „skazane na sukces…”? Później, każdy 
chciał go zdobyć. Wszyscy widzieli w nim sens życia 
nazwany pieniądzem. Ludzie, tak bardzo przyzwy-
czajeni do luksusu, chcieli kurczowo trzymać się suk-
cesu. Żaden z „poszukujących sukcesu” nie zdawał 
sobie jednak sprawy z tego, iż nie jest on rozdawany 
jak kłamstwo czy plotki na targu. Nie jest powsze-
chnością, która „dotyka” każdego. Najgorsze jednak 
było to, iż nikt nigdy nie wpadł na oczywistość, czyli 
sposób drogi, na jego osiągnięcie. Ta nieświado-
mość być może wynikała z tego, że nie patrzyli na ta-
lent i pracę, tylko chcieli wykupić sobie monopol na 
własny, osobisty sukces…

Czym więc jest sukces i jak go osiągnąć? Jest to 
szczyt marzeń wielu - willa z basenem na którejś 
z wysp, a może stanowisko w jednej z najlepszych 
firm? Wobec tego, ile musimy stracić by stać u jego 
podium? Czy to tylko sterta ludzkich oczekiwań i wy-
magań, w których nie ma krzty pasji? Albo w odwro-
tności - to świat talentu, niezliczonych pokładów 
twórczości i pracy nad sobą? Czy sukces posiada 
ogólną „formę dochodzenia do niego”? Bo jeżeli jest 
swoistym szczęściem, to kto może być jego posiada-
czem…?

Jeżeli uznać sukces za „przymus”, pojmując go 
jako konieczność czy żądany wymóg - skazujemy 
siebie na zagładę i destrukcję? Jaki w takim razie 
jest tego sens działania, skoro nie widzimy w nim ża-
dnych wartości? A polega on tylko na zaspokajaniu 
chorej dumy kogoś, kto sam w życiu niczego nie 
osiągnął?

W takim razie czy sukces nie jest dziś „w mo-
dzie”? – Każdy może go osiągnąć, wystarczy tylko 
(przykładowo) zapłacić za studia i „posiąść wyma-
gany papierek”? A może jego wartość określają 
pieniądze albo inny środek płatniczy i tylko od tego 
zależy czy ludzie będą nas szanować? Krok w krok 
z tą materialnością idą znajomości. Czy to one kreują 
wizerunek sukcesu, w którym brak potencjału i zdol-
ności? A każdy z „wybranych” przyjmuje w tym świe-

cie rolę statysty, w grze rzekomych ludzi na pozio-
mie? Prawda okazuje się być imitacją wszystkiego, 
do czego doszli, rzeczywiście o sukcesie nie mają po-
jęcia – po prostu nabyli go jak pomidory z markecie 
czy „nowe najki” na pchlim targu.

Czy w dobie układów świat zapomniał o warto-
ściach? Bo czy talent i pasja są zaletami nadrzęd-
nymi? Podobno wystarczy trochę wkładu, pracy 
(przyjemności), w osobiste cele, by ziściły się pożą-
dane efekty. I to wszystko bez tych znajomości, uza-
leżnienia od innych? Bo przecież idąc tą drogą „z za-
pleczem”, czujemy się bezpieczniej. Wiec czy szczyt 
sukcesu nie jest wówczas zbyt łatwym osiągnię-
ciem, nie należy do realiów – gdzie MY, sami go osią-
gamy?

„Przez słowo talent rozumiem cztery różne poję-
cia - pasja, determinacja, charyzma, umiejętność! 
Uważam, że ważny jest pomysł na siebie - wygląd, 
sposób zachowywania się. Rzecz jasna, nic nie 
zastąpi tego, że potrafisz robić to, co chcesz ludziom 
przekazać! Pełno mamy np. Azjatów, którzy wszy-
stko zagrają, zatańczą, zaśpiewają, zepsują lepiej, 
ale nie mają na pewno charyzmy żeby to przekazać - 

przez to rozumiem pojęcia 'on ma to coś', 'on nie ma 
tego czegoś'. Z kolei mamy też pełno Brytyjczyków 
w tym samym wieku, ale oni mają do tego wszy-
stkiego CHARYZMĘ! Nikt inny talentu nie odkryje, 
tylko inni ludzie, o ile wiedzą jak odkryć talent, a nie 
tandetę.”

Mateusz ZS2

Zatem czy sukces zawodowy nie idzie w parze 
z sukcesem osobowościowym (i można go nazwać 
zdrowym)? Czy to nie dwie spójne zależności, które 
tworzą swoisty całokształt naszych osiągnięć? I jak 
w tym wszystkim odnajduje się młodzież?

„Dla mnie odniesienie jakiegoś sukcesu w życiu 
(zwłaszcza zawodowego), jest bardzo ważne. 
Chciałabym dokonać czegoś tak wielkiego, by żyło 
mi się jak najlepiej, a przy tym byłabym usatysfa-
kcjonowana, wykonując to, co kocham robić. W tym 
wszystkim nie wolno się poddawać. Ludzie, którzy 
posiadają znajomości, mają troszkę łatwiej, co nie 
zwalnia ich z dalszego działania w kierunku dalszego 
rozwoju, bo bez tego niekoniecznie osiągną to, co 
sobie założyli… Myślę, że młodzież od zawsze jakoś 
specjalnie nie przywiązywała uwagi do tego, jak to 
może być za 10 lat. To z wiekiem, coraz bardziej ten 
temat staje się obecny w ich życiu…”

Karina ZS6

„Jak to jest dziś z sukcesem? Jest z nim tak, że 
sam nie przyjdzie. Większość ludzi musi ciężko pra-
cować. Przykładają się temu całym sercem i duszą. 
Sukces poniekąd zależy od szczęścia, możemy nie 
mieć nic, a znać jedną osobę, która nam zapropo-
nuje coś, o czym zawsze marzyliśmy. Z Sukcesem 
jest trudno, zwłaszcza w naszym kraju. Mamy talent, 
mamy wykształcenie ale naszego rządu to nie ob-
chodzi. Dla nich liczy się tylko nasza praca, nie wa-
żne jak i gdzie – ważne by opłacać podatki. A nasz 
kraj powinien motywować młodych ludzi do działa-
nia, do spełniania swoich potrzeb, a nie nam zabie-
rać nawet możliwości. Młodzież zaś ma to wszystko 
w nosie. Ważne jest to, co robi teraz - nie patrzy 
okiem w przyszłość... Wracając do początkowego 
pytania - jak to jest dzisiaj z sukcesem? - Ciężko”.

Piotrek ZSH

A co, jeśli te nie da się osiągnąć sukcesu bez 
znajomości, które w dzisiejszych czasach są niezbę-
dne jak wymienianie CO2 na tlen? A może po prostu 
wystarczy postawić na siebie? Znać swoją wartość 

i zacząć się cenić? Wyrzucić ze swojego życia „chorą 
skromność” (ciągłe umartwianie się) i zdać sobie 
sprawę z tego, że „i ja mogę stać się numerem je-
den”? Może czas wyjść z cienia i łapać możliwości 
w świetle dni? Być po prostu małym zawodowcem, 
by stać się ekspertem siebie?

„Jak to jest dzisiaj z sukcesem? - Ludzie, głó-
wnie młodzież twierdzi, że w naszym kraju mało jest 
szans na jakikolwiek sukces. Żeby osiągnąć sukces 
potrzebny jest nie tylko talent, ale również ciężka 
praca, szlifowanie swoich umiejętności. Nie możemy 
„stać” w miejscu. W obecnych czasach liczą się także 
znajomości. Osobiście wiem, że bez nich jest ciężko, 
choć występują wyjątki. Mogę opisać to na swoim 
przykładzie… Mając zaledwie 17 lat, przez ciężką 
pracę i upór miałem już możliwość grać w katowic-
kich klubach. Moje małe powiedzenie, którego uży-
wam od kilku lat - „Chcesz czegoś ,weź to” – wszy-
stko wyjaśnia… Często młodzi nawet nie wiedzą, że 
mogą mieć talent, bo robąi coś innego. Ich alter-
natywą jest wyjście do klubu lub siedzenie pod blo-
kiem. Nie chcę obrażać ludzi ambitnych, którzy cię-
żko pracują nad swoim talentem, bo z pasją i ciężką 
pracą w życiu do czegoś dojdą. Więc pamiętaj - 
„Chcesz tego, weź to”.

Kacper ZS3

Spojrzeń na drogę do sukcesu jest wiele, a ona 
sama okazuje się być trudna. Czy warto więc na jej 
rozwidleniach zachować siebie czy może korzystniej 
„sprzedać się”? I co to właściwie oznacza? Czy 
sprzedaż równa się komercji i czym dzisiaj jest ko-
mercja? Jakie były nasze pierwsze założenia i priory-
tety w drodze do sukcesu? - Kasa, znajomości, wła-
dza, sex, łatwe życie, albo pasja, rozwój, szacunek 
i robienie tego, co się kocha? Czy czeka nas w tym 
wszystkim „kres niejednego ego” czy może wszystko 
pięknie się ziści? A może chodzi tylko o to, by poka-
zać się w mediach i żyć show biznesem, by tylko tele-
fon się nie urywał, a dzwonił nieustannie?

„Sukces jest stanem, w którym najważniejszy 
bodziec to działanie. To zaprezentowanie swoich 
możliwości w kierunku spełniania pragnień i marzeń 
przy zachowywaniu równowagi na wszystkich pła-
szczyznach życia. Czasami do osiągnięcia „sukcesu” 
po prostu wystarczą nam dobre „znajomości” lub 
„pieniądze”. Trudno jest osiągnąć cokolwiek bez ko-
rzystnych kontaktów i wysokiej gotówki. Oczywiście 
można się kłócić w tym temacie, ale nie ma co ukry-
wać, przecież takimi prawami rządzi się branża… 
Z drugiej strony – „sukces” najlepiej smakuje, jeżeli 
sami go osiągniemy po przez zaangażowanie i pasję. 
Rzecz jasna, na tej całej drodze do „sukcesu” nie 
możemy zapomnieć o „sukcesie komercyjnym”, któ-
ry w dzisiejszych czasach ma się bardzo dobrze. 
Mnóstwo programów telewizyjnych wzmacnia go. 
Później wychodzi na to, że nie liczy się talent, a zdo-
lność „kupowania” jurorów przez urok osobisty i ja-
kieś minimalne zdolności artystyczne. Idealnie pasu-
je tutaj cytat z piosenki „Gwiazdozbiory” Comy, który 
pozwolę sobie zacytować: „Czego to, czego to nie 
wynajdą? Aby zostać gwiazdą, aby zostać gwia-
zdą…”. W dzisiejszym świecie praktycznie zawsze do 
osiągnięcia „sukcesu” nie wystarczą tylko zdolności, 
pasja, zaangażowanie i kochanie tego, co się robi. 
Niestety potrzebny jest w jakimś tam stopniu spryt, 
zdolność sprzedania się, znajomości oraz pieniądze. 
Ważne jest to również to, że MY, bardziej cieszymy 
się, kiedy uda nam się osiągnąć sukces po przez 
ogromne zaangażowanie i tę pasję, jak i nieodłączną 
wiarę w to, do czego żywimy szczere uczucia. Tylko 
wtedy czujemy się spełnieni życiowo, bo doszliśmy 
do tego sami.”

Marcin ZSZ
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Janusz Tarasiewicz 
(Prawo i Sprawiedliwość)

Każdy sygnał w kontekście obecności 
narkotyków w szkołach jest niepokojący. 
Raz na zawsze należy uciąć dywagacje 
i zdiagnozować, czy dotyczy to tylko nie-
licznych przykładów (o ile w ogóle doty-
czy), czy może to jednak poważny pro-
blem wielu innych jastrzębskich szkół. 
Dlatego należy jak najszybciej zebrać 
statystyki z różnych instytucji w naszym 
mieście – od policji, Wydziału Edukacji, 
Straży Miejskiej i innych, na prezydencie 
kończąc. Dopiero wtedy będzie można 
zawyrokować, czy rzeczywiście stoimy 
przed realnym problemem. Oczywiście 
jest to możliwe tylko wówczas, gdy spraw 
nie będzie się zamiatało pod przysło-
wiowy dywan – podkreślam – o ile istnie-
ją oraz że nie będziemy przechodzić obo-
ętnie udając, że problem nie istnieje. 
Nawet jeśli jest na dzień dzisiejszy margi-
nalny, należy pamiętać, że zgodnie 
z przysłowiem: „kropla drąży skałę” – 
problem zacznie dotykać coraz to szersze 
kręgi dzieci i młodzieży, a temu musimy 
stanowczo zapobiec. Wszyscy mamy 
świadomość tego, co malutka iskierka 
w ciągu kilku sekund może uczynić z po-
tężną stertą słomy. 

Alina Chojecka 
(Platforma Obywatelska)

Wiadomo mi, że w szkołach jest problem 
z narkotykami, natomiast nie znam jego 
skali. Nie są mi znane dane na ten temat. 
Wiele lat temu przeprowadzano ankiety 
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Aktualnych informacji na ten 
temat nie mam. Wiem, że szkoły podej-
mują tego typu działania. Nie są przed-
stawiane Radzie Miasta działania, jakie 
są podejmowane przez jastrzębskie 
szkoły w związku z tym problemem. Tru-
dno więc mówić o ich skuteczności.

Norbert Małolepszy 
(Prawo i Sprawiedliwość)

Narkotyki to problem nie tylko jastrzę-
bskich szkół. Proszę zobaczyć, co się 
dzieje w całym kraju. Choć do mnie – ja-
ko do radnego – taki sygnał jeszcze nie 
trafił. To znaczy nie interweniowali 
u mnie rodzice dzieci czy nauczyciele, że 
w tej kwestii jest dramatycznie i nic w tej 
sprawie się nie robi. Problem znam z me-
diów. Przynajmniej jak na razie. Na pe-
wno rolą szkoły jest uczyć i wychowywać. 
Ale czy placówki oświatowe, także w na-
szym mieście, są w stanie podołać temu 

zadaniu? Szkoły nie radzą sobie nie tylko 
z narkotykami, ale także z uczniami – 
chociażby w takiej dziedzinie jak ład, dy-
scyplina i porządek. To już niestety nie te 
czasy, kiedy nauczyciel był szanowany. 
Diagnozuję to jako złe podejście ze stro-
ny struktur wyższego szczebla – zarówno 
Ministerstwa Edukacji, jak i kuratoriów. 
Nie twierdzę, że to jest ich wina. Po pro-
stu stawiam diagnozę.

Przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Sławik 
(Prawo i Sprawiedliwość)

Patrząc od strony praktycznych infor-
macji – chociażby tych uzyskanych na 
Komisji Bezpieczeństwa i Samorządu 
Terytorialnego – sytuacja z narkotykami 
w szkołach jest opanowana. Oczywiście, 
szczegóły w poszczególnych szkołach 
mogą odbiegać od statystyki. Nie zapo-
minajmy, że problem narkotyków w szko-
łach dotyczy nie tylko naszego miasta, 
ale że jest to zjawisko, którego skala jest 
zdecydowanie większa. Mam nadzieję, że 
szkoły skutecznie walczą z problemem 
narkotyków. Z pewnością leży im na ser-
cu los ich wychowanków. Z drugiej stro-
ny, pojawia się pytanie, czy nad tym zja-
wiskiem można do końca zapanować? 

W grę wchodzą zapewne niemałe pienią-
dze i zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie 
chciał wprowadzić narkotyki do szkół. To 
jest permanentna gra. Ważne, aby 
współpraca między odpowiedni służbami 
a placówkami oświatowymi była wzor-
cowa. To jest klucz do sukcesu w tej spra-
wie. 

Roman Foksowicz 
(Platforma Obywatelska)

Na pewno problem narkotyków obecny 
jest w szkołach. Mam tu na myśli posia-
danie tych środków przez uczniów. Nie 
mam takiej wiedzy, czy szkoły skutecznie 
walczą z tym problemem, czy jest pro-
gram profilaktyczny, chociaż profilaktyka 
to nie wszystko. Uważam, że brakuje cie-
kawych propozycji zagospodarowania 
czasu wolnego przez młodzież. Prezy-
dent powinien podjąć szerokie działania, 
aby wyeliminować jakiekolwiek podej-
rzenia związane z obecnością narkoty-
ków w szkołach. Przeprowadzić kontrolę 
w placówkach oświatowych i ich otocze-
niu oraz diagnozę problemu, której nie 
ma. Być może bagatelizuje się ten pro-
blem. Radni powinni zapoczątkować dy-
skusję na ten temat i nie uciekać od pro-
blemów. Są przecież komisje, jak na 

przykład Edukacji, Bezpieczeństwa, 
Zdrowia, które powinny zająć się tym 
problemem. Można też poświęcić mu se-
sję. 

Andrzej Kinasiewicz 
(Wspólnota Samorządowa)

Istnieje problem narkotyków wśród mło-
dzieży szkolnej. Oczywiście dzieje się to 
poza wiedzą nauczycieli. Nie wykluczam, 
że młodzież również na terenie szkół po-
siada narkotyki i je rozprowadza. Wiemy, 
że ten problem jest, ale nie znamy skali 
tego zjawiska. Szczątkowe informacje, 
jakie posiadamy to zapewne wierzchołek 
góry lodowej. Nie powinniśmy udawać, 
że narkotyków wśród jastrzębskiej mło-
dzieży nie ma. Jest to problem dotyczący 
młodzieży w naszym kraju. Szkoły starają 
się walczyć z tym problemem. Robią to za 
pomocą prelekcji, profilaktyki, dobrą 
współpracę z domem rodzicielskim, ale 
czy są skuteczne – tego chyba nikt nie 
wie do końca. Szkoły nie posiadają skute-
cznych narzędzi, np. nie można spra-
wdzić, czy dany człowiek jest pod wpły-
wem narkotyków. 

Więcej na www.jasnet.pl
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ielkanoc – to rodzinne spotkania przy suto 
zastawionym stole, ale wcześniej oczywiście 
generalne sprzątanie wszystkich kątów. 

Niestety, bardzo często zdarza się, że w szale świą-
tecznych porządków, wyrzucając stare ciuchy czy 
niepotrzebne gadżety, ludzie postanawiają się rów-
nież pozbyć swoich czworonogów. W ramach świą-
tecznych porządków wyrzucają lub oddają psy, które 
przestały im się podobać, na które nagle dostali 
alergii, lub które po prostu nie okazały się idealnymi, 
żywymi zabawkami. Smutne, ale prawdziwe. O tym, 
że do schronisk najwięcej zwierząt trafia właśnie 
w okresie przedświątecznym, wiadomo nie od dzi-
siaj. Podobnie sytuacja wygląda w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju. W przed-
świątecznym tygodniu co rusz przywożone były tam 
nowe psiaki.

W środę rano, w schronisku prawdziwe urwanie 
głowy. Od rana nie zamyka się brama i zwożone są 
psy z całej okolicy. "To niestety skutek świątecznych 
porządków. Ludzie zabrali się do sprzątania i w tym 
ferworze pozbywają się również swoich zwierza-
ków" – stwierdza stanowczo Iwona Jaszke, praco-
wnik jastrzębskiego schroniska. 

Faktycznie, rano znaleziono na trasie wiodącej 
do schroniska suczkę, która ewidentnie została 
przez wyrodnego właściciela wyrzucona. Skąd ta pe-
wność? Ponieważ obok niej, w kartonie, popiskiwało 
6 szczeniaków. Raczej mała szansa, żeby suczka po-
stanowiła zabrać dzieci i ruszyć w trasę. Do tego je-
szcze targając je w kartonie. Znaleźli ją pracownicy 
schroniska i zabrali do siebie. "Widać, że suczka jest 
psem domowym. Bardzo czysta, zadbana i przede 
wszystkim, bardzo przyjazna. Nie miała żadnych 
problemów z tym, aby dać się pogłaskać, bez pro-
blemu również pozwoliła zająć się szczeniakami." - 
opowiada Iwona Jaszke. 

Co teraz z nią będzie? Raczej małe szanse, żeby 
znalazł się właściciel, bo pewnie jest mu wstyd, że 
wyrzucił na bruk suczkę ze szczeniakami. Jednak 
może znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ją przy-
garnąć."Co prawda, jeszcze nie jest gotowa do ado-
pcji, dopóki nie zostaną zaadoptowane jej szcze-
niaki. Ale mamy nadzieję, że to będzie kwestia cza-
su, ponieważ zarówno sunia, jak i maluchy są napra-
wdę kochane" – zachęca Iwona Jaszke.

Kolejnym okazem, który czeka na dom, jest 
czarny Tin Tinek. Prawdziwy wulkan energii, która 
wręcz go roznosi. Prawdziwa fryga, raz wskakuje na 
kolana, raz liże po twarzy, za chwilę pędzi po trawni-
ku w żwawych podskokach. Zachowuje się jak 

szczeniaczek, ale ma już ponad 3 lata. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w dalszym ciągu jest doskonałym 
towarzyszem zabaw i długich spacerów. "Tin Tinek 
został do nas przywieziony z interwencji, ktoś za-
uważył, jak psina błąka się po mieście. Niestety, nikt 
się po niego nie zgłosił, mimo iż również da się 
zauważyć, że nie był to pies podwórkowy, tylko do-
mowy. Pies, który znowu się znudził właścicielom" – 
ubolewa Iwona Jaszke. Tin Tinek to idealny to-
warzysz dla tych, którzy mieszkają w blokach. Wia-
domo, że duży pies w bloku to niezbyt dobre rozwią-
zanie. Brak miejsca sprawi, że psisko może się męc-
zyć. W przypadku malutkiego Tin Tinka nie będzie 
takiego problemu. 

Schronisko w ostatnim okresie obrodziło 
w szczeniaki. Oprócz wspomnianych na początku 6 
maluchów znalezionych w kartonie przy drodze, 
w schronisku od niedawna jest również Kolinka. Śli-
czny szczeniak, na oko około 2-3 miesięczny. Został 
przywieziony, po zgłoszeniu, że błąka się po mieście. 
Z wyglądu przypomina owczarka szkockiego collie. 
Jak na szczeniaka przystało, jest bardzo ufna i ra-
dosna. "To prawdziwa pociecha. Najchętniej by tylko 
się bawiła. Widać, że to piesek, który był bardzo 
krótko ze swoimi właścicielami, ponieważ można 
zauważyć, że jest nie przyzwyczajona do chodzenia 
w obroży i na smyczy. Ale z pewnością będzie mogła 
się do tego przyzwyczaić" – śmieje się Iwona Jaszke. 

Trzeba mieć świadomość, że Kolinka nie będzie 
wiecznie szczeniakiem i wyrośnie na pięknego, ale 
również sporych rozmiarów psa, co warto wziąć pod 
uwagę, zastanawiając się nad adopcją. Jednak wraz 
ze wzrostem Kolinki, rosnąć będzie z pewnością ró-
wnież jej bezgraniczne oddanie do nowych właści-
cieli. Być może właśnie do Was?

Kolejnym bohaterem jest Sato. To prawdziwy 
dramat, chciałoby się napisać, że życie tak załatwiło 

tego psiaka. Niestety, to nie życie, a ludzie. Sato zo-
stał przywieziony prosto z Zawiercia, gdzie odebra-
no go jego "właścicielce". To, w jakim stanie przyje-
chał do jastrzębskiego schroniska, naprawdę ciężko 
opisać. Proszę sobie wyobrazić psa podobnego do  
amstaffa, któremu widać dokładnie każdą kostecz-
kę, każdy kręg na kegosłupie, który ma praktycznie 
minimalną ilość sierści na łbie – tak właśnie wygląda 
Sato. Został zagłodzony przez swoich właścicieli, 
którzy zamiast troski o psa, przejawiali ogromną 
wręcz troskę o pełne kieliszki. Z opowiadań osób, 
które psa przywiozły, wynika, że dochodziło do tego, 
że zaniepokojeni sąsiedzi, dostarczali dla Sato pu-
szki z karmą, które...wyjadał konkubent właścicielki. 
Nic więc dziwnego, że pies to teraz skóra i kości. 
A jeszcze niedawno, 2 letni psiak był potężnym, wa-
żącym 58 kilogramów przedstawicielem rasy am-
staff. Teraz to po prostu kości, powleczone skórą... 
Jednak co ciekawe, mimo tego, że Sato z pewnością 
został skrzywdzony, to jednak lgnie do ludzi. Merda 
wesoło ogonem, łasi się, podsuwa wielki łeb do 
głaskania. "Naszym priorytetem jest teraz odkar-
mienie Sato. Jest to żmudna praca, ponieważ pies 
jest zagłodzony i trzeba postępować bardzo ostro-
żnie. Dlatego, poszukujemy kogoś, kto chciałby się 
tym zająć. Mowa o domu tymczasowym, gdzie Sato 
mógłby w dobrych warunkach dojść do pełni sił, aby 
móc następnie zostać zaadoptowany" – apeluje 
Iwona Jaszke.

Oczywiście to nie jedyne psiaki, które w ostat-
nich dniach trafiły do schroniska. Przywieziono tutaj 
chociażby dwa młode, biszkoptowe labradory, 
w wieku około roku. "Myślimy, że może się komuś 
zgubiły, bo to zadbane, ładne psy, bardzo żywio-
łowe. Być może właściciele je rozpoznają i odbiorą 
ze schroniska" – oznajmia Iwona Jaszke.

W podobnej sytuacji znalazł się piękny, rudy 
kocur. Bowiem, mimo iż większość mieszkańców 
schroniska to psy, przybłąkał się również ten sympa-
tyczny rudzielec. Bardzo przyjazny w stosunku do 
ludzi, wielki amator głaskania i drapania za uchem. 
Za pieszczotę odwdzięczy się melodyjnym mrucze-
niem.

W schronisku czeka 120 psów, jednak pracown-
icy apelują do mieszkańców, aby poważnie zastano-
wili się nad zabraniem psa, zwłaszcza przed świę-
tami. Dlaczego? "Proszę, aby każdy pamiętał, że 
pies to nie jest zabawka, że to nie jest pomysł na 
prezent! Niestety ludzie wpadają na "genialne" po-
mysły, aby komuś podarować psa! To najgorsza 
rzecz jaką można zrobić. Nie można dawać komuś 
w prezencie żywego stworzenia, bo nie wiadomo, 
czy ktoś takiego prezentu sobie życzy. A najczęściej 
efekt jest taki, że tuż po świętach zwierzak wraca do 
schroniska! Pamiętajmy więc, że pies to nie zabawka 
i nie nadaje się na prezent" – apeluje Iwona Jaszke.

Fot. Łukasz Parylak

Rada dla niepełnosprawnych
29 marca, wybrano władze Rady. Przewodniczącą 
została Elżbieta Kordiak (Towarzystwo „Sprawni 
Inaczej”), zastępca – Jacek Trybus (Stowarzyszenie 
Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców 
„Tęcza”), sekretarz – Iwona Puchalska (Stowarzy-
szenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski). 
Pozostali członkowie to: Krystyna Śmigielska (Ośro-
dek Pomocy Społecznej) i Aneta Popiołek (Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta). 

„Zwracamy się do wszystkich podmiotów, orga-
nizacji pozarządowych społecznych i innych, których 
działalność dotyczy szeroko pojętej niepełnospra-
wności o przedkładanie swoich propozycji, pro-
blemów i pomysłów. Mamy nadzieję, że Rada będzie 
pomostem między prezydentem i innymi instytucja-
mi w naszym mieście. Pragniemy reprezentować 
wszystkie środowiska, którym na sercu leżą sprawy 
osób niepełnosprawnych . Podajemy strony i adresy 
organizacyjne członków Rady. Sprawy związane 
z tematyką osób niepełnosprawnych można 
kierować również do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jastrzębiu-Zdroju” - mówił Jacek Trybus, zastępca 
przewodniczącego Rady. 

Kontakt z członkami Rady: 
Elżbieta Kordiak: kordialis@o2.pl
Jacek Trybus: kamor7@wp.pl
Iwona Puchalska: skpdstjastrzebie@wp.pl 

Fot. sxc.hu

W



11www.gazeta.jasnet.pl    publicystyka

11www.gazeta.jasnet.pl    publicystyka

11www.gazeta.jasnet.pl    informacje

„Wy jesteście przyszłością świata”. Każdy, kto odwiedzi Zespół 
Szkół nr 5 natknie się na pamiątkową tablicę z tak brzmiącym 
napisem. Autorem tych słów jest Jan Paweł II, patron szkoły, 
one same zaś skierowane były do młodzieży. 2 kwietnia, był 
wyjątkowy nie tylko dla jastrzębskiej „piątki”. To właśnie tego 
dnia obchodziliśmy 7. rocznicę śmierci Papieża Polaka. Szkoła 
postanowiła uhonorować swojego patrona. Najpierw był to VII 
Bieg Papieski, w którym uczestniczyli zawodnicy nie tylko z ja-
strzębskich placówek, ale także z Wodzisławia Śląskiego czy 
Gogołowej. Z kolei tuż po godzinie 14-tej rozpoczął się Mię-
dzyszkolny Konkurs Twórczości Jana Pawła II, który, jak sama 
nazwa wskazuje, był próbą zmierzenia się młodych ludzi między 
innymi z poezją sygnowaną nazwiskiem Ojca Świętego. Szkoła 
zorganizowała również bieg poświęcony pamięci Jana Pawła II.

Zapytana o to, czy przy takich okazjach trudno uniknąć patosu, 
Barbara Gadowska, dyrektor ZS nr 5, podkreśliła, że ambicją 
szkoły było przedstawienie Jana Pawła II nie jako posągowej 
postaci, ale człowieka, który „był nośnikiem cech tak bardzo po-
żądanych w dzisiejszych czasach”. „A więc papież-człowiek ho-
noru, papież-aktor, poeta, papież-sportowiec” – dodała.

Tradycyjnie już członkowie Inicjatywy Społecznej "Pamięć 
Jastrzębska" oraz część jastrzębian oddała hołd Janowi Pawło-
wi II zapalając symboliczne znicze na alei nazwanej jego imie-
niem.

Fot. Łukasz Parylak

Pamiętali o Ojcu Świętym

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17, w sołectwie Ruptawa, 
reprezentują Województwo Śląskie w konkursie pt. „Piję sok 
przez cały rok”. Ta ogólnopolska akcja, której patronatem jest 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ma zachęcić dzieci do zdro-
wego odżywiania, bogatego w warzywa i owoce. Towarzyszy jej 
konkurs dla uczniów szkół podstawowych, którzy w jak najc-
iekawszy i pomysłowy sposób mają rozpropagować ideę zdro-
wego odżywiania się. 
Na specjalnej stronie internetowej (można obejrzeć piosenkę 
w wykonaniu młodych jastrzębian, a także oddać na nich swój 
głos. Dziećmi opiekuje się pani Dorota Wrześniewska. „Warto 
docenić starania uczniów z SP nr 17 i pomóc odnieść im sukces 
w konkursie. Dzieci bardzo zaangażowały się w to przedsię-
wzięcie i będzie im miło, jeśli państwo zdecydujecie się zagło-
sować na ich pomysł” – mówi jedna z mam, która trzyma kciuki 
za swoją pociechę i całą grupę.
Głosować można na:   www.pijesokprzezcalyrok.pl/praca/6

Zagłosuj na dzieci z SP 17

Projekt za prawie 
383 tys. zł

Jak poinformował Urząd Miasta:"Projekt 
partnerski Urzędu Miasta Jastrzębie-
Zdrój i Stowarzyszenia Wspierania Inicja-
tyw Gospodarczych Delta Partner z Cie-
szyna pt. "Jastrzębie-Zdrój 2015. Po-
tencjał gospodarczy i trendy rozwojowe" 
otrzymał 100% dofinansowanie w wyso-
kości 382 817,96 zł. Dofinansowanie 
pochodzi ze środków Unii Europejskiej 
i budżetu Państwa". 

Zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej 
(WS) mówi, że kwota może wydawać się 
znaczna, ale biorąc czas opracowania 
projektu – przeszło rok, to nie jest dużo. 
Poza tym przyniesie miastu istotne ko-
rzyści. „Raport jest wart tych pieniędzy. 
To świetne kompendium o stanie miasta” 
- powiedział Tadeusz Sławik (PiS). 

Roman Foksowicz (PO) podkreśla, że 
w raporcie nie ma dokładnie określone, 
co należy zrobić, aby odwrócić nieko-
rzystne tendencje, np. malejąca ilość 
przedsiębiorców w Jastrzębiu. Uważa, że 
koszt raportu, zważywszy jego praco-
chłonność, jest uzasadniony. 

Jerzy Lis (SLD) twierdzi, że opracowanie 
jest „książką pobożnych życzeń”. 

Janusz Tarasiewicz (PiS) uważa, że za 
kwotę prawie 400 tys. zł można wykonać 
poważne inwestycje. Z drugiej strony 
trzeba pamiętać, że środki te nie byłyby 
przyznane na inny cel. „Koszt tego doku-
mentu jest wygórowany. Poza tym nie 
ma tam nic takiego, czego byśmy wcze-
śniej nie wiedzieli” - mówił.

Fot. Mateusz Magiera Sprawdzian szóstoklasistów
Wtorek, 3 kwietnia był ważnym dniem dla szóstoklasistów, któ-
rzy pisali pierwszy w życiu poważny sprawdzian. W Jastrzębiu 
883 młodych ludzi było uprawnionych do wzięcia udziału w tym 
swoistym „egzaminie”. Przez 60 minut uczniowie wykazali się 
swoją wiedzą, którą nabyli podczas 6 lat nauki. Test obejmuje 
zadania z każdego przedmiotu, jednak nie warunkuje on ukoń-
czenia szkoły. 

W jednej z jastrzębskich podstawówek – SP nr 19 od rana dało 
się wyczuć nieco nerwową atmosferę. Młodzi ludzie oczekiwali 
na wejście do sali gimnastycznej, gdzie większość z nich pisała 
sprawdzian.

Dyrektor szkoły Grzegorz Węgliński mówił, że wszystko 
przebiegło zgodnie z procedurami. Teraz pozostaje tylko czekać 
na wyniki, które nadeśle Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Jaworznie. Od tego będzie zależało to, czy uczniowie dostaną 

się do wymarzonego gimnazjum. Miejsce w szkole rejonowej 
mają zapewnione, niezależnie od wyników sprawdzianu.

Fot. Łukasz Parylak
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Wiosenny zjazd przy schronie rozpo-
czyna sezon zlotów prawdziwych fanów 
historii. Grupy rekonstrukcyjne przyje-
żdżają z całego regionu. Można tu zoba-
czyć nie tylko wojska polskie, ale i nie-
mieckie, szwajcarskie, a także amery-
kańskie. - To jest takie luźne spotkanie, 
o zupełnie odmiennym charakterze niż 
organizowany we wrześniu Piknik Milita-
rny. Po prostu chcemy otworzyć na wio-
snę schron i pokazać ludziom mundury, 
sprzęt i inne historyczne atrakcje. Przy 
okazji zjeżdżają się pasjonaci historii 
z całego regionu, m.in.: z Nowego Targu, 
Oświęcimia, Bielska-Białej, czy Jastrzę-
bia – mówi Krzysztof Neścior dyrektor 
Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalań-
skich z Cieszyna. 

Sam schron został odrestaurowany 
w 2003 roku. - Społecznie ruszyliśmy 
z łopatami i własną pracą odkopaliśmy 
schron, za własne pieniądze odrestauro-
waliśmy go i pomalowaliśmy oraz zrobili-
śmy w środku rekonstrukcję całego wy-
posażenia – opowiada Krzysztof Neścior. 
Niepozorny bunkier, skrywa ciekawą hi-
storię, nie każdemu znaną. - Schron jest 
bardzo ciekawy, bo wybudowano go w 
lipcu 1939 roku przez cieszyński Pułk 

Strzelców Podhalańskich. Stanowił on 
część pozycji Boguszowice. Oprócz niego 
był jeszcze drugi schron na terenie obe-
cnych zakładów „Olzy” na Małej Łące, ale 
już nie istnieje. W skład pozycji oprócz 
tych dwóch schronów, wchodziły jeszcze 
okopy i linie zasieków. Była to pozycja, 
która miała od strony zachodniej zabe-
zpieczyć rejon Cieszyna przed natarciem 
niemieckim. Zlokalizowano to w tym 
miejscu ze względu bardzo płytki brud na 
Olzie był. Spodziewano się, że gdy mosty 
będą wysadzane, Niemcy będą próbo-
wali przeprawiać się z tej strony. 1 wrze-
śnia po wysadzeniu mostów, oddziały 
niemieckie przeprawiały się w tym rejo-
nie przez Olzę. Doszło do wymiany ognia 
między schronem a oddziałami niemie-
ckimi. Wymiana ognia trwała do godzin 
popołudniowych i koło godziny 15.00 za-
łoga schronu wycofała się. Bunkier nosi 
do dziś ślady po walce i kulach. Jest to 
ciekawy przykład fortyfikacji z okresu II 
Rzeczypospolitej. W środku znajdował 
się ciężki karabin maszynowy. W trakcie 
Dni Otwartych Schronu można wszystko 
obejrzeć – opowiada Neścior. 

Na dniu otwartym atrakcji nigdy nie 
brakuje. O godz. 12.00 zaprezentowane 

zostanie prowadzenie ognia ze schronu 
bojowego przez replikę polskiego Bro-
wninga wz.30 na gaz oraz praktyczne 
działanie załogi schronu w warunkach 
bojowych. Stałym punktem imprezy jest 
zwiedzanie schronu i musztra według re-
gulaminu przedwojennego. Uwagę przy-
ciągają dioramy historyczne grup reko-
nstrukcji historycznej, również przy nie-
mieckich Bunkrach Kocha. Nie zabraknie 
wystawy pojazdów militarnych i zabytko-
wych oraz sprzętu wojskowego. Prze-
jażdżka w żołnierskim  siodle i wojskowa 
grochówka będą także w tym roku jedną 
z atrakcji tegorocznego spotkania z his-
torią. Chętni będą mogli również po-
strzelać z paintballu. Warto wybrać się na 
taką imprezę z całą rodzinką, zwłaszcza, 
gdy nasze dziecko nie bardzo lubi uczyć 
się historii. To okazja, by zaprezentować 
ją z zupełnie innej, praktycznej i o wiele 
ciekawszej strony. Dlatego też na spotka-
niach przy schronie można spotkać zain-
teresowanych w każdym wieku.

Zapisz się na Newsletter
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darzają się sytuacje, kiedy świeżo upieczo-
na mama nie chce nawet patrzeć na swoje 
dziecko. Nie odczuwa potrzeby przytulenia 

go, zaopiekowania się nim. Co wtedy? W najbardziej 
optymalnej wersji, dzieckiem zajmuje się rodzina, 
która ma nadzieję, że to „tylko” depresja poporodo-
wa i że koniec końców, maluch trafi do serca mamy. 
Jednak nie każda młoda matka ma wsparcie w ro-
dzinie. Co w sytuacji kiedy jest pozostawiona sama 
sobie, kiedy ciąża była niechciana i nic tego nie może 
zmienić? Również są dwie opcje – dobra i zła. Dobra, 
to pozostawienie dziecka w szpitalu. Zła – pozosta-
wienie go na pewną śmierć na mrozie, w rowie czy 
kontenerze na śmieci...

Drastyczne? Możliwe, jednak niestety prawdzi-
we. Wydawać by się mogło, że Jastrzębia ten pro-
blem nie dotyczy. I faktycznie, jak informuje rzecznik 
Komendy Miejskiej Policji Inez Biernacka : „W Ja-
strzębiu, do tej pory, nie odnotowano żadnego przy-
padku znalezienia porzuconego noworodka”. Ten 
fakt bardzo cieszy, jednak nie oznacza to, że do ta-
kiej sytuacji nie może dojść. Niestety, liczby wska-
zują, że w całym kraju dochodzi do tego typu sytua-
cji. Jak można przeczytać w sprawozdaniu Rady 
Ministrów z wykonania oraz skutkach stosowania 
w roku 2010 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 
(Dz.U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm) : „W 2010 r. zare-
jestrowano 798 przypadków noworodków pozosta-
wionych w szpitalu ze względów innych niż zdrowo-

tne. Liczba ta zwiększyła się się o 90 w stosunku do 
2009 r. Brakuje natomiast informacji o przyczynach 
pozostawiania noworodków przez matki.” - możemy 
przeczytać w sprawozdaniu. Statystyki, dotyczące 
minionego roku, jeszcze nie zostały przygotowane, 
ale można przypuszczać, że również kilkaset nowo-
rodków zostało pozostawionych w szpitalach.

798 pozostawionych dzieci – ale w szpitalach. 
A co z tymi, które pozostawione zostały gdziekolwiek 
indziej? W miejscach, w którym ich szanse na prze-
życie były wręcz znikome? Właśnie po to, aby unik-

nąć takich sytuacji, w Polsce powstają okna życia. 
Cóż to takiego? To miejsce, w którym matki, które 
nie chcą lub nie mogą opiekować się dzieckiem, po-
zostawiają je w sposób zupełnie anonimowy. Pier-
wsze takie miejsce powstało w 2006 roku w Krako-
wie. Na chwilę obecną jest ich w całym kraju  ponad 
40 i wciąż powstają nowe. Przeważnie znajdują się 
w klasztorach czy prywatnych placówkach medycz-
nych. Już niebawem takie właśnie miejsce powsta-
nie również w Jastrzębiu-Zdroju. Warto dodać, że 
będzie to pierwsza publiczna placówka medyczna 
w okolicy, która będzie miała okno życia.

„Całkiem niebawem szpital będzie miał okno 
życia. Jest to idea promowana przez Caritas, który 
jest pomysłodawcą okien życia. My postanowiliśmy 
się przyłączyć do tego pomysłu, udostępniliśmy 
miejsce, tuż przy wejściu do poradni specjalistyc-
znych” - informuje Alicja Brodzka, rzecznik prasowy 
WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dodaje ona również, że chociaż okno życia bę-
dzie się znajdować na terenie szpitala, to jednak nie 
będzie wchodzić w jego struktury. Oczywiście, w
momencie pozostawienia dziecka, szpital zaczyna 
traktować go jak małego pacjenta i przeprowadzi 
wszelkie potrzebne badania. „W razie potrzeby, 
gdyby okazało się, że maluszek będzie potrzebował 
specjalistycznego leczenia, również je przeprowa-
dzimy” - wyjaśnia Alicja Brodzka.

Jak już wspomniano, pomysłodawcą tworzenia 
okien życia jest Caritas. Jednak te jastrzębskie zasu-

gerowali nie tylko oni. „Pomysł padł od naszych pra-
cownic z Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci. 
Równolegle pojawił się pomysł w śląskim oddziale 
Caritasu” - wyjaśnia rzecznik.

Jak ma to wyglądać w praktyce? W wyznaczo-
nym miejscu znajdować się będzie specjalne okno, 
w którym matki, w sposób jak najbardziej anoni-
mowy, będą mogły położyć niemowlę. Po drugiej 
stronie znajdować się będzie wentylowane i ogrze-
wane pomieszczenie, swoisty inkubator, w którym 
dziecko się znajdzie. W momencie, kiedy zostanie 
ono pozostawione w tym pomieszczeniu, jego ciężar 
automatycznie uruchomi alarm, który usłyszą praco-
wnicy Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci. 
W ten sposób wiadomo będzie, że właśnie ktoś po-
zostawił dziecko, którym niezwłocznie trzeba się za-
jąć. Do zadań pracowników szpitala będzie również 
należało poinformowanie o zaistniałej sytuacji odpo-
wiednie służby czyli policję i sąd rodzinny. Z chwilą 
bowiem pozostawienia maleństwa, rozpocząć trze-
ba procedurę mającą na celu znalezienia dziecku ro-
dziny zastępczej oraz przygotować do adopcji.

Matki, które w ten sposób pozostawiają dzieci, 
nie podlegają żadnej karze. Ale tylko i wyłącznie 
w ten sposób, czyli humanitarnie, dając maluchowi 
szansę na dalsze, być może lepsze życie. Aby móc 
przystąpić do procedur adopcyjnych, koniecznie bę-
dzie jednak zlokalizowanie rodziców, którzy w tym 
momencie mogą się zrzec praw rodzicielskich. Może 
to być zadaniem trudnym, ponieważ kobiety, które 
postawione pod ścianą, postanowiły oddać dziecko, 
z pewnością nie będą chciały się ujawnić. Jednak 
z dwojga złego, lepiej aby maleństwo zostawić 
w miejscu, w którym nic mu nie zagraża, niż wyrzu-
cić do kosza...

„Wszystkie te maluchy będziemy przyjmować 
z wielkim sercem. Wszystkie matki, które nie będą 
chciały, albo nie będą mogły zająć się swoim dziec-
kiem, gorąco zachęcamy, aby oddawały dzieci do ok-
na życia. Będą miały wtedy gwarancję, że malucho-
wi nic nie grozi i że będzie miał zapewnioną dosko-
nałą opiekę” - wyjaśnia Alicja Brodzka.

Nie ma co ukrywać, okna życia to idea bardzo 
słuszna. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że będzie 
ona wykorzystywana w ostateczności, a nie jako for-
ma pozbycia się odpowiedzialności za nowe życie...

Fot. sxc.hu

Uczniowie ZS nr 3 w Słowenii
Końcem marca uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 wraz 
z nauczycielami gościli z wizytą partnerską  w Słow-
nii w partnerskim mieście Razkrižje. Wyjazd nie był 
długi, bo trwał zaledwie pięć dni, ale za to jakże at-
rakcyjny. Słowenia to jedno z państw, z którymi 
współpracujemy w ramach programu Comenius – 
partnerskie projekty szkół. Temat naszego projektu 
brzmi ,,Inside Landscape – outside Landscape,, 
(wewnatrz krajobrazu- poza krajobrazem). 

Jako krajobraz rozumiemy wszystko co nas otacza, 
my natomiast stanowimy jego podstawę. Mamy 
wpływ na to co jest wokół nas, nasza osobowość 
świadczy o nas. Chcemy podzielić się nią z naszymi 
partnerami z Niemiec, Finlandii, Francji, Hiszpanii, 
Portugalii oraz wspomnianej wcześniej Słowenii. 
Każdy z nas jest inny, wychowany w innym regionie, 
klimacie, systemie edukacyjnym. To wszystko ma 
wpływ na nasze zachowania i zwyczaje. Podczas 
każdej z wizyt prezentujemy więc jakąś część swojej 
osobowości.
 
Spotkanie w Słowenii przebiegło pod hasłem ,,Zdro-
wy tryb życia, kultura życia,,. Każdy kraj prezento-
wał swoje zwyczaje, filmy nakręcone przez uczniów 
prezentujące ich życie szkolne, przedstawialiśmy 
wyniki ankiety sporządzonej przez uczniów. Gospo-

Fot. ZS3

darze przygotowali dla wszystkich uczestników kon-
ferencji gry integracyjne. Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne sadzenie drzewek przywiezionych 
przez każdego z uczestników. Ze Słowenii przywie-
źliśmy tylko miłe wspomnienia, po sobie zostawili-
śmy ,,europejską alejkę,, , która, mamy nadzieję, 
będzie przypominała mieszkańcom Razkrižje o goś-
ciach z zagranicy. 

...a za dwa miesiące do …. Finlandii !
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I etap Grand Prix 2012 Jastrzębskich 
Miłośników Nordic Walking został roze-
grany 1 kwietnia. Zmienna pogoda, jaka 
panowała w niedzielę nie odstraszyła 
wielbicieli dwóch kijków. Przeszli 4 km 
odcinek, który prowadził terenami lasu 
Kyndra. W tym samym czasie rozgrywa-
no w nim zawody Euroregionalnej Ligi 
Biegów na Orientację, w których wzięli 
udział nie tylko zawodnicy z całej Polski, 
ale również z sąsiednich Czech. 

Pogoda mogła nieco odstraszyć amato-
rów ruchu na świeżym powietrzu, ale pa-
dający śnieg był tylko dodatkową atra-
kcją. Grupa najwytrwalszych „kijko-
wców” wyruszyła w teren pod kierun-
kiem pani Marii Sroczyńskiej, instruktora 
NW i nauczyciela wychowania fizycznego 
w Zespole Szkół Zawodowych. „Bardzo 
fajnie nam się maszerowało. Niech ża-
łują, ci którzy zostali w domu. Padający 

śnieg dodawał tylko uroku i wcale nie był 
nam straszny. Zachęcam każdego do ta-
kich wędrówek” – mówiła jedna z ucze-
stniczek 

Na zakończenie czekała miła niespodzia-
nka. Przewodniczący Zarządu Osiedla 
Barbary Paweł Jagodziński wręczył ka-
żdemu uczestnikowi I etapu Grand Prix 
2012 Jastrzębskich Miłośników Nordic 
Walking gadżety związane z Miastem Ja-
strzębie-Zdrój. Pogratulował samozapar-
cia i pasji, jaką stało się dla nich niemalże 
codzienne chodzenie z kijkami. 

Każdy, kto chce spotkać się w gronie mi-
łośników NW może to zrobić przychodząc 
na spotkanie w każdy poniedziałek o go-
dzinie 17, zbiórka przed kościołem pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Czeka 
tam ekipa, która wspólnie lubi spędzać 
wolny czas. Zapraszamy.

Wnikliwa obserwacja często prowadzi do różnych zaska-
kujących wniosków. Ostatnimi czasy przedmiotem mojej obse-
rwacji stały się miasta - różne, a nie tylko Jastrzębie-Zdrój, 
w którym na co dzień mieszkam. 

Zwykle bywa tak, że obserwacja jest nieco utrudniona, kiedy 
„mamy” obok siebie coś ciągle, nie zmieniając choćby na chwilę 
otoczenia. Tak się stało, że ostatnio dosyć często zdarza mi się 
owo otoczenia zmieniać, podróżując tu i ówdzie. Dzięki temu 
łatwiej jest mi może dostrzec to, czego przeciętny jastrzębianin 
nie widzi, co go już przestaje chyba nawet dziwić czy wręcz 
bulwersować. 

Wracając sobie spokojnie pociągiem ze stolicy w moich oczach 
utkwił pewien „widok”. Otóż chodzi o… wszechobecne śmieci… 
Widok był niezwykle przykry i nasuwał smutne konkluzje, 
dotyczące nas, czyli społeczeństwa. Raczej niewiele osób decy-
duje się na życie w całkowitym odosobnieniu, nie mając konta-
ktu z innymi przedstawicielami naszego gatunku. Tworząc owe 
społeczeństwo, tak mi się bynajmniej zawsze wydawało (chyba 
nawet tego właśnie uczyli mnie przez wiele lat w szkole), powi-
nniśmy dbać o dobro ogółu. Chodzi przecież o to, aby nam się ze 
sobą czy obok siebie dobrze żyło. Jednak te śmieci… były wszę-
dzie, dosłownie wszędzie. Ale niestety nie tam, gdzie być po-
winny, czyli w koszach, kontenerach czy innych miejscach do 
tego przeznaczonych. 

Jakoś nie dawało mi to spokoju. Bo z jednej strony, nadeszła 
przecież wiosna. Czas kiedy wszystko kwitnie i się zieleni. A tu 
wśród pięknych drzewek i krzewów, na samym środku, góra 
śmieci różnej maści – począwszy od papierów, niedopałków 
papierosów, po butelki (szklane, plastikowe), a skończywszy na 
porzuconych części umeblowania naszych mieszkań. Czy na-
prawdę aż tak bardzo nie zależy nam na tym, by nasze oto-
czenie prezentowało się na odpowiednim poziomie? By było 
schludne, czyste i zadbane? Jeśli tak, to czemu z cichym przy-
zwoleniem patrzymy na to, jak jest ono niszczone? Czy w tak 
piękną wiosenną pogodę, jaką mamy obecnie za oknem, na 
przykład w niedzielne popołudnie nie chcielibyśmy się wybrać 
na spacer i odetchnąć trochę od natłoku codzienności? Ależ 
pewnie, że chcielibyśmy! Tylko, że takie widoki, na które prę-
dzej czy później natkniemy się (nawet w pięknym parku), 
w ekspresowym tempie popsują nam całą przyjemność z wypo-
czynku na świeżym powietrzu (które od tych wszystkich 
odpadów może nawet nie będzie takie świeże i pachnące wyłą-
znie wiosną i budzącą się do życia przyrodą)… 

Dlaczego, jak społeczeństwo coraz lepiej wykształcone, mające 
dostęp do kultury, mediów, dążące do rozwoju, nie potrafimy 

zadbać o to, aby np. zużyta chusteczka trafiła do kubła na 
śmieci a nie na zieleniejący trawnik? Czy nas to nie boli, kiedy 
widzimy kogoś, kto bezczelnie postępuje w ten sposób na ocz-
ach wielu osób? Tak rzadko zdarza się, aby ktoś podszedł i zwró-
cił uwagę! Jesteśmy więc dosyć kiepskim społeczeństwem, któ-
remu w gruncie rzeczy najlepiej wychodzi jedynie narzekanie 
na to, że coś jest nie tak. Lamentowanie, że czegoś nam bra-
kuje, że drogi są dziurawe, że nie ma dokąd wyjść itp. Nie po-
trafimy zacząć od siebie, podążając małymi krokami. Przecież 
nie od razu Rzym zbudowano. Powinniśmy na początek zacząć 
szanować, to co już mamy, a później starać się o to, aby to ro-
zwijać i udoskonalać… 

P.S. Tak Drogi Czytelniku, wiem co takiego nasuwa Ci się teraz 
na myśl. Kolejna osoba, która narzeka, a pewnie i tak nic nie 
robi. Otóż nie. Wiem do czego służą kosze na śmieci. Doskonale 
wiem również, gdzie powinny trafić śmieci i w dodatku, że naj-
lepiej byłoby je posortować, jeśli jest taka możliwość. Wiem 
i tak właśnie postępuję. Dlatego też uważam, że mam prawo 
zwracać uwagę tym, którzy tego nie robią!

„Kijkowcy” po pierwszym etapie

30 marca 2011 roku na ulicy Podhalań-
skiej doszło do napaści na 14-letniego 
mieszkańca Jastrzębia. Sprawcami 
napadu o charakterze rabunkowym było 
dwóch nastolatków, niewiele starszych 
od ofiary.

W godzinach popołudniowych zaczepili 
oni 14-latka i grożąc mu nożem, zażądali 
telefonu komórkowego. Na nic zdały się 
zapewnienia chłopaka, że nie ma go przy 
sobie. Rozwścieczeni napastnicy zaata-
kowali nastolatka, w wyniku czego został 
on kilkukrotnie uderzony. Nie wiadomo, 
jak sytuacja by się zakończyła, gdyby 
wandali nie wystraszyło pojawienie się 
na drodze kobiety. Zdając sobie sprawę, 
że może ona wezwać policję, błyskawicz-
nie uciekli z miejsca zdarzenia. Poszko-
dowany nastolatek udał się do domu, 
skąd zaniepokojeni rodzice powiadomili 
o całym zajściu policję. Podczas zeznań, 
młody chłopak opisał napastników i poli-
cjanci rozpoczęli poszukiwania. Sprawcy 

zostali zauważeni w rejonie dworca 
autobusowego przy ulicy Podhalańskiej. 
Obaj, bez powodzenia, podjęli próbę 
ucieczki. Policjanci zwalczający przestę-
pczość kryminalną ujęli młodych ban-
dytów. Po ustaleniu ich tozsamości oka-
zało się, że na jastrzębianina napadł 15- 
latek z Żor oraz 16-letni mieszkaniec 
Stano-wic. Udało się także ustalić, że 
obaj zatrzymani byli poszukiwani przez 
policję, celem doprowadzenia do mło-
dzieżowego ośrodka socjoterapii, skąd 
16-latek uciekł, a 15-latek miał zostać 
doprowadzony. Jak okazało się w dal-
szym toku śledztwa, piątkowa napaść nie 
była pierwszą, jakiej dokonali na terenie 
Jastrzębia wandale. Zaledwie 2 dni wcze-
śniej, w środę, 28 marca, zaatakowali 
również 14-latka, tyle że przy ulicy 1 Ma-
ja. Stosując groźby, odebrali mu telefon 
komórkowy i uciekli.

Decyzję na temat dalszych losów mło-
dych przestępców podejmie sąd ro-
dzinny. 

Młodzi bandyci zatrzymani

Fot. Katarzyna Barczyńska

„Zwracam się do Was jak do ostatniej deski ratunku”. Tak 
zaczynał się e-mail przesłany na adres naszej redakcji. Jak 
ubolewała w nim jedna z mieszkanek Jastrzębia-Zdroju, ulica 
Jesionowa, na której mieszka, znajduje się w opłakanym stanie. 
I to od lat.

Według jej relacji najpierw była to droga polna – chodziło się po 
trawie, w czasie deszczu po błocie, zimą trzeba było kopać 
tunele śnieżne, by w ogóle dostać się do domu. Od niedawna 
zaś wysypana jest kamieniem, co bynajmniej nie ułatwiło poru-
szania się po niej. „Niebawem będą u nas odbywane błotne za-
pasy, bo mamy go pod dostatkiem” – podsumowuje mie-
szkanka. Zapytany o przyszłość ulicy Jesionowej jastrzębski 
ma-gistrat odpowiada, że „ulica nie należy do miasta i jej ewen-
tualny remont leży w gestii prywatnego właściciela”. 

Co o tej sprawie myślą sami zainteresowani? Dwóch pierwszych 
mieszkańców ulicy Jesionowej przekonywało nas, że należy ona 
do miasta. Dopiero trzecia rozmówczyni – właścicielka feralnej 
ulicy – potwierdza słowa rzecznika Urzędu Miejskiego. Jak pod-
kreśliła, miasto nie jest zainteresowane „wzięciem pod kura-
telę” osiedlowej drogi, ona sama zaś zgadza się na ten stan rze-
czy tylko dlatego, że nie ponosi żadnych kosztów administro-
wania błotnistym traktem. Zatem na remont nie zanosi się. Na 
błotne zapasy i owszem – ku uciesze wszystkich, którzy kochają 
adrenalinę i sporty ekstremalne.

"Błotne zapasy" na Jesionowej?

Fot. Łukasz Parylak
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Grzegorz Łukasik.  Fot. Magdalena Kowolik



JASTRZĘBSKI NIE WYKORZYSTAŁ 
SZANSY, SKRA W FINALE 

Rezultat 3:0 nie odzwierciedla sytuacji, która miała miejsce w ramach półfinałowego starcia pomiędzy Skrą 
Bełchatów a Jastrzębskim Węglem. Łasko i spółka dwukrotnie nie wykorzystali szansy na pokonanie fawo-
ryta. Przed tygodniem Pomarańczowi mieli Skrę "na talerzu", ale zabrakło łutu szczęścia. Natomiast we 
wtorek w Jastrzębiu podopieczni Lorenzo Bernardiego nie wykorzystali w czwartym secie dwóch piłek 
meczowych. Spotkanie było bardzo wyrównane i niewiele zabrakło, aby to gospodarze cieszyli się ze 
zwycięstwa. 

Warto odnotować, iż z powodów technicznych nie można było skorzystać z systemu challenge, co kilka razy 
solidnie podniosło atmosferę na parkiecie i trybunach. W spotkaniu o brązowy medal Jastrzębski spotka się 
z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, która przegrała rywalizację o finał z Resovią Rzeszów.

10 kwietnia 2012, Jastrzębie Zdrój, 17:30
Jastrzębski Węgiel - Skra Bełchatów 2:3 (25:23, 19:25, 25:21, 26:28, 12:15) 
Jastrzębski Węgiel: Vinhedo, Łasko, Bartman, Gawryszewski, Kubiak, Holmes, Rusek (libero) 
oraz Sufa, Violas, Bozko, Bontje.

ZWYCIĘSTWA BRATANKÓW, 
GOL URBANOWICZA 

Jeszcze stosunkowo niedawno nie do pomyślenia byłoby, aby hokejowa reprezentacja Węgier w jakikolwiek 
sposób mogła zagrozić Polakom. Ale czasy się zmieniają i teraz to Bratankowie oparci na zawodnikach ze-
społu SAPA Fehervar uczą biało-czerwonych, jak obchodzić się z krążkiem. W obu spotkaniach towarzyskich, 
które są ostatnim sprawdzianem dla podopiecznych Wiktora Pysza przed zbliżającymi się Mistrzostwami 
Świata dywizji IB w Krynicy, Polacy musieli uznać wyższość hokeistów znad Dunaju. Mecze rozegrano 
w Budapeszcie.

Na tafli nie zabrakło zawodników JKH GKS Jastrzębie: Mateusza Rompkowskiego, Macieja Urbanowicza 
i Kamila Kosowskiego. "Urban" w pierwszym spotkaniu strzelił dla Polski gola, a "Kosa" w drugim meczu 
bronił przez pełne 60 minut. Katem ekipy Pysza był Csaba Kovacs, który zdobył trzy bramki.

7 kwietnia 2012
Budapeszt

Węgry - Polska 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) 
1:0 Kovacs (Sikorcin) 4:56 
2:0 Sofron (Tokaji) 15:40 
2:1 Sarnik (Słaboń) 20:15 5/4 
3:1 Hari (Hegyi) 20:41
4:1 Vas (Magosi) 32:16
4:2 Urbanowicz  Rzeszutko, Łopuski) 
48:41 

Polska: Odrobny 
(od 20:01 Radziszewski) - Wajda, 
Kotlorz (2); Pasiut, Słaboń, Sarnik - 
Gabryś, Dronia; Kapica, Zapała, Kolusz - 
Rompkowski, Pociecha; Urbanowicz (2), 
Rzeszutko, Łopuski - Urbańczyk; 
Malasiński, Dziubiński, Galant oraz 
Witecki. 

8 kwietnia 2012
Budapeszt

Węgry - Polska 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) 
0:1 Kapica (Zapała, Dronia) 12:49) 5/4 
1:1 Kovacs (Sikorcin, Bartalis) 31:56
2:1 Kovacs (Bartalis, Sikorcin) 39:02 
3:1 Sikorcin (Hegyi) 42:20 
4:1 Vas (Hari, Tokaji) 56:30 

Polska: Kosowski - Wajda, Kotlorz; 
Pasiut, Słaboń, Sarnik - Gabryś, Dronia; 
Kapica, Zapała (2), Kolusz - 
Rompkowski, Pociecha; Urbanowicz, 
Rzeszutko, Łopuski - Urbańczyk 
(2); Malasiński (2), Dziubiński, Galant 
oraz Witecki.
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Fot. Łukasz Parylak

Fot. Magdalena Kowolik



TYLKO REMIS Z GÓRALEM ŻYWIEC, 
BŁĄD DEEGE 

Remisem zakończyło się rozegrane w Wielką Sobotę spotkanie pomiędzy GKS Jastrzębie a Góralem Żywiec. 
Mecz rozgrywany przy wspaniałym dopingu kibiców lepiej rozpoczęli goście, którzy po koszmarnym błędzie 
Mateusza Deege objęli prowadzenie już w 4. minucie meczu. Wyrównującą bramkę dla GieKSy zdobył 
Tomasz Kocerba, dla którego było to pierwsze trafienie w ligowym meczu. 

To bez wątpienia była futbolowa Wielka Sobota. Na trybunach panowała pierwszoligowa atmosfera, 
a sympatycy zarówno Gieksy, jak i przybyli do Jastrzębia w sporej ilości kibice Górala Żywiec i zaprzyja-
źnionej z nimi słowackiej Żyliny, rozegrali prawdziwy mecz na doping. Temperatura na murawie była 
podobna, w efekcie czego krewcy piłkarze z Żywca kończyli spotkanie z kilkoma żółtymi kartkami na koncie. 
Podopieczni Grzegorza Łukasika rozegrali przyzwoite spotkanie, ale tym razem zawiodła skuteczność. Bez 
wątpienia w ataku gospodarzy brakowało kontuzjowanego Kamila Jadacha. W sobotę Gieksa zmierzy się na 
wyjeździe z Unią Racibórz. 

7 kwietnia 2012, Jastrzębie Zdrój, 11:00 
GKS 1962 Jastrzębie - Góral Żywiec 1:1 (0:1) 
0:1 Piotr Motyka '4 
1:1 Tomasz Kocerba '76
GKS Jastrzębie: Deege - Lorenc, Wrana, Pacholski, Kocerba - Sobik, Kopacz, 
Mościcki (82. Dziadek), Gorzała - Hajczuk, Setlak (62. Pancer).

PRZEBUDZENIE
MACIEJA 
MAŁKOWSKIEGO 

Maciej Małkowski zdobył jedynego gola w spotkaniu 
Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin, w którym "Miedziowi" 
wygrali na PGE Arena w Gdańsku 1:0. Wychowanek 
Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie i wieloletni gracz 
GKS Jastrzębiezaliczył trafienie już w 11. minucie meczu. 
Pod koniec drugiej połowy Małkowski został zmieniony 
przez Arkadiusza Woźniaka.To czwarte zwycięstwo 
Zagłębia z rzędu i pierwsza bramka pomocnika 
z Jastrzębia w ekstraklasie w tym sezonie.

pływanie 
w płetwach

hokej

morsowanie

boks

piłka nożna

narciarstwo

fulsal

koszykówka

morsowanie
boks

hokej

karate

pływanie

wspinaczka

rajdy

tenis stołowy piłka nożna

siatkówka

piłka ręczna

siatkówka

judo

pływanie

boks

tenis

łyżwiarstwo
szybkie
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Ponad sześciuset uczniów z siedemnastu placó-
wek oświatowych z Jastrzębia Zdroju i okolicz-
nych miast wzięło udział w VII Biegu Papieskim, 
który odbył się w naszym mieście w poniedziałek, 
2 kwietnia. Dokładnie tego dnia przypadała sió-
dma rocznica śmierci Papieża Polaka. Tradycyjnie 
uczniowie biegali aleją Jana Pawła II. Zwycięzcy 
poszczególnych kategorii to: Marta Janecka, Oli-
wia Dziki, Daria Nowak, Oliwier Mutwil, Mariusz 
Kornas i Kamil Król. Wręczenia nagród dokonali 
przedstawiciele organizatora, Zespołu Szkół nr 5: 
dyrektor Barbara Gadowska, wicedyrektor 
Grzegorz Łukasik oraz najlepszy jastrzębski ma-
ratończyk, Damian Zawierucha.

Dominik Ząbczyński i Rafał Śmietana wzięli 
udział w górskim Myślenickim Biegu Wiosennym 
na dystansie 8,5 km. Trasa miała spore przewyż-
szenie. Jastrzębianie spisali się bardzo dobrze. 
Ząbczyński zajął świetne, dziewiąte miejsce w 
generalce oraz czwarte w swojej kategorii wieko-
wej. Z kolei reprezentujący KRS Morsy.pl Śmieta-
na był szesnasty w klasyfikacji ogólnej oraz szó-
sty w kategorii.

Dariusz Serafin pobiegł w półmaratonie "Hervis 
Prague Half Marathon", który odbył się w stolicy 
Czech. Jastrzębianin reprezentujący KSRG Zo-
fiówka zajął 894. lokatę z czasem 1:36:33. Sera-
fin był również 110. w swojej kategorii wiekowej. 
Przypomnijmy, iż półmaraton to dystans nieco 
ponad 21 km. Całe zawody ukończyło ponad 8 ty-
sięcy biegaczy. W imprezie tradycyjnie domino-
wali reprezentanci Afryki. Wygrał Tsegay Atsedu 
z Etiopii ze świetnym czasem 58:47, co jest czwa-
rtym wynikiem w historii. W pierwszej dziesiątce 
byli tylko zawodnicy z Kenii i Tanzanii. 12. lokatę 
zajął Tanzańczyk, a 15. - pierwszy z Europejczy-
ków, Czech Jan Kriesinger.

Arkadiusz Naruszewicz zajął 44. miejsce w klasy-
fikacji generalnej biegu Silesia Eco Run - Powita-
nie Wiosny, który odbył się w Chorzowie. Kilkuset 
uczestników rywalizowało na dystansie 15 km. 
Jastrzębianin przebiegł trasę w czasie 1:03:12 
i stracił do zwycięzcy, Włocha Roberto Dimiccoli 
nieco ponad 10 minut. W swojej kategorii wiek-
owej M30 "Gutekbike" był 24.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi trener Robert 
Radlak, który przygotowywał reprezentację Pol-
ski kobiet w judo na najbliższe Igrzyska Olimpij-
skie, nie pojedzie do Londynu. Jak wyjaśnia pre-
zes Koki Jastrzębie, zadecydowała różnica zdań 
co do systemu przygotowań do tej najważniej-
szej ze sportowych imprez. - Nie jadę do Londynu 
i chciałbym wyjaśnić, że zrezygnowałem z przy-
gotowań, gdyż nie potrafiłem dogadać się z dzia-
łaczami i prezesem Polskiego Związku Judo. Moje 
plany przygotowawcze były zupełnie różne od ich 
pomysłów. Prezes nie przystał na moje warunki, 
więc wycofałem się z projektu, bo w innym przy-
padku nie byłyby to moje plany autorskie. Chcia-
łem mieć spokojne sumienie. Oczywiście, naszej 
reprezentacji w Londynie życzę jak najlepiej - po-
wiedział Radlak. Dodał, iż szkoda mu wyjazdu na 
igrzyska tym bardziej, że włożył w przygotowania 
wiele pracy.

Kamil Glik zdobył swojego pierwszego gola 
w barwach lidera Serie B, Torino. Urodzony w Ja-
strzębiu Zdroju zawodnik, który przygodę z piłką 
rozpoczynał w Szkółce Piłkarskiej MOSiR, poko-
nał bramkarza zajmującej dziewiąte miejsce w li-

dze Regginy w 16. minucie meczu. Niestety dla 
drużyny Glika, mecz został przerwany jeszcze 
w pierwszej połowie z uwagi na ulewę, która 
przeszła nad Stadionem Olimpijskim w Turynie. 
Kamil Glik urodził się w 1988 roku w Jastrzębiu-
Zdroju. Jest obrońcą. Od 2010 roku gra we Wło-
szech. Zanim trafił do Torino, reprezentował ba-
rwy Palermo i Bari. Do niedawna był etatowym 
piłkarzem reprezentacji Polski, ale stracił zaufa-
nie Franciszka Smudy

Piłkarze Granicy Ruptawa ponieśli pierwszą ligo-
wą porażkę w rundzie wiosennej. Podopieczni 
Franciszka Krótkiego przegrali w Raciborzu 
z miejscowym Rafako 1:3. Do przerwy był remis 
1:1. Honorową bramkę dla Ruptawy zdobył Mi-
chał Kołterniak. Granica zajmuje szóste miejsce 
w tabeli ligi okręgowej. Rafako jest ósme. Coraz 
bardziej pewna awansu do IV ligi może być nat-
omiast Forteca Świerklany, która ma dwanaście 
punktów przewagi nad Naprzodem Syrynia i LKS 
Krzyżanowice. Warto odnotować, iż wygrana Ra-
fako mogła być wyższa, ale raciborzanie nie wy-
korzystali rzutu karnego. W lepszych nastrojach 
skończyli miniony weekend zawodnicy C-klaso-
wych rezerw Granicy, którzy wygrali 3:0 w Kle-
szczowie.

Apetyty były wielkie, ale na razie kibice i piłkarze 
Żaru Szeroka musieli obejść się smakiem. W pier-
wszym meczu rundy wiosennej w klasie B podo-
pieczni Grzegorza Kasprzaka niespodziewanie 
przegrali z niżej notowanym LKS Baranowice 2:4, 
choć po 30 minutach prowadzili na boisku rywala 
2:1. Niestety, później gospodarze wzięli się ostro 
do pracy i strzelili trzy gole. Bramki dla Żaru zdo-
byli: Paweł Drewczyński i Grzegorz Januszkie-
wicz.  Skład Żaru: Mika - Zdziebło, Husarz, 
Marczyk, Kasprzak, Jajus (Waśniewski), Kowalski 
(Poczobut), Januszkiewicz, Drewczyński 
(Żarczyński), Koczuba, Koczorowski.

Niecodziennym wynikiem zakończyło się spo-
tkanie klasy C pomiędzy Naprzodem Kłokocin 
a Zrywem Bzie. Wprawdzie gospodarze sobo-
tniego meczu są najsłabszą drużyną ligi, ale wy-
nik... 17:2 dla podopiecznych Kamila Pająka robi 
wrażenie. To piąte zwycięstwo z rzędu piłkarzy 
z ulicy Spółdzielczej. Po siedemnastu kolejkach 
Zryw zajmuje trzecią lokatę w tabeli ze stratą 
trzech punktów do lidera, Płomienia Czuchów. 
Sześć bramek na swoje konto zapisał Szymon 
Lazar. Skład Zrywu: Salach (Jaśkowiak) - G. Nie-
słańczyk, P. Karwot, Kłosek (Trocha), Pawełek - 
R. Buchta (Krypczyk), Pudłowski, B. Karwot, Du-
dek, Skóraś (P. Janecki), Lazar. Trener - K. Pająk

Ekipy Jas-Mos I oraz KRS TKKF Jastrząb zagrają 
w finale Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów. 
Zespoły te zmierzą się w pierwszym meczu o zło-
to 15 kwietnia w Hali Sportowej w Boryni. O brąz 
powalczą natomiast Bank Spółdzielczy i Gold Vol-
ley. Warto przypomnieć, że Bankowcy zajmowali 
po rundzie zasadniczej drugą lokatę, ale przegrali 
w półfinale właśnie z KRS TKKF Jastrząb. W dru-
giej lidze lider po pierwszej rundzie Powiew Ja-
strzębie zdołał doprowadzić do remisu w starciu 
z Kadrą Zofiówka. O awansie do finału zadecydu-
je trzeci mecz obu drużyn. Na zwycięzcę czeka 
już KS Borynia. 
Play-off 
I MLSA
Jas-Mos I - Gold Volley  3:1
(25:12, 25:14, 23:25, 25:16) 
Bank Spółdzielczy - KRS TKKF Jastrząb 1:3 
(23:25, 25:18, 20:25, 18:25) 
II MLSA
KS Borynia I - Iskra Absolwenci 3:2 
(25:20, 27:29, 25:17, 16:25, 15:13) 
Kadra Zofiówka - Powiew Jastrzębie 1:3 
(20:25, 25:17, 29:31, 14:25)

biegi

taekwondo

piłka nożna

judo

siatkówka

Fot. Jan Kalinowski (baron)

Maciej Małkowski.  Fot. Arkadiusz Kogut



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

Poszukujemy agentów 
nieruchomości! 
biuro@nieruchomosci-as.com.pl 
kontakt: 535 539 444

Drogerie Polskie (Galeria Moya) 
poszukują pracownika na 
stanowisko menager 
sklepu/sprzedawca. Mile widziane 
doświadczenie w branży 
kosmetycznej. 
kontakt: kontakt@drogeriepolska

Zatrudnię na pół etatu sprzedawcę 
do sklepu sportowego w Jastrzębiu-
Zdroju. Wymagania: wykształcenie 
średnie, obsługa komputera, osoba 
nie ucząca się
kontakt: 609 233 991

Firma z jastrzębia z siedzibą 
w rybniku boguszowicach zatrudni 
operatora i programistę frezarki cnc 
wymagane doswiadczenie oraz 
znajomość prog.Heidenhain 
kontakt: 500 116 031

Poszukuję opiekunki do starszej 
niepełnosprawnej osoby. Wymagana 
dyspozycyjność. 
kontakt: 32 4718315

Pub Blue Horse. Zatrudnię panią 
uczącą się w dowolnym systemie 
na stanowisko barmanki. 
Nie wymagam doświadczenia. 
Mile widziana książeczka 
sanepidowska. 
kontakt: 500 863 516

Dystrybutor słodyczy zatrudni 
przedstawiciela handlowego 
na teren Śląska. Zapewniamy 
samochód służbowy. Aplikacje CV 
+ list motywacyjny na adres e-mail
kontakt: swiat-slodyczy@o2.pl

Poszukuję odpowiedzialnej osoby do 
prowadzenia oraz przygotowywania 
posiłków w małej gastronomii typu 
Fast-Food z min. doświadczeniem. 
kontakt: cvjastrzebie@interia.pl

Praca dla informatyków, 
programistów. Wymagana 
znajomość SQL i PHP. 
CV wraz z listem motywacyjnym 
prosimy przesyłać na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Przyjmę do pracy na stanowisko 
"pomocy księgowej”
kontakt: 34 47 27 881

Pizzeria Chili, zatrudni osobę na pół 
etatu do rozwozu pizzy
kontakt: 601 165 685

Sprzedam mieszkanie M4 
przy ul. Północnej o pow. 60m. 
Cena: 145 000. 
Kontakt po godz. 16.00
607 968 696

Sprzedam M-6 ul. Wielkopolska, 
blok 105 układ 3 na 1, piętro 8, 
na ścianach gładź, okna nowe, 
na podłogach kafelki i panele, 
cena 155 tys. zł.
kontakt: 693 463 477

Sprzedam mieszkanie M-3  
2-pokojowe o pow. 51,28 m2 ,
ul. Kusocińskiego.
Cena: 130 000 
kontakt: 516 196 833  

Wynajmę mieszkanie M-2, 
34,50m2, w pełni umeblowane, 
na ul.Opolskiej.
Kaucja 800zł, odstępne 
500zł+czynsz 260zł+opłaty 
licznikowe. 
kontakt: 604 429 472, 603 087 775

Pilnie szukam tanio do wynajęcia 
M-3 lub kawalerke 
kontakt: 506 875 745  

Pilnie wynajmę M3 
z niskim odstępnym najlepiej 
umeblowane 
kontakt: 516 772 181
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M-2 nr oferty: 557
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 
Pow: 34,50 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 

M-3 
Jastrzębie, ul. Ruchu Oporu
Pow: 49.60 m2
cena: 113 500 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-2 nr oferty: 638
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-3 nr oferty: 595
Jastrzębie-Zdr., ul. Pomorska
Pow: 44.50 m2
cena: 107 000 zł
kontakt: 601 976 218

nr oferty: 636

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

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

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

DOM nr oferty: 361
Warszowice
Pow: 168 m2
cena: 170 000 zł
kontakt: 601 976 218

DOM nr oferty: 488
Kończyce Małe
Pow: 142 m2
cena: 390 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 664
Pogwizdów
Pow: 110 m2, działka: 900m2
cena: 278 000 zł
kontakt: 514 085 004

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

514 085 004

DOM nr oferty: 501
Zebrzydowice
Pow: 150 m2, działka: 1000 m2
cena: 390 000 zł 
kontakt: 

M-3 nr oferty: 409
Jastrzębie, ul. Piastów
Pow: 35.20m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 611
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kopernika
Pow: 43,75 m2
cena: 110 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

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

M-5 nr oferty: 575
Jastrzębie-Zdrój, ul. Małopolska
Pow: 67,08 m2
cena: 155 000 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-6 nr oferty: 610
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Pow: 70,50 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 514 085 004

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

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

M2 
niski blok
cena: 
Anna 535 539 444

M2 ul. Pomorska
po remoncie 
cena: 
Anna 535 539 444 

M3 
po remoncie
cena: 
Anna 535 539 444

M3 osiedle VI 
po remoncie
cena: 
Agnieszka 535 502 444

M3 Strumień
Bez czynszowe, z ogrodem 
cena: 
Agnieszka 535 502 444

M3 os.Zdrój 
po remoncie
cena: 
Anna: 535 539 444

67.000 zł

92.000 zł

98.000 zł

125.000 zł

125.855 zł

129.000 zł

M3 os. Zdrój
wolne od zaraz
cena: 
Agnieszka 535 502 444

113.000 zł

M4 ul.Poznańska 
niskie piętro
cena: 
Beata 792 010 444

M4 ul. Pomorska 
z balkonem
cena: 
Beata: 792 010 444

M4 ul.Katowicka
cena: 
Anna 535 539 444

M4 Pawłowice
cena 
Anna: 792 010 444

M4 Turystyczna
cena: 
Beata: 792 010 444

M5 ul.Zielona
niski blok  
cena: 
Beata: 792 010 444

137.000 zł

132.000 zł

124.000 zł

129.000 zł

137.000 zł

129.900 zł

M5 
niski blok – po remoncie
cena: 
Anna 535 539 444 

129.900 zł

M6 ul.Wielkopolska 
po remoncie 
cena: 
Beata: 792 010 444

M5 ul. Zielona
niski blok
cena: 
Agnieszka 535 502 444

os. Zdrój

158.000 zł

145.000 zł

DOM 
cena: 
Anna 535 539 444

DOM Moszczenica
cena: 
Anna 535 539 444

DO WYNAJĘCIA M2po 
remoncie
cena: 
Agnieszka 535 502 444

DO WYNAJĘCIA 
POKOJE W JASTRZĘBIU
Anna 535 539 444

KUPIMY 
ZA GOTÓWKĘ
Mieszkanie M2, M3 
w Jastrzębiu
Agnieszka 535 502 444

363.000 zł

259.000 zł

800 zł




