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dpowiedź na to wymaga zagłębienia się 
w Ustawę Karta Nauczyciela, która gwa-
rantuje pedagogom pieniądze na ten cel. 

Według jej zapisów jednostki prowadzące szkoły, 
a więc w naszym przypadku Urząd Miasta Jastrzębie-
Zdrój, są zobowiązane do wyodrębnienia środków 
finansowych na dokształcanie się nauczycieli i mają 
one wynieść 1 proc. planowanych rocznych środków 
przeznaczanych na płacę dla nauczycieli. Nie jest to 
więc mało, znając nasze realia. Tyle mówi ustawa. 
Zdaniem niektórych to archaiczne zapisy, jednak 
nauczyciele bronią ich, jak niepodległości, a próby 
zmian traktują, jako  zamach na ich święte przywile-
je. Bo przecież to im się należy! Żadne tłumaczenia, 
że w innych zawodach również trzeba się dokształ-
cać i to wyłącznie za swoje pieniądze, do środowiska 
nauczycielskiego nie trafiają. Podatnik musi więc po-
godzić się z tym, że jeśli chce mieć wykwalifikowa-
nych nauczycieli, to wykłada na to swoje pieniądze 
(przynajmniej w części). A wiadomo przecież, że nie 
biorą się one znikąd. Pamięta ktoś ze szkoły z czym 
kojarzy się pojęcie złotej wolności, nadanie określo-
nej grupie społecznej przywilejów? 

Inną sprawą są kierunki, na które można otrzy-
mać takowe dofinansowanie. Aktualnie wykaz taki 
liczy 33 pozycje: bibliotekarstwo, chemia, diagnoza 
i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe, edu-
kacja dla bezpieczeństwa, etyka, fizyka, gimnasty-
ka, korekcyjna/gimnastyka, korekcyjno-kompensa-
cyjna, gimnastyka, korekcyjno-wyrównawcza, infor-

matyka/technologia informacyjna, języki obce, lo-
gopedia, matematyka, muzyka, nauczanie zintegro-
wane/edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wy-
chowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika, pe-
dagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika 
terapeutyczna, pedagogika specjalna, plastyka,   
przedmioty zawodowe (górnictwo i geologia, inży-
nieria górnicza, mechanika, mechatronika, elektry-
ka, elektronika, turystyka, grafika komputerowa, 
logistyka, przyroda, psychologia, rytmika, socjote-
rapia, studia podyplomowe trenerskie, przygotowa-
nie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu, hotelar-
stwo, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy eks-
ploatacji maszyn, elektrotechnika, automatyka i ro-
botyka, maszynoznawstwo, surdopedagogika, te-
chnika, terapia ericsonowska, terapia pedagogicz-
na, tyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwo-
ju, zarządzanie oświatą. 

Uff! A dlaczego do tej listy nie dołożyć jeszcze 
kilku innych kierunków? I w ogóle w jaki sposób ona 
powstaje? Odpowiedź na to pytanie nie jest prze-
sadnie trudna. Jak mówią po cichu pedagodzy trze-
ba to „załatwić” ze swoim dyrektorem szkoły. Po 
prostu idzie się do niego i zgłasza chęć podjęcia 
nauki na tym, bądź innym kierunku. Ten, zwraca się 
do Urzędu Miasta o umieszczenie na specjalnej liście 
i w zasadzie tyle. Pozostaje tylko głosowanie w Ra-
dzie Miasta, a to zwykle przechodzi gładko. Zresztą 
trudno się temu dziwić, skoro radni-nauczyciele 
stanowią aż ok. 1/3 jastrzębskiej RM. A potem to już 
płaci budżet miasta, czyli wszyscy, którzy się na nie-
go składają, bo przecież nauczycielom to się należy. 

Wydawałoby się, że i tym razem sprawa dofi-
nansowania do nauki naszych pedagogów przejdzie 
bez większego echa na sesji. Jednak niespodzie-
wanie doszło do polemiki i to w łonie środowiska 
nauczycielskiego, co się niezwykle rzadko zdarza, bo 
przeważnie są oni solidarni w obronie swoich praw. 
Radna Elżbieta Siwiec (Platforma Obywatelska) 
zapytała doradcę prezydenta Franciszka Piksę o to, 
czy po ukończeniu danej specjalności Urząd gwaran-
tuje pracę danemu nauczycielowi. „Chciałam dowie-
dzieć się czy, skoro kształcimy np., nauczycieli przy-
rody, to godzin tego przedmiotu jest za dużo i nie ma 
kto uczyć? Do dzisiaj nie uzyskałam takiej odpo-
wiedzi. Wiem, że są osoby, które już posiadają ukoń-
czone studia z tego zakresu a nie mają pełnego eta-
tu lub poszukują pracy. Po co więc wydawać pieni-
ądze z miejskiej kasy na tego rodzaju dokształcanie, 
jeżeli specjalistów z tej dziedziny i innych również 
już mamy należycie wyedukowanych? W wielu szko-
łach znajdują się podania o pracę na stanowisko 
nauczyciela nauczania początkowego, a my chcemy 
płacić za studia podyplomowe w tym zakresie? Nie 
rozumiem dlaczego tak się dzieje?” – argumen-
towała.  A ilu młodych nauczycieli czeka na pracę i to 
ostatnio wyedukowanych? 

Skoro dla radnej i zarazem długoletniego, do-
świadczonego  nauczyciela- doradcy metodycznego  
sprawa ta jest niejasna, to co dopiero mają po-
wiedzieć osoby mniej zorientowane w meandrach 
jastrzębskiej oświaty. A może rzecz tkwi w tym, aby 
nie było jasno wytłumaczone, o co w tym wszystkim 
chodzi? W końcu wszelkiego rodzaju ustalenia poza-
formalne nie lubią być wystawiane na światło refle-
ktorów. Bernadeta Magiera (Wspólnota Samorzą-
dowa) ripostowała: „Dofinansowanie na dokształca-
nie jest przywilejem nauczycieli. I nie ma znaczenia, 
czy po ukończeniu studiów podyplomowych dosta-
nie on więcej godzin, czy nie. Ma taką szansę, a to 
już bardzo wiele. Poza tym obecnie nauczyciel, który 
uczy 2-3 przedmiotów jest koniecznością i trudno 
odmawiać mu prawa do kształcenia” . Jednak nikt im 
tego nie odmawia, chodzi tylko o to, kto ma za tą 
edukację płacić. Zresztą nauka już dawno przestała 
być przywilejem, a stała się świadomym wyborem 
ludzi myślących. Jeśli ktoś chce się uczyć, to znajdzie 
sposób, aby zrealizować swój zamiar. 

O co chodzi w zamieszaniu wokół problemu do-
kształcania nauczycieli? Czyżbyśmy byli świadkami 
bezpardonowej walki o etaty i godziny, która w rze-
czywistości i tak ma miejsce w szkołach, a niż demo-
graficzny tylko ją wzmaga? Jak mówią nieoficjalnie 
jastrzębscy pedagodzy, kto ma lepszy układ z dyre-
ktorem, ma i godziny, i wyższą płacę. „Zawsze mo-
żna się przecież dogadać, kto ma jaką podyplomów-
kę zrobić i po kłopocie. A podania młodych, grun-
townie wykształconych ludzi są upychane po sza-
fach i szufladach. Grunt to wiedzieć z kim trzymać 
i wyjdzie się na tym nie najgorzej. A fakt, że taki, np. 
nauczyciel matematyki, czy języka polskiego po 2-
letnich „studiach” nie ma zbyt głębokiej wiedzy, 
nikogo za bardzo nie interesuje. Chodzi głównie 
o „papier”. Przecież nie o interes ucznia, a nauczycie-
la idzie. To jest walka o pieniądze!” - mówi jeden 
z wieloletnich nauczycieli, w dużym, jastrzębskim 
zespole szkół. 

Ciągłe dokształcanie powinno być stałą cechą 
zawodu nauczycielskiego, a w praktyce to różnie by-
wa. Zdarzały się przypadki, kiedy nauczyciel odpo-
wiedział na propozycje dokształcania: „Tego nie 
mam zapisane w umowie o pracę”. Natomiast młodzi 
nauczyciele trzęsą się o swoje umowy i są skłonni do 
pójścia na każdy układ.

W Polsce pedagodzy nie mogą narzekać na 
brak czasu na ten cel, bo mają najniższe pensum 
(obowiązkowy wymiar godzin pracy - 18 tygodnio-
wo) z krajów europejskich. Natomiast kwestią 
otwartą jest, kto za to ma płacić? Wprawdzie Karta 
Nauczyciela wskazuje, że my podatnicy, ale jest ona 
tak przestarzała, jak czasy, w których powstała. 
A ilości jej nowelizacji nie jest w stanie zliczyć nawet 
najwytrawniejszy znawca prawa oświatowego. Tak 
naprawdę za każdym przywilejem dla danej grupy 
zawodowej, kryją się konkretne pieniądze, które 
ktoś wykłada. W przypadku studiów dla nauczycieli 
budżet naszego miasta. W chwili obecnej w wielu 
zawodach konieczne jest dokształcanie i dzieje się to 
na własny koszt zainteresowanych i nikt się tym nie 
przejmuje. Może już czas podjąć dyskusję, czy takie 
rozwiązania w ogóle jeszcze mają społeczny sens, 
nie mówiąc już o sprawiedliwości.
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Związki zawodowe Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej postanowiły zwrócić się 
do Rady Nadzorczej z prośbą o interwen-
cję „mającą skłonić zarząd do zmiany 
metody zarządzania JSW”. Zarząd od-
powiada, że wszystkie jego działania 
prowadzone są w oparciu o obowiązują-
ce prawo. 

Związkowcy podkreślają, że mimo 
wielomiesięcznych negocjacji nie udało 
się uzgodnić nowego, jednolitego układu 
zbiorowego dla wszystkich kopalń spółki.

„W dodatku zarząd łamie ustalenia poro-
zumień prywatyzacyjnych, ignoruje opi-
nię Państwowej Inspekcji Pracy i wbrew 
jej zaleceniom nie zamierza się wycofać 
z wprowadzonych w lutym nowych, nie-
korzystnych umów o pracę z nowo przyj-
mowanymi pracownikami” - mówi Ro-
man Brudziński, zastępca przewodniczą-
cego „Solidarności” w Spółce.

Od kilku tygodni w spółce trwają 
spory zbiorowe. Pierwszy dotyczy kwestii 
umów o pracę dla nowo zatrudnianych 
w spółce. Drugi spraw płacowych. Zwią-
zkowcy żądają podwyżek płac w kopal-
niach spółki o 7 proc. Obecnie spór 
o umowy jest na etapie mediacji. 

„Mieliśmy już dwa spotkania z mediato-
rem. Najprawdopodobniej zwrócimy się 
z wnioskiem o skierowanie tej sprawy do 
arbitrażu” – zapowiada wiceprzewodni-
czący. 

dzenia Akcjonariuszy o wypłatę nagrody 
z zysku dla pracowników w wysokości 
130 mln zł. „Prezes stroi się w szatki 
dobrego zarządcy, ludzkiego pana, co to 
dzieli się z zyskiem z załogą. Na szczęście 
pracownicy doskonale wiedzą, że gdyby 
nie nacisk związków zawodowych, nie 
byłoby tego wniosku. Załoga wie też, że 
te 130 mln zł to taka sama suma jak w ze-
szłym roku. A zysk był przecież znacząco 
większy. Według naszych wyliczeń, 
w tym roku prezes powinien był wystąpić 
o przekazanie 180 mln zł z zysku na na-
grody dla pracowników, ale tego nie zro-
bił” - wyjaśnia Brudziński.

Rzecznik prasowy JSW Katarzyna 
Jabłońska-Bajer ustosunkowała się do 
zarzutów związkowców: „Spory zbiorowe 
w spółce zostały wszczęte przez stronę 

Jak dodaje, związki zawodowe na ra-
zie nie planują strajku. „To ostateczność. 
Mamy pełną świadomość, że taka forma 
protestu, choć legalna, niekorzystne od-
bije się na notowaniach JSW. Ale prezes, 
konsekwentnie stosując swoją metodę 
zarządzania przez konflikt, próbuje nas 
do strajku sprowokować. My nie dajemy 
się sprowokować, lecz obawiamy się, że 
wkrótce może się okazać, iż tylko strajk 
jest metodą na naprawienie sytuacji 
w spółce. Liczymy, że rada nadzorcza 
JSW włączy się aktywnie w próbę zapo-
bieżenia temu negatywnemu scenariu-
szowi rozwoju wydarzeń” - mówi Bru-
dziński.

Związkowcy zwracają uwagę, iż 
przed tygodniem prezes JSW zapowie-
dział, że wystąpi do Walnego Zgroma-

społeczną. Zgodnie z prawem spór zbio-
rowy nie dotyczy metod zarządzania 
spółką, zaś negocjacje w ramach sporu 
zbiorowego prowadzone są z udziałem 
mediatora.

Zarząd prowadzi transparentną dla 
partnerów społecznych politykę w zakre-
sie realizacji ustaleń porozumień pry-
watyzacyjnych i z należytą powagą odno-
si się też do opinii Państwowej Inspekcji 
Pracy dotyczącej wprowadzanych regu-
lacji w zakresie nowych umów o pracę 
zawieranych z nowo przyjmowanymi pra-
cownikami. Zarząd zgodnie z literą prawa 
i w sposób odpowiedzialny wprowadza 
zmiany dotyczące polityki zatrudniania, 
wynagradzania i premiowania za efekty-
wność. To przynosi już korzystne z pun-
ktu widzenia właściciela spółki i jej akcjo-
nariuszy efekty ekonomiczne, m.in. 
w postaci wzrostu produkcji w pierwszym 
kwartale i wyraźnego wzrostu wydajno-
ści pracy we wszystkich kopalniach nale-
żących do spółki i obniżenia kosztów je-
dnostkowych wydobycia. Te działania 
przekładają się na wzmocnienie konku-
rencyjności spółki w celu planowej reali-
zacji strategii na przyszłość. Zgodnie 
z obowiązującymi procedurami, na każ-
dym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Za-
rząd informuje Radę Nadzorczą o wszy-
stkich istotnych sprawach związanych 
z prowadzoną polityką zatrudniania i re-
lacjami ze stroną społeczną.”

Jastrzębska Spółka Węglowa 
po raz pierwszy wypłaciła praco-
wnikom premię motywacyjną, któ-
rą zarząd spółki wprowadził w ma-
rcu. Dodatkowe 2,5 miliona zło-
tych trafiło do górników oddziałów 
wydobywczych, przodkowych 
i zbrojeniowo-likwidacyjnych. 

W kopalniach JSW aktualnie 
drążonych jest 46 przodków. Pra-
cownicy aż 34 z nich otrzymali pre-
mie za przekroczone zadania 
w marcu. Jeszcze lepiej sytuacja 
przedstawia się w ścianach. Na 25 
ścian fedrujących w JSW, aż 23 
przekroczyły założony plan, a pra-
cownicy w nich pracujący również 
otrzymali premie motywacyjne. 

Zarząd zaproponował wpro-
wadzenie od kwietnia premii zada-
niowej dla wszystkich pracowni-
ków JSW. Przypomnijmy, kopalnie 
JSW w I kwartale 2012 roku wy-
produkowały o około 240 tys. ton 
węgla więcej niż planowano. Wię-
cej niż zakładał plan techniczny na 
ten okres wykonano również wy-
robisk korytarzowych. Plan robót 
przekroczono o 1 694 mb, co świa-
dczy o efektywnym przygotowy-
waniu się Spółki do zwiększonych 
planów wydobywczych w przysz-
łym roku. Do 2015 roku JSW za-
mierza uzyskać roczny poziom wy-
dobycia w wysokości 14 mln ton.

Fot. Magdalena Kowolik
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Obecnie trwa „rewolucja” 
w nauczaniu, na czym polega?

Przygotowane są zmiany w nauczaniu 
wielu przedmiotów. Mnie osobiście z po-
wodów zawodowych najbliższa jest hi-
storia. Od nowego roku szkolnego będzie 
się jej uczyło zupełnie inaczej. Dotych-
czas kurs tego przedmiotu zarówno w gi-
mnazjum, jak i szkole ponadgimnazjalnej 
był chronologiczny i kończył się na cza-
sach najnowszych. Dotąd był sam w so-
bie jedną, zamkniętą całością i dawał ko-
mpendium wiedzy na temat przeszłości. 
Teraz będzie zupełnie inaczej. 

Na czym polegają zmiany?
Nauka historii zacznie się w szkole gim-
nazjalnej, a zakończy w… średniej. Bę-
dzie to wyglądało tak, że gimnazjalista 
rozpocznie swoją edukację od staroży-
tności i skończy w ostatniej klasie gimna-
zjum na roku 1918, a dzieje najnowsze 
pozna w I klasie licealnej lub technikum. 
I na poziomie podstawowej na tym 
koniec. W dalszych klasach nie będzie już 
historii w tradycyjnym rozumieniu, a je-
dynie blok przedmiotów humanistyczno-
społecznych, w których nauka o dziejach 
zostanie sprowadzona do jednego z wie-
lu elementów. A nauczyciel zobowiązany 
będzie zrealizować tylko 4 spośród 9 blo-
ków tematycznych: Może to być, np. go-
spodarka, mężczyzna-kobieta-rodzina, 
naszość i obcość, wojsko i wojskowość, 
oraz zagadnienia kulturalne. Nie będzie 
też wymogów, aby lekcje te prowadził hi-
storyk. Może to realizować np. filozof, na-
uczyciel PO czy wiedzy o kulturze.

A na poziomie rozszerzonym?
Po ukończeniu I klasy szkoły średniej 
uczeń otrzyma możliwość wyboru nauki 
historii, jako przedmiotu rozszerzonego. 
Niestety szacuje się, że nie więcej niż 
7 proc. młodzieży wybierze naukę tego 
przedmiotu w takim wymiarze. Tak więc 
niewielu młodych ludzi pozna dokładnie 
przeszłość. Reszta pozostanie na pozio-
mie podstawowym, który jest znacznie 
okrojony i nie przypomina lekcji historii 
w dotychczasowej formie. 

Czy ilość godzin nauki 
historii ulegnie zmianie?

Jeśli chodzi o poziom podstawowy to bę-
dzie to w sumie 6 godzin, a więc o 1 wię-
cej niż dotychczas. Pamiętajmy jednak, 
że tylko w klasie I historia będzie uczona 
w tradycyjny sposób. Później uczeń bę-
dzie miał z nią luźny kontakt. Planuje się 
zwiększenie liczby godzin na poziom roz-
szerzony z 8 do 10, ale znikoma ilość ucz-
niów będzie z tego korzystała. Tak więc 
praktycznie dla ogromnej ilości mło-
dzieży, jest to zmniejszenie ilości godzin 
przeznaczony na historię. Już dotych-
czasowy system nauki historii nie był do-
skonały.

Czy problem nauczania historii 
tkwi tylko w ilości godzin 
lekcyjnych na nią przeznaczonych?

Rzeczywiście można mieć wiele godzin 
i zanudzić uczniów, czy wręcz zniechęcić 
do przedmiotu. A czasem kilka dobrze 
przeprowadzonych lekcji pozwala 
rozpalić zainteresowania. Oczywiście go-
dziny są ważne, bo prawdziwy mistrz im 
ma więcej czasu, to ma większe możli-
wości „zarazić” swoją pasję. Z drugiej 
strony nawet duża ilość godzin może być 
zmarnowana przez nauczyciela „wyro-
bnika”. Co z ubolewaniem stwierdzam, że 
niestety zdarza się. 

Więc jak Pan ocenia te zmiany?
Jest duża obawa, że mimo dobrych inten-
cji osób wprowadzających reformę, mo-
gą się one nie udać. Słabym punktem jest 
to, że już w I kl. uczniowie muszą się ok-
reślić, jakie rozszerzenie wybiorą i bardzo 
rzadko będzie to historia. Ten przedmiot, 
jak już mówiłem, wybierze niewielu. Ta 
reforma pozbawi dużą część młodzieży 
niezbędnej wiedzy historycznej, zwła-
szcza o dziejach ojczystych. 

Czy może to negatywnie wpłynąć 
na ukształtowanie u młodego 
pokolenia narodowej tożsamości?

Ależ tak, nauka historii w tak ograniczo-
nym zakresie, a zwłaszcza historii Polski 
nie będzie sprzyjała wytworzeniu u nich 
tożsamości narodowej. Bez znajomości 
naszych dziejów trudno będzie to osią-
gnąć. Obecnie w dobie wielokulturo-
wości, jaka panuje w Europie, młodzi Po-
lacy powinni mieć świadomość swojej 
przeszłości, własnych korzeni i tożsamo-
ści. A gdzie mają się tego nauczyć, jak nie 
między innymi w szkole? Jeśli my, nau-
czyciele nie dostarczymy im niezbędnej 
wiedzy, to młodzi ludzie mogą być bar-
dziej podatni na hasła rasistowskie, 
szowinistyczne czy populistyczne. 

Jak rozkłada się obecnie proporcja 
między nauczaniem historii 
powszechnej i historii Polski?

Trudno jednoznacznie ocenić, ale jest to 
około pół na pół ze wskazaniem na hi-
storię powszechną. Moim zdaniem za du-
żo czasu poświęcamy historii powszech-
nej kosztem naszej, polskiej. Na ważne 
dla naszego narodu tematy brakuje cza-
su, są pomijane, albo traktowane zbyt 
powierzchownie. Nie ma praktycznie mo-
żliwości na dokładniejsze omówienie 
chociażby powstań śląskich, czy walk 
o nasze granice po I wojnie światowej 
oraz wielu innych ważnych zagadnień. 

A jak to będzie wyglądało 
po zmianach?

Tak naprawdę to dopiero zapoznajemy 
się z nowymi podręcznikami. Pewnie du-
żo będzie zależało od nauczyciela i blo-
ków tematycznych, które wybierze oraz 
kto je będzie realizował. 

Czy jastrzębscy nauczyciele 
historii wypowiedzieli się na temat 
ostatniej reformy w nauczaniu?

Myślę, że w głośny sposób nie, a przynaj-
mniej nic mi na ten temat nie wiadomo. 
Są oczywiście prowadzone rozmowy ku-
luarowe, w pokojach nauczycielskich. 
Jednak nie wydaje mi się, aby przełożyło 
się to na jakieś oficjalne stanowisko. 
Wiem, że wielu z nich wyrażają obawy 
o skutek tych propozycji. 

Czy nie uważa Pan, że powinni 
ustosunkować się do tego 
problemu?

Jak najbardziej. Uważam, że powinno im 
być bliskie, w jaki sposób i w jakim zakre-
sie czasowym wychowuje się młode po-
kolenia Polaków, uczy ich patriotyzmu, 
przekazuje tożsamość narodową. 

Dlaczego nie podejmują 
tego typu inicjatywy?

Trudno mi się za nich wypowiadać. Być 
może to środowisko nie jest wystarcza-
jąco zintegrowane, a kontakt pomiędzy 
nauczycielami z poszczególnych szkół 
jest zbyt nikły. Powiem, że nie widzę 
u nich czegoś w rodzaju silnej solidar-
ności zawodowej. Wyrażam żal, że nie-
stety chyba nie wszyscy z naszego śro-
dowiska przykładają należytą wagę do 
wychowania młodego pokolenia. Trudno 
mówić, aby z jednej strony uczeń otrzy-
mał właściwą edukację, a z drugiej - o si-
le i ciągłości przedmiotu pomiędzy po-
szczególnymi etapami kształcenia (gim-
nazjum - szkoła ponadgimnazjalna). 

Czy spotkał się Pan z chociaż 
pojedynczym protestem 
nauczyciela w związku 
z proponowaną reformą?

Nie, oficjalnego protestu nie zauważy-
łem. Słyszałem narzekania, ale wyłącz-
nie w rozmowach indywidualnych. Także 
ze mną. Być może nauczyciele uważają, 
że ewentualne protesty nie przyniosą 
oczekiwanego przez nich rezultatu. 
Część z nich być może woli się nie wychy-
lać i po prostu robić swoje, siedzieć cicho. 

Popadają w źle pojętą rutynę?
Tak, można to też i tak nazwać. Przecież 
wiele razy w swojej karierze zawodowej 
byli poddawani różnym, nie zawsze tra-
fionym reformom.

Jak Pan oceni to, że nauczyciele 
nie robią nic w sprawie reformy 
nauczania, a dawni opozycjoniści 
protestują?

Należy postawić pytanie dlaczego tak się 
dzieje? Czy świadomość opozycjonistów, 
jakie zagrożenie niesie reforma edukacji, 
jest większa od świadomości pedago-
gów? Może nauczyciele historii weszli 
w rutynę, polegającą tylko na skupieniu 
się głównie na realizacji programu, bo 
z tego są rozliczani , ale tracą przy tym 
niekiedy swoje powołanie? A może są na-
stawieni tylko na przetrwanie? Tak tru-
dno teraz o pracę.

A więc nie jest ważny dla nich 
cel i sens tego, co robią?

Część środowiska nauczycielskiego przy-
jęła postawę, że lepiej się nie wychylać 
i siedzieć cicho, aby zachować posadę. 
Niestety niekiedy ekonomia bierze górę 
nad ideowością, a byt nad świadomością.

Jak Pan oceni protest głodowy, 
który podjęli byli opozycjoniści, 
sprzeciwiający się tej reformie?

Nie jest łatwo to ocenić. Życie i zdrowie 
dla człowieka, to sprawy najważniejsze. 
O ile takie drastyczne w formie działania 
przyniosą pozytywne rezultaty, to spełnią 
one pokładane w nich oczekiwania i na-
leży ocenić je pozytywnie. Podjęcie gło-
dówki spowodowało dyskusję społeczną 
na ten temat i nagłośnienie sprawy. Oso-
biście życzę protestującym, jak najlepiej, 
aby odnieśli sukces. 

Czy jastrzębska Rada Miasta 
zajmie oficjalne stanowisko 
w sprawie nauczania historii, 
podobnie jak w sprawie 
telewizji Trwam?

Jeśli znajdzie się jakaś grupa, która wy-
stąpi z taką inicjatywą, to będziemy usa-
tysfakcjonowani. 

***

Po przeprowadzonym wywiadzie pan 
Andrzej Kinasiewicz poinformował, że 
jest przygotowywany projekt uchwały na 
najbliższą sesję Rady Miasta, ponieważ 
sprawy nauczania i właściwego wycho-
wania młodych Polaków - w tym oczy-
wiście jastrzębian - są bardzo ważne. 
Wyraził pogląd, że wielu nauczycieli, ale 
także i uczniów oraz ich rodziców po-
dzielą to stanowisko

Andrzej Kinasiewicz  Fot. Mateusz Magiera

Zbliżają się święta majowe – dni upamię-
tniające ważne wydarzenia w historii Polski, 
walkę o niepodległość i naprawę Rzeczpo-
spolitej, a także prawa człowieka i praco-
wnika. Na różnych instytucjach pojawiają 
się z obowiązku liczne flagi. Ale ważniejsze 
jest, aby tych flag trafiło jak najwięcej do 
naszych domów. W tym celu JasNet orga-
nizuje akcję „Wywieś flagę!” 

Chcemy skłonić Was, mieszkańców Jastrzę-
bia-Zdroju do godnego uczczenia zbliża-
jących się świąt. Chcemy też Wam to uła-
twić przez możliwość bezpłatnego otrzy-
mania flagi narodowej. Jednocześnie akcja 
ma być szansą do wyrażenia swojego pa-
triotyzmu i zademonstrowania w ten spo-
sób przywiązania do wartości, które powin-
ny być ważne dla każdego narodu.

Flagi będą rozdawane w dniach 27 i 30 
kwietnia i 2 maja w siedzibie redakcji Jas-
Netu w godzinach 8.00-18.00. 
Serdecznie zapraszamy!!!

Porządek i czystość w gminie był głównym 
tematem obrad Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Przestrzennej w środę, 18 kwietnia. 
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komu-
nalnej i Inwestycji Maria Pilarska przed-
stawiła założenia nowej Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. 
„Nowością jest to, że miasto będzie właści-
cielem wszystkich odpadów, które są wy-
twarzane na jego terenie. Naszym zada-
niem będzie zorganizowanie ich zbiórki oraz 
pobranie opłaty z tym związanej” - mówiła. 

Podczas posiedzenia padały pytania doty-
czące ewentualnego wzrostu opłat za wy-
wóz nieczystości. Naczelnik Pilarska nie mo-
gła dać jednoznacznej odpowiedzi, czy 
i o ile koszty te wzrosną. „Myślę, że dla 
osób, zamieszkałych w domu jednorodzin-
nym, które dotychczas solidnie i uczciwie 
płacą za wywóz odpadów, nie powinna to 
być jakaś drastyczna podwyżka. Jednak ci, 
którzy wyrzucali te śmieci, np. do lasu, po-
zostawiali przy drogach, czy podrzucali do 
innych kontenerów, mogą odczuć finanso-
wo wprowadzenie nowych opłat” - wyja-
śniała. 

Przewodnicząca Komisji Alina Chojecka 
podkreślała, że przed gminą, czyli Miastem 
Jastrzębie-Zdrój jest jeszcze dużo pracy 
związanej z wprowadzeniem nowych zasad 
związanych z utrzymaniem porządku. „Wie-
le spraw wymaga jeszcze doprecyzowania 
i ustalenia. To niełatwe zadanie, z którym 
zmierzą się pracownicy wydziału pani Pilar-
skiej”- mówiła. 

Radni wyrazili pogląd, iż zainteresowanie 
tzw. ustawą śmieciową wzrośnie wśród 
mieszkańców, zwłaszcza wtedy, kiedy 
otrzymają rachunki za wywóz nieczystości 
i odpadów. Na razie trwają przygotowania 
do wprowadzenia nowych przepisów w ży-
cie, które mają obowiązywać od 1 stycznia 
2013 roku. 

Podczas posiedzenia radni odwiedzili rów-
nież Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w sołectwie Szeroka i zapoznali się z warun-
kami, jakie w nim panują.



Fot. Mateusz Magiera
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„Pierwszy ruch należy do szkoły” – mówi nam 
jastrzębski policjant. Zawsze, kiedy padają słowa 
„narkotyki” i „szkoła”, działania rozpoczynają pe-
dagodzy. Zaraz potem pojawiają się rodzice. „Dopie-
ro w przypadku niechęci tych ostatnich lub jeśli ten 
czyn karalny ujawniono bezpośrednio, działania 
podejmują policjanci” – kontynuuje. 

„A co ze statystyką? Jak często pojawiają się 
sygnały o narkotykach w jastrzębskich szkołach?” – 
pytamy. „Pojawiają się. Od początku ubiegłego roku 
mieliśmy w sumie cztery tego rodzaju incydenty. Na 
zasadzie znalezienia przez osobę sprzątającą 
w szkolnej łazience woreczka z suszem. Jak się po-
tem okazało, był to tytoń. Innym razem pani peda-
gog powiadomiła szkołę, że został znaleziony przy 
uczniu woreczek z białym proszkiem, ten zaś utrzy-
mywał, że to cukier puder. Faktycznie, mówił prawdę 
i chyba tylko dla szpanu miał przy sobie trzy wore-
czki z taką zawartością. Plus ta lufka w „jedynce. Ta 
z kolei została zabezpieczona i przekazana do Sądu 
Rodzinnego, który zdecyduje, czy poddać ją bada-
niom laboratoryjnym na okoliczność, co w swoim 
czasie zawierała. To były trzy przypadki, kiedy fizy-
cznie jakaś substancja została zabezpieczona” – wy-
licza. Oczywiście, nawet nam przez myśl nie prze-
chodzi, że ktoś próbował mataczyć w tych sprawach.

No dobrze, a gdyby tak potraktować policyjne 
zestawienia z rezerwą i pokusić się o ocenę skali te-

go zjawiska? Już bez studiowania oficjalnych cyfr, 
a wziąwszy pod uwagę nieoficjalne komentarze i re-
lacje. Na twarzy naszego rozmówcy pojawia się za-
duma. „Ogólnie, jeśli chodzi o skalę problemu narko-
tyków w szkołach, trudno określić, jaka jest ich cie-
mna liczba. Są różne opinie, natomiast fakty i dowo-
dy, które posiadamy i na których opieramy się w na-
szej pracy, to inna rzeczywistość” – odpowiada. „Cie-
mna liczba” – powtarzamy machinalnie – „ciemna 
liczba...” Jaka ona jest? Jak odnosi się do dziesiątek 

o popełnieniu czynu zabronionego przez nielet-
niego. Jeśli są konkretne sygnały, to działamy” – ar-
gumentuje policjant. Jakie konkretne sygnały? „Uja-
wniony materiał lub naoczny, skłonny do złożenia 
zeznań świadek” – wymienia. Uuuu! Optymista!

Próbujemy kontynuować dobrą passę. W na-
szym przekonaniu pomoże nam w tym kolejne pyta-
nie. A więc, co z tak zwaną aktywną profilaktyką? 
Powiedzmy, że co jakiś czas kolejną jastrzębską 
szkołę odwiedza policjant z przemiłym czworono-
giem u boku. Podinspektor kręci przecząco głową. 
Z żalem czy satysfakcją? „Co się tyczy piesków 
w szkołach, to wszyscy mówią 'nie!'” – mówi. Roz-
kłada na biurku tajemnicze notatki i precyzuje 
owych „wszystkich”: „Krajowe Biuro ds. Przeciw-
działania Narkomanii, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Centralne Biuro Kryminalistyczne, Biuro Pra-
wne Komendy Głównej Policji”. „Jakieś argumenty 
ze strony tych instytucji?” – pytamy zrezygnowani. 
„Raz, że jest to mało skuteczne, bo psy nie wszystkie 
narkotyki rozpoznają, dwa, że pojawia się kwestia 
zaufania na linii uczeń-rodzic-szkoła, trzy – są to 
czynności stricte procesowe i mogą być podejmo-
wane w przypadku uzyskania konkretnej informacji” 
– peroruje nasz rozmówca. Jesteśmy znowu 
oszołomieni. Wreszcie dla kogo jest to prawo i kogo 
powinno bronić?

Jednak jeszcze nie odpuszczamy: „Czy te wszy-
stkie działania to na pewno dobry sposób na walkę 
z plagą narkotyków w szkołach?” – dociekamy. „To 
może jeszcze trochę statystyki” – odpowiada pan 
podinspektor – „W całym ubiegłym roku popełniono 
w naszym mieście 163 przestępstwa narkotykowe. 
Z tego 34 czyny popełniło 24 nieletnich, a więc, mo-
żna powiedzieć, jest to skala rzędu tylko 20 procent. 
Większość nieletnich ujętych zostało w rejonie dy-
skotek czy pubów w godzinach wieczornych. Takich 
informacji, żeby uczniowie zostali przyłapani z nar-
kotykami na terenie szkoły nie mieliśmy”. Po tym, co 
się właśnie dowiedzieliśmy jakoś nas to nie dziwi. 
„Może w szkołach działacie zbyt pasywnie, ewentu-
alnie nie dostajecie właściwych sygnałów? A wyniki 
w tych dyskotekach biorą się stąd, że tam działacie 
aktywnie, przeprowadzacie sami różne akcje, nie 
czekacie na zaproszenie?” – dociskami naszego ro-
zmówcę. On zaś, akcentując każde słowo, powtarza 
magiczną formułkę: „Jak powiedziałem, czy to 
w szkole, czy poza nią działa ta sama zasada. Mając 
konkretny sygnał – ujawniony materiał lub naocz-
nego świadka – podejmujemy bardziej zdecydo-
wane działania”. Taka strategia to już prawie bez-
ruch, flauta, choć dobra dla statystyk. On zaś do-
daje: „Większość to opinie, nie fakty. A opinie dla 
nas, policjantów nie są podstawą do działania. Wy-
magają weryfikacji w drodze operacyjnej”. Chyba 
trudno nam to pojąć.. A może naoglądaliśmy się za 
dużo amerykańskich, i nie tylko, filmów, gdzie pra-
wie od pierwszego ujęcia toczy się bezpardonowa 
walkę z narkobiznesem, gdzie każdy ślad jest warto-
ściowym punktem zaczepienia. W końcu to ogólno-
światowy problem. No, może nie w Jastrzębiu-Zdro-
ju. 

„No dobra, a jak już macie uzasadnione podej-
rzenie, że ktoś, dajmy na to, palił marihuanę, to nie 
możecie wykorzystać okazji, nie możecie go „prze-
maglować” waszymi metodami (oczywiście legal-
nymi) i wycisnąć z niego, skąd miał te narkotyki?” – 
pada nieśmiało pytanie. Stanowcza odpowiedź na-
szego rozmówcy ściąga nas na ziemię: „Wszystko 
sprowadzacie do pytania: 'Skąd masz te narkotyki?'. 
A oni powiedzą: 'My w ogóle nic nie mieliśmy'. A jak 
nie ma materiału albo świadka, to nie ma przestę-
pstwa”. Nie poddajemy się: „Czy nie obawiacie się, 
że te sygnały, które do was trafiają to tylko wie-
rzchołek góry lodowej? Że może ucieka się od tego 
problemu, nie zauważa go?” I znowu ta mantra: 
„Sprawa jest prosta – jest konkret, to działamy”.

wypowiedzi, z których wynika, że narkotyki w szko-
łach to od dawna „zadomowiony” problem, tylko nikt 
go nie chce otwarcie zauważyć?

No to kolejne pytanie. Tym razem chcemy 
dowiedzieć się, jak polskie prawo odnosi się do za-
żywania narkotyków? I tu… zaskoczenie. Czy wynika 
ono z naszej niewiedzy czy naiwności – niech pozo-
stanie otwartą kwestią. „Czynem karalnym jest po-
siadanie, handel narkotykami, wszystko, co dzieje 
się wokół narkotyków, natomiast samo zażywanie 
zgodnie z wolą ustawodawcy nie jest sankcjonowa-
ne” – słyszymy zdumieni w odpowiedzi. Czyżbyśmy 
wyczuwali w głosie policjanta cień skrępowania? Ta 
rozmowa zaczyna wyglądać zaskakująco. Tym bar-
dziej, kiedy dowiadujemy się, że uczniów nie można 
poddawać narkotestowi. Kierowcę na ulicy jak naj-
bardziej, ucznia – nie. Nawet w przypadku uzasa-
dnionego podejrzenia, że ten ostatni mógł zażywać 
narkotyki. „Nie mamy podstawy prawnej do podo-
bnych działań. Ale jeśli rodzic chce – taki test może 
nabyć w każdej aptece” – dociera do nas z trudem. 
Przecież wystarczy trochę sprytu – filozofujemy – 
żeby pozbyć się przysłowiowego „skręta” w ostatniej 
chwili. A potem: „To nie moje” – rzuci ktoś bezczelnie 
w twarz. I już. Po bólu. Egzekutor polskiego prawa 
rozkłada bezradnie ręce. My także. I już nie dziwimy 
się, dlaczego statystyki są takie łaskawe.

Niespodziewanie w sukurs przychodzi nam sam 
pan podinspektor. Widząc nasze strapione miny, 
próbuje ratować sytuację: „Wiedzę, kto zażywa nar-
kotyki czy je kupuje w wielu przypadkach mamy. 
Naszym zadaniem jest zbieranie na to dowodów. 
W przypadku ich braku są to zwykłe opinie, nie fakty, 
nad którymi musimy pracować”. Krótka pauza i nasz 
rozmówca dalej próbuje „oswajać” naszą frustrację: 
„Już samo palenie papierosów, to przejaw ściganej 
przez prawo demoralizacji. Nie wyobrażam sobie je-
dnak, żeby ktoś z uczniów odważył się zapalić tego 
papierosa w budynku szkoły. To byłoby dla mnie 
wystarczająco zaskakujące i też podpada pod para-
graf” – podkreśla. Dlaczego dla nas nie jest to zaska-
kujące? Na naszych twarzach pojawia się sponta-
niczny, niedowierzający uśmiech.

Papierosy papierosami, my zaś z uporem mania-
ka wracamy do problemu narkotyków w szkołach. 
Pytanie o profilaktykę. „No właśnie” – jastrzębski 
stróż prawa wydaje się być wyraźnie ucieszony z te-
go pytania, nareszcie jest na pewnym gruncie – 
„policja zobowiązana jest tu głównie do działalności 
prewencyjnej i profilaktycznej. W tym zakresie do-
syć aktywnie współpracujemy ze szkołami w formie 
prelekcji. Są to prelekcje i dla nauczycieli, i dla ro-
dziców, i dla uczniów. Omawiamy, jakie są sym-
ptomy zażywania narkotyków, jakie są kwestie od-
powiedzialności karnej, czy procedury postępowa-
nia nauczycieli w takich przypadkach. Natomiast 
oczywistym jest, że nie będziemy stali w szkole na 
korytarzu”. „Tylko tyle?” – reagujemy z niedowierza-
niem. „A praca operacyjna, konkretne działania 
policji?” „Aby podjąć zdecydowane działania przede 
wszystkim musimy mieć uzasadnione podejrzenie 
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Budynek jastrzębskiego MOSiR-u. Gdzieś, z końca koryta-
rza dobiega gwar podniesionych głosów, wręcz, mogłoby się 
wydawać, kłótni. Trzeba zrobić kilka, no, może kilkanaście kro-
ków, żeby przekonać się, w czym rzecz. Przy chybotliwym sto-
liku siedzi czterech mężczyzn, nad nimi zaś, gestykulując żywo, 
góruje piąta postać. I jeszcze pochylone do przodu sylwetki – 
wszyscy trwają przez dłuższy czas w tej niewygodnej pozycji. 
Wpatrują się w coś intensywnie. 

„Dawaj! Dawaj! Stasiek! No, co ty?!” Ten, który stoi z tru-
dem panuje nad swoimi emocjami. Jest to mężczyzna w sile 
wieku. Jeansy, jasna marynarka, nobliwa siwizna dodaje mu 
powagi. Rzuca jeszcze kilka uwag w podobnym tonie i znika 
gdzieś nagle. Reszta zdaje się nie zauważać tego faktu. „O to 
właśnie chodziło!” – rzuca jeden z siedzących. Wybuchają gro-
mkim śmiechem.

„No bij! Na co czekasz, człowieku?!” To chyba kibicowska 
ustawka. Co prawda przeczyłby temu wiek „kibiców” i fakt, że 
przytaszczyli ze sobą siatki z zakupami, ale i tak coś w tym jest. 
Mimo najszczerszych chęci, trudno dostrzec, co dzieje się na 
samym stole. Dochodzi stamtąd tylko głuchy, stłumiony dźwięk 
– jak gdyby ktoś stukał palcami o blat. Wraca pan w jasnej ma-
rynarce. „Czemu nie tu, dlaczego tam?! On ci ucieka!” – zaczyna 
zirytowany.

„W ogóle nie miał szans zastawić się” – żałują jednego 
z uczestników „ustawki”. Bo to chyba rzeczywiście jest ustawka. 
„O nie, to się nie opłaca!” Nagła cisza. Opadają emocje. Temat 
rozmów zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
„Podrożała Tatra!” „Ha, ha, ha! Pięć tysięcy ma emerytury i żału-
je kilku groszy!” „Pięć tysięcy?! Chyba na dwa miesiące”.

Znowu pojawia się ten charakterystyczny dźwięk. Sekwen-
cja pojedynczych uderzeń. „Po co ty uciekasz człowieku?!” „Nie 
ma się co ślimaczyć”. „Nieee!!!” Adresatem tych słów jest jeden 
z nich. Najpierw wygląda to tak, że mu kibicują. Potem, że 
rzucają się na niego. Ostatecznie kończy się na wrzaskach. 

Stukając szpilkami przez korytarz przechodzą dwie młode nie-
wiasty. Kiedy zrównują się z mężczyznami, rzucają im przelotne 
spojrzenie.

„Ten wysoki, w okularach? On ma podobno nierówno pod 
sufitem” – przez krótką chwilę rozmowa zbacza na inny tor. Ale 
tylko przez chwilę. Bo zaraz daje się słyszeć: „To jedź na całą 
rurę, cwaniaku!” „Cicho! Co pyskujesz?!” – pada w ramach ripo-
sty. „No to ja tego – sruuu!” „I sruuu!” – znowu coś jakby stu-
kanie palcami o blat. Niestety, krąg głów, za którym znajduje się 
stół, uniemożliwia zidentyfikowanie źródła tego dźwięku. 

„W co ty się bawisz?!” – pada pytanie. „Zostaw! Tu postaw!” 
Wreszcie z ulgą w głosie: „Wygrałeś!” Kolejna pauza. I pono-
wnie taki sam obrazek: pięć głów pochylonych nad stołem, pier-
wsze promienie wiosennego słońca, na ich twarzach skrajne 
skupienie. Obezwładniająca cisza. Potem zgrzyt otwieranego 
zamka, odgłosy prowadzonej szeptem rozmowy. Ktoś wstaje od 
stołu. Powoli, niemal anemicznie kieruje się w stronę wyjścia.

„I co, byłeś kurzyć?” – pytają go, kiedy wraca z powrotem. 
„Byłem!” „Dotleniłeś się?” Nie odpowiada. Podchodzi do swojej 
siatki z zakupami. Szuka tam czegoś gorączkowo. Nie reaguje 
nawet, kiedy przy stoliku dochodzi do tradycyjnej awantury. 
Nagle w szpalerze mniej lub bardziej przyprószonych siwizną 
głów pojawia się wyrwa. Na stole leży wysłużona szachownica 
i zbite piony. „Laufra skasował! Laufra skasował!” – wrzeszczy 
jeden z domniemanych „kiboli”.

Zagadka wyjaśniła się. To szachiści-seniorzy oddają się 
swojej pasji. Na MOSiR-owskim korytarzu. Niemal każdego 
dnia. Po kilka godzin dziennie. Nie trzeba im wiele: kawałek po-
dłogi i kilka stolików. To wystarczyło, żeby powstało tam coś 
w rodzaju nieformalnego klubu szachowego. A same szachy? 
No cóż, nie od dziś wiadomo, że to królewska gra. Oby w tym 
przypadku było tak samo...

Już wkrótce wszyscy ci, którzy za główne 
cele spacerów obrali sobie aleję Jana Pa-
wła II, będą mieli okazję spacerować no-
wo zrobionym chodnikiem. Władze mia-
sta zadecydowały, że nadszedł czas aby 
poprawić stan jakości chodników znajdu-
jących się wzdłuż wspomnianej trasy.

Jak zapowiedziano na konferencji praso-
wej prezydenta, która miała miejsce 18 
kwietnia, już wkrótce ruszy remont cho-
dnika. Mowa o odcinku od strony ronda 
Sikorskiego, aż do ulicy Prostej. Zostanie 
on poszerzony tak, aby zarówno piesi, 
jak i rowerzyści, mogli spokojnie się po 
nim przemieszczać. Pomyślano również 
o dalszej części, mianowicie o chodniku 
prowadzącym od ulicy Prostej do ulicy 

Broniewskiego w Zdroju. Władze miasta 
zdecydowały, że również ten fragment 
wymaga remontu i ewentualnej dobudo-
wy nowej części.

Jednak to nie jedyne zmiany, jakie cze-
kają na mieszkańców miasta. Już bo-
wiem niedługo, na zielonym terenie przy 
rondzie Sikorskiego, powstanie kolejny 
sklep. Tym razem miasto wydało pozwo-
lenie na budowę marketu Netto. Tym sa-
mym, możliwe że już w ciągu dwóch ty-
godni rozpoczną się pierwsze prace bu-
dowlane, których efektem będzie stwo-
rzenie 247 sklepu sieci Netto w Polsce. 
Znany market zlokalizowany będzie po-
między ulicą 11 Listopada oraz aleją Jana 
Pawła II.

Fot. Łukasz Parylak
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Dlaczego prowadzicie tą głodówkę?

Właściwie ta głodówka rozpoczęła się w Krakowie. 
Środowiska nauczycielskie i profesorskie tego mia-
sta zwróciły uwagę na niekorzystne skutki reformy 
edukacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ograniczenia w na-
uczaniu historii, szczególnie tej współczesnej. Z tym 
się nie zgadzamy i przeciwko temu protestujemy. 
Środowisko dawnych opozycjonistów z lat 70-tych 
i 80-tych zdecydowało, że coś trzeba zrobić w tej 
sprawie. 

A co konkretnie się wam nie podoba?

Chodzi o ograniczenie ilości godzin przeznaczonych 
na naukę historii. Za mało jest również historii Pol-
ski, naszego kraju, zwłaszcza współczesnej. Mło-
dzież tak naprawdę niewiele wie o czasach, kiedy 
obalaliśmy komunizm i walczyliśmy o wolność. Na to 
naszej zgody nie ma. 

A dlaczego taka drastyczna 
forma protestu?

Rzeczywiście głodówka jest drastyczną formą pro-
testu. Nie widzimy innego, skutecznego sposobu 
zwrócenia uwagi na rzeczy dla nas ważne. Doszliśmy 
do wniosku, że to jedyny sposób, aby zmusić  wła-
dze, ale może bardziej obywateli do zastanowienia 
się nad znaczeniem historii, zwłaszcza dla młodego 
pokolenia. Bez niej młodzież straci tożsamość naro-
dową i nie będzie miała świadomości przeszłości 
swojego kraju, a zatem nie nauczy się patriotyzmu.

Jako mieszkaniec Jastrzębia protestuję również 
przeciwko temu, że są u nas ulice, noszące imiona 
komunistycznych zbrodniarzy i nic się z tym nie robi. 
Nikomu to nie przeszkadza. A to, jak nazywają się 
nasze ulice również ma znaczenie edukacyjne. 
W tym przypadku szkodliwe. Przypomnę tylko, że 
aby uczcić pamięć Żołnierzy Września musieliśmy 
wieszać drewnianą tablicę na drzewie, na łańcuchu, 
wtedy gdy o ich pamięć nikt się nie dopominał. 

Ilu was głoduje?

W Tarnowskich Górach, w Głodówce Śląskiej biorą 
udział 4 osoby: Jadwiga Chmielowska, Andrzej 
Kamiński, Ryszard Nikodem, Anna Zaskórska. Nie 
przyjmujemy żadnych pokarmów, tylko wodę mine-
ralną. 

Czy to jest dużo, jak na całe 
Województwo Śląskie?

Wiem, że wiele osób nie mogło wziąć udział w gło-
dówce ze względów zdrowotnych. To w końcu już lu-
dzie nie pierwszej młodości. Może nie chodzi tutaj 
o ilość, chociaż miło byłoby, gdyby ktoś jeszcze ze-
chciał przyłączyć się do naszego protestu. Ja osobiś-
cie, który jestem mieszkańcem Jastrzębia, uważa-
łem za swój obowiązek dołączyć do moich kolegów 
i poprzeć tą ważną sprawę nie tylko słowem, ale 
konkretnym czynem.

Jak długo będziecie głodować?

Mamy sygnały, że nasz protest przejmą koledzy 
w Częstochowie i będą kontynuować tą swoistą 
sztafetę. 

W jakich warunkach przebywacie?

Warunki są dobre. Działacze „Solidarności” z Tarno-
wskich Gór dbają o nas, jak mogą. Atmosfera jest 
wspaniała. 

Jak się czujecie?

O dziwo, czujemy się nadspodziewanie dobrze, hu-
mory nam dopisują. Jednym słowem -trzymamy się. 
Ale wiemy dlaczego tu jesteśmy i to nam dodaje sił. 

Czy konsultował się Pan przed 
podjęciem głodówki z jastrzębskim 
środowiskiem nauczycielskim?

Nie było takich konsultacji, ale miałem nadzieję, że 
reakcją na tą sytuację, ze strony nauczycieli, będzie 
w ogóle jakaś. Nic takiego nie nastąpiło.  Sądziłem, 
iż środowisko nauczycielskie obudzi się i wykaże ja-
kąś inicjatywę. 

W Jastrzębiu nie było żadnych protestów, 
ani debaty w środowisku nauczycielskim?

Nie wiem na co czekają nauczyciele. W jaki sposób 
wytłumaczyć ich bierność? Tym bardziej, że w Ta-
rnowskich Górach pedagodzy interesują się naszym 
protestem i wyrażają dla nas poparcie. Sądziłem, że 
i jastrzębscy nauczyciele się obudzą, a tu nic. 

Walczymy o Polskę, jeżeli ktoś jest tego nieświado-
my to po prostu jest zamknięty na tak ważne sprawy. 
Walczyliśmy o niepodległość przed laty i teraz musi-
my znowu.  Dlaczego, ci którzy uczą młode pokole-
nie milczą, dlaczego nic nie robią? Czy nauczyciele 

wiedzą w ogóle na czym polega ich zawód, ich po-
wołanie?

Nie ma Pan żalu do nauczycieli 
za taką postawę?

Jest to dla mnie przykre, smutne. Właśnie to środo-
wisko, które powinno być aktywne, zamknęło się na 
działanie. Czekają tylko nie wiem na co? Liczę, mimo 
wszystko, na ich przebudzenie. Chcemy razem  wal-
czyć o naszą wspólną sprawę. 

Jak ocenia Pan zainteresowanie 
waszą akcją?

Tutaj, w Tarnowskich Górach zainteresowanie jest 
duże. Mamy wielu gości, udzielają nam wsparcia, 
podnoszą na duchu. Jesteśmy otoczeni wielką tro-
ską. Dziękuję działaczom Inicjatywy Społecznej „Pa-
mięć Jastrzębska” za wsparcie i przybycie do nas. 
Dziękuję też wam za wasze zainteresowanie. 

Wierzy Pan w skuteczność tego protestu?

Wierzę. Nasz protest się nie kończy. On przelewa się 
przez całą Polskę, cały kraj. Nie ustaniemy dopóki 
rząd nie podejmie rzeczowych, poważnych rozmów 
ze stroną społeczną. Bo idzie o ważną rzecz!

***

We wtorek, 24 kwietnia, podjęto decyzję o zawie-
szeniu głodówki. Grupa działaczy opozycyjnych 
rozpoczęła protest głodowy w Częstochowie. 

Od chwili ogłoszenia wyników naboru do przedszkoli 
w Jastrzębiu zawrzało. Do przedszkoli nie dostało się 
kilkaset dzieci, głównie w wieku trzech i czterech lat. 
Zdesperowani rodzice wystosowali petycję do prezy-
denta, prosząc o utworzenie dodatkowych grup 
przedszkolnych.

Podczas konferencji prasowej prezydenta, która 
odbyła się w środę, 18 kwietnia, poinformowano, 
w jaki sposób miasto chce rozwiązać ten problem. 
Jak stwierdził Marian Janecki, miasto nie posiada 
w budżecie wolnej kwoty ponad miliona złotych - 
taka bowiem kwota byłaby potrzebna na utworzenie 
dodatkowych grup przedszkolnych, w których mo-
głyby znaleźć się nieprzyjęte dzieci. Rozwiązanie, ja-
kie prezydent miasta chce zaproponować na najbliż-
szej sesji, to podniesienie składki dla rodziców. Do 
tej pory, dzieci, które przybywały w przedszkolu do 
5 godzin, uczęszczały w zajęciach bezpłatnie. Płatna 
była natomiast każda kolejna godzina. Jej koszt wy-
nosił 2,25 złotych za godzinę. Według propozycji 
magistratu, obecnie stawka ta miałaby wzrosnąć do 
3 złotych za godzinę. Dzięki temu powstałaby możli-
wość utworzenia dodatkowych grup, jednak głó-
wnie w godzinach popołudniowych. Co z tymi rodzi-
cami, którzy dzieci chcą zostawiać w przedszkolu od 
rana? Zdaniem prezydenta, to problem organizacyj-
ny, którym powinni zająć się dyrektorzy poszczegól-
nych placówek.

Jeśli wniosek ten uzyska przychylność radnych, to 
nowe opłaty za przedszkola ruszą od września.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który będzie miał 
miejsce 27 kwietnia, w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej na mieszkańców miasta czeka wiele atrakcji, 
które mają na celu zarówno bawić, jak i edukować 
jastrzębian. Gwiazdą będzie wokalistka Marina.

Z racji na istotę tego święta, pod Halą Widowisko-
Sportową odbędzie się zbiórka elektrośmieci. Co 
kryje się pod tą nazwą? Otóż elektrośmieci to  zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, 
przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, 
telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, 
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki 
i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na bate-
rie. Nie wielu z nas pamięta, że wyrzucanie tego typu 
odpadów do zwykłych kontenerów na śmieci jest 
zakazane i może spowodować nałożenie kary nawet 
w wysokości 5 tysięcy złotych.

Aby ułatwić mieszkańcom składowanie elektroodpa-
dów, w piątek, 27 kwietnia, od godziny 9.00, prowa-
dzona będzie zbiórka wymienionych wyżej przed-
miotów. Każdy, kto postanowi oddać zużytą lodów-
kę, szwankującą pralkę czy zepsuty odkurzacz, 
w zamian za to otrzyma...sadzonkę, lub inny gadżet 
związany ze Światowym Dniem Ziemi. Zbiórka bę-
dzie się odbywała do zakończenia imprezy.

majówka
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zisiaj ten wspomniany przez 
architektów „Ustawy Rządowej 
z dnia 3 maja” testament odczy-

tywany jest na wszelkie możliwe sposo-
by. Dla przekonanych staje się nierzadko 
kolejnym dowodem dla ich przekonań. 
Jakby na przekór faktowi, że teraźniej-
szość na każdym kroku przypomina bo-
leśnie o tamtej „ostatniej woli”. I płynącej 
z niej nauce, która powinna być wolna od 
jakichkolwiek przywłaszczeń czy party-
kularyzmów. No bo przypatrzmy się 
współczesnej Polsce. Niby minęło od 
tamtego czasu bagatela 200 lat, niby 
zmieniła się polityczna scenografia, hi-
storyczne tło. Wszystko pięknie. Tylko 
dlaczego jako naród stoimy wciąż przed 
tym samym problemem? Dlaczego sza-
fujemy słowami, ocenami, wyrokami jak 
mieczem? Dlaczego niezmiennie i z upo-
rem godnym lepszej sprawy wycieramy 
sobie Polską gębę? Czyż nie jesteśmy 
podobni do naszych przodków? Oni też 
wrzeszczeli o wolności i demokracji po 
karczmach, a robili to tym głośniej, im 
bardziej „dymiło się” z ich głów, nierzad-
ko siekając się przy tym szablami. Po 
takich „występach” rzadko starczało sił, 
aby walczyć o prawdziwe wartości. 

Patos. Wielkie słowa. Teatralne ge-
sty. Takie obrazki „przetaczają się” przez 
ekran naszego telewizora niczym kiedyś 
zaborcze armie. Ten swoisty spektakl, 
ten kankan na coraz bardziej porośnię-
tych mchem mogiłach przybiera czasami 
niepokojącą, wręcz zatrważającą pos-
tać. Daleko, zresztą, nie trzeba szukać. 
Choćby tydzień, może dwa tygodnie te-
mu. Swoją drogą, repertuar tego niedaw-
nego teatru jednego aktora – bo de facto 
do tego się sprowadzał – był dość ubogi. 
Patriotyczne zaklęcia, które tak napraw-
dę z patriotyzmem niewiele mają wspól-
nego. Skandowane okrzyki, kto wie, mo-
że podobne do tych wykrzykiwanych 
w trakcie Sejmu Wielkiego. A wszystko 
razem w jakimś nieznośnym quasi-naro-
dowym sosie. Z pewnością każdy w tych 
słowach dostrzeże charakterystyczną 
postać tego, który w jego mniemaniu jest 
odpowiedzialny za wszystkie nieszczę-
ścia jego ukochanej ojczyzny. Dla jed-
nych będzie to ten, dla  drugich tamten...

Czym była Konstytucja 3 Maja? Roz-
tropnym zerwaniem z okresem „złotej 
wolności”? Wołaniem o opamiętanie, 
głosem wołającego na puszczy? Despe-
rackim krokiem mającym uchronić nas 

przed błędami przeszłości, ot chociażby 
przed konsekwencjami nadużywania 
prawa liberum veto? Bo czy tego ostat-
niego nie można odnieść do obecnych 
czasów? Bo czy teraz nie zastąpiło go 
tylko bardziej swojskie „bo nam się na-
leży”? Czy w niektórych przypadkach żą-
danie kolejnych praw i przywilejów nie 
przypomina o tym, co „drzewiej” robili 
uczestnicy rozlicznych rokoszy i konfe-
deracji, walczący z krwią na rękach 
o „złotą wolność”? Oczywiście, rozumie-
my, że tam i tu chodziło nie o interes wła-
sny, ale dobro wspólne. Z trzech stron 
trzej potężni sąsiedzi czekali tylko na 
pretekst, aby podzielić między siebie łup, 
co i tak ostatecznie uczynili. Może więc 
tak naprawdę ten zryw nie miał sensu? 
Może cała nasza historia naznaczona 
jest takim szlachetnym idealizmem? Na-
iwnym i sprawdzającym się tylko w cza-
sie szkolnych akademii? A dzisiaj? W tej 
umykającej wszelkim definicjom czy po-
równaniom globalnej wiosce? Nie ma już 
zagrożenia naszej państwowości. Jes-
teśmy tylko my – ze swoimi starymi jak 
historia tego narodu przywarami i ograni-
czeniami. Co prawda podobnie jak kie-
dyś, tak i teraz liczą się tylko silni i ci, któ-
rzy potrafią wspólnie rozwiązywać wła-
sne problemy, rozwijać się i stanowić 
wzór dla innych. Z takimi świat się liczy. 
Bo świat nie liczy się, nigdy się nie liczył, 
z tymi, którzy ugrzęźli we  wspomnie-

niach o dawnej potędze. W 1791 roku 
nasi przodkowie próbowali rzutem na 
taśmę zmienić się z anarchistów, tudzież 
warchołów w nowoczesnych Europej-
czyków. Wtedy wszystko zawaliło się od 
uderzenia zdradzieckiej – wspartej ob-
cym bagnetem –  Targowicy. Jak na pa-
radoks nadal stoimy przed tym wyzwa-
niem. I, mówiąc szczerze, to zawsze 
będzie melodia teraźniejszości.

Wciąż prowadzimy walkę w imię 
wzniosłych idei. Skaczemy sobie do 
oczu, lansując nachalnie swoją wizję 
świata. Nie ustępujemy na krok. Porozu-
mienie zastępowane jest zacietrzewie-
niem, dążeniem do konfrontacji, a nawet 
wezwaniami do wojny domowej. Prze-
cież tak jak w XVIII wieku, tak i teraz na-
sze wady i spory są czystą radością i ko-
rzyścią dla obcych i niechętnych nam. 
Co prawda wszystko to układa się 
nieznośnie w logiczną układankę, spra-
wia wrażenie historycznego deja vu, 
przybliża nas nieuchronnie do scena-
riusza sprzed 221 lat, ale co tam – mono-
pol na prawdę mamy my. I tylko my, bo 
zawsze winni są inni. Historia to wyma-
gająca nauczycielka. Nieznane jest jej 
słowo „taryfa ulgowa”. Kiedy jeden z poli-
tyków mówił kilkanaście dni temu o „kan-
kanie na grobach poległych w katastrofie 
smoleńskiej”, czy uważał może, że to na-
sza narodowa specjalność? Że od setek 

lat tańczymy na pobielałych kościach 
kolejnych powstańców – coraz to młod-
szych, coraz bardziej bohaterskich i z co-
raz mniejszymi szansami na zwycię-
stwo? Że każdy jest święcie przekonany, 
że tamci ginęli za jego ideały, a strona 
przeciwna to wszystko marnotrawi? Być 
może tak. W końcu ma otwarty przewód 
doktorski. A może wręcz przeciwnie. Tru-
no tu wyrokować. 

Zatem, jak się rzekło, historia to su-
rowa nauczycielka. Dla swoich uczniów 
jest kategoryczna i nieprzejednana. Inna 
rzecz, że nam, jej wychowankom, jakoś 
specjalnie nie spieszy się do „serwowa-
nej” przez nią wiedzy, nie jesteśmy pil-
nymi uczniami. Jej najważniejszą nauką 
jest nie płacz za minionym, ale mądrość i
 rozwaga do tego, co będzie. Kolejna ro-
cznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
boleśnie o tym przypomina. Siedziba 
Sejmu Czteroletniego wtedy i plac przed 
Pałacem Prezydenckim teraz. 123 lata 
rozbiorów, 20 lat wolności, wojna, wasal 
Moskwy, wreszcie – 1989 rok i upragnio-
na niepodległość. Dni euforii z odzyska-
nej wolności już dawno minęły, więc mo-
że czas na rozwagę i odpowiedzialność?

Czy potrafimy znaleźć się we współ-
czesnym świecie? Czy stać nas tylko na 
skrajności? A więc z jednej strony war-
choł, wzorem17-wiecznych sejmików 

walczący wszędzie i ze wszystkimi, 
z drugiej – niepoprawny kosmopolita roz-
mywający się w mozaice innych naro-
dów, potrafiący stanąć na wysokości 
zadania tylko w holenderskiej firmie czy 
niemieckim klubie piłkarskim. Czego na-
uczyliśmy się przez ten czas? Odpowie-
dź na to pytanie może wywołać co najwy-
żej nerwowe chrząkanie, w najlepszym 
wypadku – pełne zakłopotania drapanie 
się po głowie.

Czy wyciągniemy wreszcie wnioski 
z błędów przeszłości? Definitywnie 
i z pożytkiem dla wszystkich? A jeśli to 
uczynimy, czy będziemy potrafili pójść za 
ciosem, wykorzystać dobrą passę? Pew-
nie jak i w latach poprzednich nasze mia-
sto nie zaroi się od biało-czerwonych 
flag. Ale niech może nawet te, które się 
pojawią wywołają w nas nieco refleksji 
i zadumy nad tym, co było, co mamy, co 
możemy stracić. Bo jest jeszcze inny 
scenariusz – ten sprzed ponad 200 lat. 
Zmarnowanych szans, spektakularnego 
–  przede wszystkim jednak krótkiego – 
lotu, brutalnie stłumionej przez wrogów 
państwa polskiego euforii. Podobno ży-
cie niektórych owadów trwa zaledwie 
okamgnienie. Podobno te owady impo-
nują wyjątkową feerią kolorów. Podobno 
opuszczają kokon wczesnym rankiem, 
by już pod wieczór dokonać żywota. 
Konstytucja 1971 roku obowiązywała 
przez 14 miesięcy. Niedługo.

Historia to okrutna nauczycielka. 
Przyjęcie Konstytucji 3 Maja to przede 
wszystkim wroga reakcja zachowawczej 
części społeczeństwa, która za wszelką 
cenę chciała bronić swoje prawa i przy-
wileje w myśl zasady – „nam się to na-
leży”. Niebawem miała także sprowo-
kować wrogość sąsiadów Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów. Polska zdradzona 
przez pruskiego sojusznika i sprzymie-
rzonych z Imperium Rosyjskim targowic-
kich konfederatów pogrążyła się w cie-
mnościach. Na 123 lata. Przez ten cały 
czas osiągnięcia Sejmu Wielkiego przy-
pominały Polakom o walce o niepodleg-
łość. Cenna wiedza. Pytanie tylko, czy 
nie zmarnotrawiona? Żeby znowu nie 
sprawdziła się stara prawda, że – para-
frazując słowa poety – „Polak nowe przy-
słowie sobie kupi – przed szkodą i po 
szkodzie głupi”.



odobno świat kręci się wokół pie-
niądza. Zatem, który bardziej 
nas pociąga? – Frank, dolar albo 

euro? – Wszystkie jednakowo, wszystkie 
bardzo na serio? Czy to już zachłanność? 
- Cennik naszych dusz kwestią wyższej 
odmiany papieru? Czy ten świat opiera 
się na wartości kilku tłustych zer po 
„1”…? Codziennie podpisujemy pakt 
z diabłem, usilnie sprzedając się za dro-
bne… Walutowa jakość życia, w której to-
pimy się, a z nami ta cała chęć bycia…?

Miasto w godzinach szczytu. Gwar na 
ulicach, w osiedlowych marketach i na 
boiskach Orlika. Wczoraj nastolatki wy-
prowadzały pieski sąsiadom, zdzierały 
adidasy na klatkach roznosząc ulotki. 
Wykładały chemię w Biedronce na week-
endach, czasami urzędowały w sklepo-
wych magazynach. Dobrze znały wartość 
monety i pracę do jej osiągnięcia... A jak 
jest dzisiaj? – Bilbordy przedstawiają ga-
lerie handlowe i ich „uwarunkowania kli-
matyczne” - są bardziej kuszące? 

Czyżby pojawił się nowy typ sposobu 
na życie, a jego imię to sponsoring? 
A może on był, jest i będzie jak tlen, jak 
nieodłączna część pozyskiwania czegoś 
za wszelką cenę? Czy u nas w Jastrzębiu-
Zdroju również dotarł ten „trend” na łat-
we i szybkie życie? – Ona ma zaledwie 
14, 15 lat i chce nowych błyskotek, zapa-
chu Channel, nowej pary sandałów od 
Manolo Blahnik’a – za to on otrzyma jej 
gorące i młode ciało. Biznes? Szybki 
„przelew dóbr” za usługę? - „Tak zaczyna 
się sponsoring, czyli transakcja wiązana.” 

„Wszędzie jest pełno dziewczyn 
których ' hobby' to sex za ciuchy. Pewnie 
kiedyś zdadzą sobie z tego sprawę, że nie 
postępują właściwie, ale będzie już za 
późno… Przez to hobby dziewczyny/ko-
biety niszczą sobie tylko życie, opinie 
i psychikę. Uprawiają seks za forsę czy 
ciuchy, ale często w tym wszystkim nie 
kierują się zdobyczą materialną, leczy 
dowartościowaniem się. Gdyby wartości 
moralne, nie uległy zatarciu w środowi-
skach, gdzie panuje bieda - dziewczyny 
godnie zarabiałyby na swoje ubrania czy 
jedzenie. Są jednak skrzywdzone przez 
otoczenie, więc uciekają w takie formy 
egzystencji, rehabilitując sobie uszcze-
rbki na szczęściu... W tym temacie wszy-
stko jest jasne - brak odpowiedniego wy-
chowania, blokowa moralność, brak kasy 
i sprzedajność siebie pozwala na nowe 
ciuszki i renomę „ku..wki”.”

Karolina ZS4

Zatem, uboga sytuacja życiowa zmu-
sza te kobietki do pogoni za szybkim sek-
sem, by jutro mogły zjeść w renomo-
wanej restauracji…? Czy to nie paradoks, 
iż „galerianki” zyskują szacunek powierz-
chownością, szatą i wizualnością, jedno-

cześnie tracąc go w momencie „zapłaty” 
za swoje „prezenty"? Czy wtedy to nie 
ból, pustka i chore uzależnienie od „floty 
za wszelką cenę" stają się codziennoś-
cią? Czy to nie opętanie, z którego one 
nie chcą się uwolnić, bo tak jest łatwiej 
i w końcu posiadają to, o czym zawsze 
marzyły…? W takim razie, jak brzmi lek-
cja o wierności w siebie, gdzie duma, ho-
nor i prawdziwe uczucia – jest u nich 
szanse na jakieś życiowe cele?

Dlaczego wśród uboższych warstw 
społecznych zatracają się wartości? To 
przez brak edukacji? Czy pieniądz zawsze 
będzie wyznacznikiem sukcesu, „godne-
go” położenia wśród ludzi? Co daje tym 
młodym dziewczynom przypodobanie się 
tym „lepszym i bogatszym” koleżan-
kom…? Ten ich świat jest jak bańka 
mydlana, która pryska, jak tylko poczuje 
zbyt ostre światło… Każdy musi przecho-
dzić kurs doświadczeń, ale dlaczego one 
fundują go własnym ciałem?

„Galerianki” to dziewczyny "lekkich 
obyczajów", które są w stanie zrobić 
wszystko dla pieniędzy, damskiej odzieży 
czy innych kobiecych artykułów. Mówi się 
o nich, iż są to prostytutki, choć zacho-
wują się jeszcze gorzej… Takiej „gale-
riance” nie zależy na przebieraniu w face-
tach - ważne by miał pieniądze. Nie sądzę 
żeby w Jastrzębiu występowały „galeria-
nki”. Nigdy ich nie spotkałem, a często 
przebywam w galeriach. Nie, to nie jest 
ich hobby, po prostu wolą zapracować 
"ciałem" niż godnie zapracować. Takie 
osoby są bezwstydne, nie mają żadnej 
godności, po prostu - zwykłe "szmaty".

Piotrek ZSH

Sponsoring równy prostytucji? „Ga-
lerianka” to nastoletnia kurtyzana, która 
żyje bardziej na poziomie, bo przecież to 
nowoczesny styl życia, a nie agencja to-
warzyska? To klasa, to tylko seks za pie-
niądze, a one przecież mają ładne buzie – 
to wystarczy…? Tylko gdzie to poczucie 
wyjątkowości siebie? Znowu ta byleja-
kość życia…

„Galerianki” osiągają to, co sobie wy-
myśliły. Cena jest prosta – to cielesność, 
ciała sztukowane jak kurczaki na ba-
zarze... W naszym mieście jest to rów-
nież rozpowszechniony tryb egzystowa-
nia młodych dziewczyn, jak w większych 
miastach? Jaka jest skala powszechności 
tego zjawiska i czy w ogóle tutaj jakaś 
istnieje? Mamy się czego bać, widząc 
młode i piękne dziewczyny kroczące jak 
muzy korytarzami oszklonych galerii? 
Tylko szkoda, że brak w nich inspiracji…

„Myślę, że nie ma co się nawet zastana-
wiać nad „galeriankami” w Jastrzębiu. 
Był film, zaczął się temat, ale takich ludzi 
jest dość mało, a przynajmniej nie widuję 

ich w Jastrzębiu. Może dlatego, że nie 
przebywam zbyt często w galeriach? Al-
bo dlatego, że nie robię tego na „trze-
źwo”?”

„Ufo” ZS3

„Galerianki” nie kojarzą mi sie z typo-
wą prostytutką, a z małolatą, która chce 
sobie dorobić i pokazać innym, że potrafi 
sie zabawić. Nie znam chyba żadnej 
z nich, a to, co jedynie słyszałam, to plo-
tki… To istnieje przeważnie w większych 
miastach - globalnie (za granicą) – tam 
są większe możliwości. U nas jest jeszcze 
jakiś kręgosłup moralny, a może to face-
tów nie stać na usługi zachłannych „gale-
rianek”?”

Wioletta ZS1

Można więc je nazwać osiedlowymi 
sztukami? Wartości mierzą w skali wyso-
kości swoich szpilek, obwodów talii. Ta-
nie marzycielki z galeryjnych wystaw? 
Ich szczytem życia jest oddać się za parę 
srebrnych jeans’ów? A może żerują na 
fantazjach bogatych biznesmenów, by 
mieć pieniążki na życie i bale…? Choć 
prawda to zawsze esencja wszystkiego, 
ich życie, to tylko forma atrakcji, póki do-
tychczasowe zdobycze materialne nie 
stracą na swojej jakości… Będą chciały 
więcej mieć i więcej, tracąc siebie w ca-
lach…

"Czy ubranie może mieć większą 
wartość niż ciało, które powinno och-
raniać czy ozdabiać? Wiele sylwetek oso-
bowości, które spotkałem w życiu jasno 
mówi mi że tak... Zaczynając od osób, 
które w lumpeksach wybierają najbar-
dziej znane marki by potem chwalić się ze 
swoich zdobyczy jednocześnie wyśmie-
wając osoby ubierające się w sklepach 
z używaną odzieżą. Jeszcze bardziej eks-
tremalnym przykładem są właśnie „gale-
rianki”... Od ich własnych ciał ważniejsze 
jest co na nie założą, czy pomijając cho-
roby przenoszone drogą intymnych kon-
taktów wiąże się z tym inne zagrożenie? 
Moim zdaniem tak, ciało staje się narzę-
dziem, seks, który powinien być czymś 
intymnym, staje się obszarem pracy...

"Czy nie traci się wtedy sensu? Na-
grodą za wykonaną pracę są rzeczy, które 
ozdabiają, a co za tym idzie zwiększają 
efektywność tego, co jest narzędziem 
pracy. To brzmi jak inwestycja firmy by 
zwiększać swoje wpływy, dochody czy 
prestiż jednak w tym wypadku nie chodzi 
jedynie o interesy ale o życie, szacunek 
i wartości, które dodają temu życiu smak”

Kamil – Student Politechniki Łódzkiej
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Kawiarenka w Parku Zdrojowym ma już 
nowego dzierżawcę. Przetarg, ogłoszony 
przez jastrzębski magistrat, wygrała fir-
ma, która posiada już jeden obiekt w Par-
ku Zdrojowym. Mowa o właścicielu lokalu 
gastronomicznego, który znajduje się 
w Domu Zdrojowym.

Dzierżawca przejąć lokal ma już w poło-
wie maja. Wtedy to rozpocznie przygo-
towanie kawiarenki do oficjalnego otwar-

cia. Zastanawiać może fakt, jak otwierać 
nowy lokal, skoro wymaga on remontu, 
mimo iż niedawno został oddany do uży-
tku. Jednak Krzysztof Baradziej, zastępca 
prezydenta miasta, zapowiedział, że fir-
ma, która wykonywała kawiarenkę, ma 
usunąć wszystkie usterki do dnia 15 ma-
ja. Nic więc nie powinno stać na prze-
szkodzie nowemu dzierżawcy. Możliwe 
więc, że już w niedługim czasie, kawia-
renka znowu otworzy swoje podwoje.

Jastrzębscy radni otrzymali oficjalne ad-
resy e-mailowe, które znajdują się w do-
menie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
Jak wyjaśnia przewodniczący Rady Tade-
usz Sławik za pośrednictwem poczty ele-
ktronicznej wyborcy będą mogli kontak-
tować się ze swoimi przedstawicielami, 
a radni będą otrzymywać różnego rodza-
ju komunikaty i informacje. 

„Nie mogę zobligować radnych do tego, 
aby używali skrzynek poczty elektronicz-
nej. To ich dobra wola i wybór. Jeśli zgło-

szą się osoby chętne do przeszkolenia, to 
takie zorganizują pracownicy Wydziału 
Informatyki UM. Radny, który nie posiada 
komputera z dostępem do sieci, będzie 
mógł z niego skorzystać w pokoju radne-
go, w siedzibie Urzędu. Wierzę, że więk-
szość radnych skorzysta z tego nowo-
czesnego narzędzia komunikacji. Za jego 
pośrednictwem będziemy przesyłać pro-
jekty uchwał, czy różnego rodzaju komu-
nikaty. Nie wyeliminuje to jednak korzy-
stanie z dokumentacji papierowej, a tyl-
ko ją uzupełni”-wyjaśnia Tadeusz Sławik.

Fot. Łukasz Parylak
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Dyrektorką i inicjatorką przeglądu fil-
mowego jest Jolanta Dygoś – polonistka 
ucząca w Szkole Podstawowej w Pogwi-
zdowie, Prezes Stowarzyszenia „Kultura 
Na Granicy”, która za swą działalność zo-
stała wyróżniona nagrodą Miasta Cieszy-
na w dziedzinie kultury. Cieszyn z racji 
swego położenia jest symbolicznym 
miejscem. Pani Jolanta jako miłośniczka 
filmów i kinematografii wpadła na po-
mysł, aby właśnie w tym mieście, na gra-
nicy, poznawać najlepsze filmy naszych 
czeskich sąsiadów. - Imprezę organizuje 
się właśnie tutaj, na granicy dwóch pań-
stw, żeby lepiej się poznać. Wypada znać 
kulturę swojego najbliższego sąsiada, 
z tego samego piętra bardziej, niż inne-
go, mieszkającego na drugim końcu mia-
sta - twierdzi Jolanta Dygoś. Początkowo 
na festiwalu transmitowane były jedynie 
filmy czeskie, z czasem repertuar posze-
rzył się o kino słowackie, polskie i węgier-
skie. 

Na kilka dni trwania festiwalu Cie-
szyn staje się stolicą kultury, do której 
zjeżdżają miłośnicy kina środkowoeuro-
pejskiego z całej Polski. Przyciągają ich 
nie tylko filmy, ale również koncerty pol-
skich i zagranicznych muzyków, wysta-
wy, warsztaty i inne projekty, które towa-
rzyszą wydarzeniu. 
- Cieszymy się bardzo, że wciąż przybywa 

nam widzów, a co za tym idzie, miłośni-
ków środkowoeuropejskich kinemato-
grafii, które z radością przybliżamy od ty-
lu lat. Jak zawsze wybraliśmy najcieka-
wsze produkcje – mówi współorganiza-
torka imprezy Barbara Szymańska. 

Cykle filmowe z zupełnie odmien-
nych kategorii będą prezentować serie 
filmów. W tym roku, z okazji nadchodzą-
cych mistrzostw Europy w piłce nożnej, 
pokazana zostanie seria filmów z cyklu 
„Futbolowa gorączka”, a wśród nich "Nu-
dne popołudnie" Ivana Passera i "Piłkar-
ski poker" Janusza Zaorskiego. „Smr» 
prichádza v daždi” Andreja Lettricha, czy 
„Przepraszam, czy tu biją?” Marka Piwo-
wskiego, ciekawie zapowiada cykl pt. 
„Środkowoeuropejskie filmy kryminalne 
i gangsterskie”. Problematykę Romów 
poruszy nowa festiwalowa seria filmów 
pt. „Granice i mury świata”. Zobaczymy 
wśród nich nowy film Martina Šulíka 
„Cigán“ czy „Rùžové sny“ Dušana Ha-
náka. Nie zabraknie również filmów 
przedstawiających sylwetkę najwybi-
tniejszego Czecha Járy Cimrmana - 
wynalazcy, muzyka, architekta, pisarza, 
podróżnika i ginekologa-samouka. 
- W tym roku program za sprawą dwóch 
cykli zapowiada się dosłownie „wystrza-
łowo”. Jeden o piłce nożnej, to potrójny 
strzał prosto do bramek czeskiej, polskiej 

i słowackiej. Huku narobią też filmy gan-
gsterskie i kryminały. Zagadkę niekrymi-
nalną rozwiążemy, prezentując postać 
Járy Cimrmana, czyli Największego – 
choć nieistniejącego – Czecha. Zainau-
gurujemy cykl „Granice i mury świata”, 
w którym będziemy się przyglądać miej-
scom i ludziom, na których życiowe gra-
nice i mury wciąż mają realny wpływ. Za-
czniemy od często niełatwego współis-
tnienia Romów i białych na naszym śro-
dkowoeuropejskim podwórku – mówi 
Barbara Szymańska. 

Na przeglądzie filmowym zobaczymy 
również retrospektywy twórczości trzech 
wybitnych reżyserów, którzy zagoszczą 
w Cieszynie. Będzie to słowacki reżyser 
Štefan Uhera, którego „Słonko w sieci” 
sprzed 50 lat uważa się za początek cze-
chosłowackiej nowej fali; aktor, scena-
rzysta i pisarz Zdeòek Svìrák, którego 
dzieła od paru dekad współtworzą kanon 
czeskiego kina; a także klasyka polskiego 
kina Antoniego Krauze, autora niezapo-
mnianej „Prognozy pogody” i „Czarnego 
czwartku. Janek Wiśniewski padł”. Nie 
zabraknie szerokiej panoramy najnow-
szych produkcji i tradycyjnego akcentu 
węgierskiego.

Kino na Granicy to również dyskusje 
z twórcami (m.in. Martinem Šulíkiem, 

Gabrielą Muskałą, Ondřejem Vetchým 
i Joanną Kulig), spotkania literackie (tym 
razem z Lidią Ostałowską i Jerzym Kron-
holdem), a także wystawy i warsztaty. 
Wieczorami warto wybrać się na Wzgórze 
Zamkowe, gdzie czekają na nas liczne 
koncerty (m. in. wystąpią Julia Marcell 
i Vypsaná Fixa). Nowością o charakterze 
sportowym będzie charytatywny mecz 
piłkarski. Reprezentacja Osobistości 
Czeskiej Kultury Klubu "Amfora" po raz 
pierwszy zmierzy się z Reprezentacją 
Artystów Polskich. Udział w meczu po-
twierdzili już m.in. byli piłkarze czeskiej 
reprezentacji drużyny narodowej oraz 
Cezary Pazura, Marcin Dorociński, Maciej 
Dowbor, Rafał i Marcin Mroczkowie.

Impreza, choć znana w całej Polsce, 
bardzo możliwe, że ze względów finan-
sowych, będzie odbywała się po raz os-
tatni. Dlatego tym bardziej zapraszamy 
na tegoroczną edycję. 

Od 26 do 29 kwietnia zapraszamy 
również na organizowane po raz pier-
wszy Biennale Wenecji Cieszyńskiej. 

Zobacz program projekcji filmowych 
na  www.kinonagranicy.pl
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Rok 2008. W telewizorze skacze nadzwyczaj szczu-
pły gość, skóra, kości i mięśnie. Ani grama tłuszczu. 
Ale lata lecą, a po zakończeniu kariery sportowej 
Leszek Blanik rzucił się w wir nowych wyzwań, co 
dość mocno odbiło się na jego sportowej sylwetce. 

- Obecnie wyglądam bardziej po ludzku - mówi ze 
śmiechem. Mieszka w Gdańsku, ale urodził się w po-
bliskim Wodzisławiu. W JKH GKS Jastrzębie trenuje 
jego nastoletni bratanek, Jakub. Ale w Boguszowi-
cach pojawił się przede wszystkim w szczytnym ce-
lu, jako ambasador olimpiad osób niepełnospra-
wnych umysłowo. O powodach podjęcia się takiej 
funkcji, o kulisach sukcesu w Pekinie, który wszyscy 
śledziliśmy niczym dobry thriller, a także o niezdro-
wej sytuacji w Polskim Związku Gimnastycznym 
mówi Leszek Blanik.

Co Pana skłoniło 
do podjęcia się funkcji ambasadora 
Olimpiad Specjalnych? 

Przed paroma laty, bodajże w roku 2007, byłem obe-
cny na ogólnopolskim finale Olimpiad Specjalnych 
w ramach gimnastyki sportowej. Bardzo zauroczyła 
mnie atmosfera tamtych zawodów. To, w jaki spo-
sób ci sportowcy realizowali wcześniej założone ce-
le. Po nieudanym ćwiczeniu zdarzał się oczywiście 
płacz, ale wszystko to było szczere. W sporcie osób 
pełnosprawnych jest jednak trochę zawiści czy za-
zdrości. 

Idee barona de Coubertin 
przetrwały tylko w Olimpiadach 
Specjalnych? 

Tak. W sporcie pełnosprawnych jest większa polity-
ka i większe pieniądze. Natomiast Olimpiady Spe-
cjalne są w tej chwili dziedziną najbardziej czystą ze 
wszystkich rozgrywek w zakresie sportu. Obserwu-
jąc rywalizację dzieci, młodzieży i starszych, widać 
tę radość z rywalizacji. 

Czy również w celu promowania 
Olimpiad Specjalnych zdecydował się 
Pan na politykę? 

Polityka jest narzędziem do realizacji tego, co chcę 
zrobić. Oczywiście, jestem tylko szeregowym po-
słem, ale mam możliwość wypowiedzenia się na ró-
żne tematy i na pewno posiadam lepszy wgląd w do-
kumenty. Czuję się uczestnikiem życia publicznego, 
w szczególności w zakresie sportu. Zasiadam 

w dwóch komisjach: Kultury Fizycznej i Sportu oraz 
Polityki Społecznej i Rodziny, ale dominującą dzie-
dziną jest oczywiście sport. W końcu siedzę w tym 
już dwadzieścia lat. Zajmuję się zarówno sportem 
w ramach Olimpiad Specjalnych, jak i sportem kwali-
fikowanym, a także powszechnym wśród dzieci 
i młodzieży. To jest zakres moich zainteresowań. Po 
to tam jestem, aby moje doświadczenia sportowe 
przenosić na forum parlamentu. 

Zapewne słyszał Pan to pytanie już 
tysiąc razy, ale czytelnicy JasNetu 
też zapewne chcieliby to przeczytać. 
Co Pan czuł w momencie, gdy rywal 
z Rumunii wywrócił się przy ostatnim 
skoku, dzięki czemu zdobył Pan złoto 
w Pekinie? 

Jeśli chodzi o Mariana Dragulescu, to dla mnie za-
skoczeniem był sam fakt, że Rumun w ogóle znalazł 
się w finale. Jego przygotowanie do igrzysk było ba-
rdzo słabe. Trenowaliśmy razem i nieciekawie wypa-
dał. Byłem zdziwiony, że doszedł aż do finału. Jego 
upadek był konsekwencją słabego przygotowania. 
Gdy Marian zaczynał skok miałem już medal, co dla 
sportowca jest najważniejsze. Zdaję sobie sprawę, 
że w przekazie medialnym istnieje różnica, czy ktoś 
zdobędzie złoto, srebro czy brąz. Ale sam medal to 
już szczyt. Dla mnie nie ma różnicy między złotem 
a brązem. 

Leszek Blanik.  Fot. Łukasz Parylak



KĘDZIERZYN Z MEDALEM, 
JASTRZĘBSKI NA TARCZY 

Brązowy medal PlusLigi pozostał w Kędzierzynie-Koźlu. Podopieczni Krzysztofa Stelmacha pewnie pokonali 
Jastrzębski Węgiel i wywalczyli trzecie miejsce. Pomarańczowi mieli szansę na zdobycie lokaty na podium, 
ale po sobotnim pogromie przy alei Jana Pawła II w niedzielnym meczu zupełnie zawiedli. Wykorzystali to 
kędzierzynianie, którzy w piątym spotkaniu byli zdecydowanie lepsi i to oni cieszyli się z wygranej. Był to 
ostatni mecz sezonu 2011/2012, który Jastrzębski Węgiel kończy poza strefą medalową, na czwartym 
miejscu.

W spotkaniu nie zagrał Russel Holmes, co bez wątpienia wpłynęło na słabą tego dnia dyspozycję 
Jastrzębskiego. Poniżej swoich możliwości zaprezentował się Michał Łasko. Najlepszym zawodnikiem meczu 
wybrano Francuza Guillaume Samikę, który przed kilkoma laty reprezentował barwy Jastrzębia.

Mistrzem Polski 2012 została niespodziewanie Resovia Rzeszów, która najlepszą formę zachowała na finał. 
Dowodzona przez Niemca węgierskiego pochodzenia Gyorgi Grozera drużyna z Podkarpacia rozbiła w czte-
rech spotkaniach faworyzowaną Skrę Bełchatów, przełamując siedmioletnią dominację tego zespołu. 
Mistrzostwo dla Resovii może nieco poprawić humory kibicom Jastrzębskiego, którzy nie ukrywają swojej 
sympatii do tego klubu. Jednak sam Grozer nie pozostanie w PlusLidze na kolejny sezon. Kat Bełchatowa 
zdecydował się na przyjęcie oferty rosyjskiego Lokomotiwu Biełgorod. 

25 kwietnia 2012, Kędzierzyn-Koźle
Zaksa Kędzierzyn-Koźle - Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:21, 25:23, 25:19)
Zaksa Kędzierzyn-Koźle: Zagumny, Rouzier, Czarnowski, Samica, Kaźmierczak, Ruciak, 
Gacek (libero) oraz Witczak.
Jastrzębski Węgiel: Margarido, Łasko, Bartman, Gawryszewski, Kubiak, Bontje, 
Rusek (libero) oraz Bozko, Nemer, Violas.

LAURA GRZYB 
MISTRZYNIĄ POLSKI 

Laura Grzyb zdobyła tytuł pięściarskiej mistrzyni Polski juniorek w kategorii do 54 kg wygrywając w finale 
imprezy w Toruniu na punkty 20:2 z zawodniczką TSB Tarnów, Joanną Mazurkiewicz. W drodze do finału 
reprezentantka BKS Jastrzębie pokonała przed czasem Monikę Głowicką (Gwardia Szczytno) i Lawinię Firlej 
(Broń Radom). Jastrzębianka została również wybrana najlepszą zawodniczką całej imprezy. To kolejny 
wielki sukces najbardziej utalentowanej podopiecznej Andrzeja Porębskiego. Popularna "Grzybowa" 
przebywała w Toruniu wraz z trenerem oraz kierownikiem klubu, Tadeuszem Wijasem.
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Brąz już Pan miał. Z Sydney. 

- Tak. Ale chciałem wywalczyć drugi medal olimpij-
ski. No i kiedy okazało się, że wywalczyłem złoto, 
miałem już na koncie całą koronę światową, bo 
wcześniej zdobyłem mistrzostwo świata i Europy. To 
była ogromna duma. Czułem mniej radości, a więcej 
dumy, szczególnie z tego, że ludzie w Polsce będą 
mieli okazję cieszyć się z usłyszenia Mazurka Dąbro-
wskiego. Fantastyczne uczucie, ale powiem szcze-
rze, że powoli zapominane przeze mnie. Mam nowe 
wyzwania i chcę je realizować. Nie patrzę w tył, sta-
ram się spoglądać do przodu. Nie lubię żyć przeszło-
ścią. Wielu moich kolegów sportowców myśli o prze-
szłości i później nie realizują siebie samych w życiu. 

Rozwój Chin wywarł na Panu wrażenie? 
Dla ludzi urodzonych na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych,
a także starszych, to był zupełnie inny 
kraj niż dziś. 

Miałem tę przyjemność, że od 1999 roku bywałem 
co jakiś czas w Chinach i to zarówno w Pekinie, jak 
i w innych miastach, między innymi w Tiencinie. Wi-
działem, jak ten kraj się rozwija. Ale mentalność 
Chińczyków zmienia się bardzo wolno. Z drugiej 
strony, gdybyśmy nagle wprowadzili demokrację
 w Chinach, to trudno byłoby to wszystko opanować 
przy takiej liczbie ludności. Natomiast sama infra-
struktura czy obiekty... To było fantastyczne. Ale je-
śli chodzi o ludzi, to bardziej na plus oceniam Sy-
dney. Chińczycy starali się być otwarci, ale było to 
trochę sztuczne w ich wykonaniu. Komunikacja z or-
ganizatorami i wolontariuszami była utrudniona. 

Przed chwilą powiedział Pan, 
że „i tak dobrze wygląda”, 
gdy zaproponowano mu 
poczęstunek... 

Istotnie, nie mam za bardzo czasu na ruch. O siód-
mej rano wychodzę z domu, o ile akurat jestem 
w Gdańsku, zawożę syna do przedszkola, a potem 
mam szereg spotkań. Pracuję w biurze. Natomiast 
od piętnastej do dziewiętnastej w ramach wolonta-
riatu szkolę trójkę zawodników z Radlina, którzy 
mieszkają na Pomorzu. Przygotowuję ich pod kątem 
igrzysk olimpijskich 2020. A moja figura? Na poże-
gnalnej gali w 2009 roku doznałem urazu ścięgna 
Achillesa i musiałem przejść poważny zabieg. Na 
półtora roku byłem wyłączony ze sportu, bo ścięgno 
było mocno rozerwane. W tej chwili jest podobnie, 
kilka dni temu byłem w szpitalu i obecnie jestem na 
sterydach. Organizm jest mniej odporny niż wów-
czas, gdy trenowałem. Ale przyzwyczaiłem się do 
tego, że obecnie wyglądam bardziej po ludzku 
(śmiech). Gdy trenowałem, byłem bardzo szczupły. 

Widzi Pan swoich następców? 

Nie widzę, bo nie uważam, że jakiś sportowiec może 
być czyimś następcą. Nie ma następców Adama Ma-
łysza, nie ma Tomasza Sikory i nie ma Leszka Bla-
nika. Natomiast mogą pojawić się ci, którzy będą 
zapisywać nową kartę w danej dziedzinie. Na pewno 
w Polsce jest grupa fajnej młodzieży w gimnastyce, 
która pojawiła się w ostatnich latach. Są to osoby 

w wieku od dwunastu do szesnastu lat. Ale problem 
polega na tym, że Polski Związek Gimnastyczny to 
totalny marazm. To ludzie żyjący kolejnym miesią-
cem, a nie następnymi latami. Gdy kończyłem karie-
rę, przedstawiłem specjalny plan w ministerstwie 
dla dwunastu polskich zawodników. Wszystko było 
rozpisane. Miał on być wdrożony przez prezesa 
Polskiego Związku Gimnastycznego, aby można było 
otrzymać jakieś pieniądze. I oczywiście tego nie 
zrobiono. Dlatego ja dystansuję się od wszystkiego, 
co jest związane z Polskim Związkiem Gimnastycz-
nym. Zagospodarowałem sobie tę trójkę zawodni-
ków. Myślę również, że w niedługim czasie będziemy 
mogli mówić o budowie nowoczesnej hali gimnasty-
cznej w Gdańsku z prawdziwego zdarzenia. I tym się 
obecnie zajmuję. Poprawą infrastruktury oraz orga-
nizacyjną i trenerską opieką nad młodymi zawodni-
kami. Gdybym nie wierzył, że nie można odnieść 
sukcesu, to bym tego nie robił. Mamy młodych ludzi, 
z którymi da się współpracować, mimo tego, że mło-
dzież obecnie woli siedzieć przed komputerem niż na 
pięć godzin pójść na trening. 

Wspominał Pan o Sejmie. 
Trochę sportowców tam mamy. 
Jak się wam współpracuje? 

Z dużym dystansem podchodzę do partyjności. Dla 
mnie nie ma osoby, z którą nie mogę rozmawiać lub 
współpracować. Wszyscy jesteśmy sportowcami 
i staramy się współdziałać. Rozmawiamy na trudne 
tematy, na przykład ostatnio o kontrowersyjnej us-
tawie o deregulacji zawodu trenera. Na razie wszy-
scy nabieramy sejmowego doświadczenia. Ale gło-
wa pełna jest pomysłów i chęci do działań. 

Na koniec pytanie o Londyn. 
Ciężko będzie doszlusować 
w liczbie medali do Atlanty. 

Nie chciałbym wdawać się w dywagacje, ile zdobę-
dziemy medali. To jest pytanie otwarte. Jesteśmy na 
swoim kontynencie, zatem będzie nam łatwiej 
z punktu widzenia psycho-fizycznego oraz aklimaty-
zacji. Na pewno część zawodników, która dotych-
czas zdobywała medale, będzie chciała potwierdzić 
dobrą formę. Liczę na lekkoatletów, na Piotra Sie-
mianowskiego w kajakarstwie i na czwórkę wioślar-
ską z moim kolegą Adamem Korolem. Ale tak na-
prawdę na igrzyskach olimpijskich nie ma fawory-
tów. Przypomnę przykład słynnego Siergieja Bubki, 
który był wielokrotnym mistrzem świata i bił rekordy. 
A na olimpiadach notował porażki. 

Adam Małysz również 
nigdy nie wywalczył złota... 

Istotnie, ale przecież zdobył cztery inne medale. Jest 
najwybitniejszym polskim skoczkiem, ale nie jest 
najlepszym, bo brakuje mu właśnie tego złota, które 
kiedyś zdobył Wojciech Fortuna. Trudno dywagować 
o medalach w Londynie. Myślę, że jeśli Agnieszka 
Radwańska z kolegami potraktują poważnie turniej 
na igrzyskach, to możemy wznieść się ponad poziom 
dziesięciu krążków.

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Łukasz Parylak

Leszek Blanik na Olimpiadzie w Pekinie



Fot. Łukasz Parylak
Fot. Mateusz Magiera

Fot. Magdalena Kowolik

POLSKI HOKEJ NADAL NA DNIE 
Atut własnego lodowiska, świetny start okraszony dwucyfrowym zwycięstwem z Rumunią i prowadzenie 2:0 
w pierwszej tercji nie wystarczyły podopiecznym Wiktora Pysza do powrotu do hokejowej drugiej ligi, czyli 
dywizji I A. W ostatnim, decydującym spotkaniu Polacy przegrali z Koreą Południową 2:3 i to właśnie Azjaci 
mogli cieszyć się z promocji. Natomiast biało-czerwoni pozostaną na trzecim froncie i bardzo możliwe, że ta 
banicja na dnie światowego hokeja potrwa nieco dłużej, gdyż z wyższej dywizji spada silna Ukraina, która 
będzie faworytem następnych mistrzostw. W ostatnim meczu w reprezentacji zagrali Mateusz Rompkowski 
 Maciej Urbanowicz. Dwie asysty zapisał na swoje konto Leszek Laszkiewicz, a Kamil Kosowski ponownie 
spędził całe spotkanie na ławce.

ZARZĄD JKH GKS OSTRO NA 
TEMAT KLĘSKI W KRYNICY 

Nic dodać, nic ując... Działacze z Jastora mocno dołożyli do pieca. Na oficjalnej stronie JKH GKS Jastrzębie 
pojawiło się niezwykle ostre w treści i formie oświadczenie zarządu klubu dotyczące zakończonych niedawno 
Mistrzostw Świata w Krynicy, gdzie hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Koreą Południową i pozostała 
w trzeciej lidze.

"W związku z żenującym występem reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata Grupy IB w Krynicy Zarząd 
JKH GKS Jastrzębie oświadcza: 
1. Osoby odpowiedzialne za porażkę w Krynicy powinny podać się do dymisji.
2. Słaby występ Reprezentacji Polski wprost przekłada się na nikłe zainteresowanie sponsorów 

hokejem na lodzie co ma pośredni wpływ na poziom ligi i Reprezentacji Polski.
3. Większość zawodników powinna zdawać sobie sprawę, iż wysokość ich zarobków 

nie jest adekwatna do poziomu, który reprezentują i do poziomu Polskiego Hokeja.
4. Niektórzy zawodnicy Reprezentacji Polski żądają wynagrodzenia od 15 do 25 tys. brutto miesięcznie. 
5. Zarząd JKH GKS Jastrzębie stanowczo przeciwstawia się żądaniom tak wysokich wynagrodzeń. 

Takie wynagrodzenie osiągają w lidze czeskiej czy słowackiej zawodnicy - medaliści Mistrzostw Świata,
Medaliści Olimpijscy oraz zawodnicy mający za sobą występy w NHL. 

6. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd: 
a) zawiesza rozmowy z zawodnikiem Reprezentacji Polski w sprawie renegocjacji jego kontraktu. 
b) zawiesza rozmowy z dwoma czołowymi napastnikami Reprezentacji Polski 

na temat ich przejścia do JKH GKS Jastrzębie.
7. Zarząd liczy na przychylny odzew innych Klubów i nie podpisywanie przesadnie wysokich kontraktów 

z zawodnikami Reprezentacji Polski. 
8. Zarząd żąda od PZHL zlikwidowania przepisu 3+3, który pozwala grać w PLH w oparciu o wystawione

przez Urzędy Wojewódzkie zaświadczenia zawodnikom rzekomo ubiegającym się o obywatelstwo Polskie.
9. Żądamy otwarcia ligi dla większej ilości obcokrajowców (6 do 8) i zagwarantowania gry w PLH 

co najmniej 2 - 3 młodzieżowców (nie tylko umieszczenie ich w protokole). 
Silna I Liga – bez obcokrajowców i emerytów hokejowych (max. 5 zawodników powyżej 28 lat). 

10. Ww. działania mają na celu wyprowadzenie polskiego hokeja z zapaści, a także ograniczenie 
żądań finansowych niektórych zawodników, którzy reprezentują relatywnie słaby poziom.”

MECZ W ŻORACH ODWOŁANY, 
CO ZROBI ŚZPN? 

Jeszcze na dzień przed meczem wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby spotkanie pomiędzy KS 
Żory a GKS 1962 Jastrzębie odbył się w normalnych warunkach. Niestety, gospodarze tego spotkania 
zdecydowali się je... odwołać. - Ciekawe, jak w takiej sytuacji zachowa się Wydział Gier Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej. Wcześniej, w przypadku meczów w Ornontowicach i Bojszowach podyktował walkowery dla 
Gwarka i GTS. Jeśli uczyni tak samo w przypadku meczu w Żorach, to nasza drużyna zostanie wykluczona 
z rozgrywek i zdegradowana do klasy A - powiedział prezes Arkadiusz Kuta. Wygląda zatem na to, że 
najprostszym sposobem na wygranie z GKS Jastrzębie jest... odwołanie meczu.

GIEKSA W KOLEJNEJ RUNDZIE 
PUCHARU POLSKI 

Piłkarze GKS 1962 Jastrzębie awansowali do ćwierćfinału wojewódzkiego szczebla Pucharu Polski. Podo-
pieczni Grzegorza Łukasika po słabym meczu pokonali trzecioligową Przyszłość Rogów 1:0. Gola na wagę 
zwycięstwa zdobył Marek Sobik po pięknym strzale z rzutu wolnego z ponad 30 metrów, przy którym nie po-
pisał się golkiper gości, Piotr Paś. Na boisku zabrakło asa Przyszłości, Roberta Żbikowskiego.  Już w sobotę 
kibiców gospodarzy czeka kolejny mecz przy Harcerskiej. O 16:30 jastrzębianie podejmą Polonię Marklowice.

24 kwietnia 2012, Jastrzębie Zdrój
GKS 1962 Jastrzębie - Przyszłość Rogów 1:0 (1:0)
1:0 Marek Sobik '40
GKS Jastrzębie: Szymon Prostacki - Kamil Duda, Mateusz Wrana (46. Piotr Pacholski), Tomasz Lorenc,
Mateusz Piekarski (67. Kamil Gorzała) - Bartosz Hajczuk, Bartłomiej Setlak, Adrian Kopacz, Marek Sobik 
- Kamil Jadach (46. Rafał Dziadek), Kamil Pancer (77. Artur Mościcki). 
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MKS Jastrząb rozpoczął zmagania w ramach 
grupy południowej I ligi baseballu. Podopieczni 
trenerów Sebastiana Ussa i Rafała Krajewskiego 
przegrali dwa pierwsze wyjazdowe spotkania 
z Demonami Miejska Górka. W pierwszym meczu 
gospodarze wygrali 12:5, a w drugim - 17:0. 28 
kwietnia Jastrząb podejmie u siebie Caper 
Kędzierzyn-Koźle.

Aleksandra Langiewicz (63 kg) i Artur Drogowski 
(66 kg) wywalczyli brązowe medale Mistrzostw 
Polski Juniorów i Juniorek w Judo, które odbyły 
się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu 
Zdroju. Młodzi zawodnicy Koki zajęli najniższe 
stopnie podium po wygraniu repasaży. Ponadto 
w imprezie udział wzięli inni jastrzębianie: Patryk 
Kaliński (73 kg) i Patryk Godek (55 kg). Drugi 
z wymienionych reprezentuje Czarnych Bytom. 
Kaliński odpadł w 1/8 finału bez prawa udziału 
w repasażach, natomiast Godek w półfinale tur-
nieju głównego uległ późniejszemu złotemu me-
daliście Wiktorowi Szypowiczowi, a następnie 
przegrał finał repasaży i zajął piątą lokatę.

Koszykarki JKKS Jastrzębie świetnie spisują się 
w tegorocznej edycji Mistrzostw Polski U-14. 
W ćwierćfinałowym turnieju w Nowym Sączu ja-
strzębianki wygrały dwa spotkania, wysoko po-
konując MKS Polkowice i Stal Stalowa Wola. Je-
dynie w starciu z gospodyniami zabrakło nieco 
szczęścia i JKKS przegrał trzema punktami. Mimo 
to awansował do półfinału Mistrzostw Polski. 
Najlepszą zawodniczką JKKS Jastrzębie została 
Martyna Jasiulewicz, która zdobyła dla swojego 
zespołu w sumie 47 punktów. 
Skład JKKS Jastrzębie: 
Martyna Jasiulewicz, Patrycja Pawlik, 
Monika Kłosowska, Gabriela Wójcik, 
Paula Próżna, Wiktoria Zykubek, Gabriela Holik,
Natalia Marzec, Aleksandra Szymańska,

Tradycyjnie spore grono reprezentantów nasze-
go miasta wzięło udział w wiosennym Cracovia 
Maraton, którego jedenasta edycja odbyła się 
w dawnej stolicy Polski. W gronie dziewięciorga 
naszych zawodników najlepiej spisał się Arka-
diusz Naruszewicz, który przebiegł 42,195 m 
w dobrym czasie 3:19:58. Poniżej czterech go-
dzin pobiegli jeszcze: Katarzyna Kozak (bardzo 
dobre, ósme miejsce w kategorii wiekowej), Mi-
rosław Jackiewicz, Paweł Luranc i Janusz Wia-
derny. Na uwagę zasługuje udział doświad-
czonego Jacka Chmiela oraz powracających na 
biegowe salony Anny i Dawida Flaszów. Wśród 
ponad trzech tysięcy uczestników była jeszcze 
Maria Zięba.

Jeden z najsilniejszych punktów Unii Oświęcim 
dołączył do JKH GKS Jastrzębie. Obrońca Miro-
slav Zatko postanowił podpisać z klubem z Leśnej 
dwuletni kontrakt. - Negocjacje trwały długo, 
bowiem nie zamierzaliśmy się licytować z innymi 
klubami. Zawodnikom, którzy decydują się na 
grę w Jastrzębiu nie gwarantujemy wysokich 
kontraktów - powiedział prezes Kazimierz Szynal. 
Blisko Leśnej jest również Jiri Zdenek. - Jego kon-
trakt podobnie jak w przypadku Zatko miałby 
obowiązywać przez dwa lata. Ściągnięcie tych 
dwóch zawodników będzie niewątpliwie dużym 
wzmocnieniem zespołu - wyjaśnił Szynal.

Aleksandra Górska, Julia Lenart, 
Weronika Mitula, Marcela Lekston,
Patrycja Rutowicz.

Liga okręgowa 
LKS Górki Śląskie - Granica Ruptawa 1:3
Bramki: Syrek, Kołterniak, Śmigielski. 
Granica Ruptawa: Promny - Kowal, Syrek,
Sadowski - Adamczyk, M. Gliński, Bednarek,
Zaręba, Taradejna - Kołterniak, Śmigielski.
Rezerwowi: D. Gliński, Papis i Wojtala.

Klasa B 
KS Szczerbice - Żar Szeroka 2:0 (1:0)
Żar Szeroka: Mika - Koczorowski, Husarz,
Marczyk, Kasprzak (55. Żarczyński), 
Waśniewski (53. Koczuba), Januszkiewicz,
Kowalski, Poczobut (46. Kuzdrowski)
Drewczyński, Jastrzębski. 

Klasa C - KS 27 II Gołkowice - Zryw Bzie 1:6 (0:1)
Bramki: Skóraś 3, Dudek 2, G. Janecki. 
Zryw Bzie: Salach - P. Karwot, G. Niesłańczyk, 
Pawełek, Kłosek, Dudek, Krypczyk (P. Janecki), 
R. Buchta (T. Buchta), B. Karwot, Skóraś, 
Lazar (G. Janecki).

W piątek, 20 kwietnia w Rybniku odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego 
podokręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Na 
kolejną kadencję wybrano prezesa Franciszka 
Wranę. W zarządzie znalazł się trener-koordy-
nator Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie, Hen-
ryk Papierok. Natomiast w gronie delegatów na 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląs-
kiego Związku Piłki Nożnej wybrano między in-
nymi prezesa Granicy Ruptawa, Jana Gabrysia.

Szczypiornistki UKS Romi z rocznika 1997 i młod-
szych zdobyły tytuł Mistrzyń Śląska w sezonie 
2011/2012. Podopieczne trenera Roberta Lacha 
zdominowały rozgrywki, wygrywając dwadzieś-
cia jeden spotkań na... dwadzieścia dwa rozegra-
ne. UKS Romi występował w składzie: Dominika 
Pudło, Daria Benecka, Renata Zoremba, Wioletta 
Zoremba, Karolina Witkowska, Klaudia Dome-
racka, Dorota Marniok, Karolina Kołodziej, Pauli-
na Szmalc, Zuzanna Gazda, Karolina Opioł, Daria 
Kucharczyk, Anna Zaputowicz, Klaudia Bors, 
Dagmara Durys, Ewelina Monin.

Załoga Wiesław Ingram / Krzysztof Janik w Hon-
dzie Civic TypeR zanotowała świetny początek 
rajdowego sezonu. W ramach Rajdu Świdnickie-
go, czyli pierwszej eliminacji Rajdowego Pucharu 
Polski, ekipa bocheńsko-jastrzębska zajęła czwa-
rte miejsce w klasyfikacji generalnej i wygrała 
grupę N oraz klasę N8.  Całą eliminację ukoń-
czyło zatem 36 załóg. W ramach Rajdu Świdnic-
kiego odbyła się również eliminacja Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski, w której 
zwyciężył Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran.

JKTS Jastrzębie utrzymał się w I lidze południo-
wej tenisa stołowego kobiet. Ekipa z Harcerskiej 
wygrała w ramach ostatniej kolejki rozgrywek 
w Moszczenicy (woj. łódzkie) z miejscowym 
ULKS 8:2. Jastrzębianki wystąpiły w składzie: 
Alina Zborowska, Dorota Paluch, Helena Jabłoń-
ska i Natalia Guzdek. JKTS zajął w lidze szóste 
miejsce i bez większych problemów zapewnił 
sobie miejsce na zapleczu ekstraklasy na kolejny 
sezon. Rozgrywki wygrały Gorce Nowy Targ 
przed AZS Nysa. 
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Firma Transportowa z Rybnika 
zatrudni kierowcę C+E (firanka). 
kontakt: 604 782 270

Zatrudnimy zdecydowane i sprawne 
kondycyjnie osoby do roznoszenia 
ulotek w wieku do 40l 
Praca w zespole w godz 8.00-16.00 
Posiadamy własny transport. 
kontakt: 602 745 189

Dorywczo zatrudnię kucharza
 i pomoc do pracy w domu przyjęć 
kontakt: 501 485 049

Przyjmę pracowników budowlanych 
z doświadczeniem. Mile widziane 
prawo jazdy. 
kontakt: 510 108 019

Zatrudnimy osobę z doświadczeniem 
gastronomicznym lub chętną do 
przyuczenia się do pracy na kuchni  
kontakt: 515-919-114

Przyjmę do pracy na Targowisku 
Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju. 
Praca związana ze sprzedażą 
owoców i warzyw. 
kontakt: 600 494 706

Nasze studio zatrudni doświadczoną 
z ambicjami fryzjerkę. 
Zapewniamy uczciwe zarobki i miłą 
atmosferę. CV +foto na e-maila 
studio-alex@wp.pl 

Firma zatrudni emerytów do pracy 
w zieleni oraz traktorzystów. 
kontakt: 607 926 531

Wynajmę powierzchnię biurową 
o pow. 56 m2 w budynku "JANTAR" 
przy Al. Jana Pawła II 1
kontakt: 665 392 555 

Wynajmę od zaraz trzypokojowe 
nieumeblowane mieszkanie 
o pow. 56 m2 w 2-piętrowym bloku. 
Dzielnica Zdrój. 
Kaucja 2000 zł, odstępne 700 zł 
+ czynsz + media. 
kontakt: 507 118 956

Wynajmę M-5 w Pawłowicach
na pierwszym piętrze. 
Odstępne 700 zł + czynsz + media. 
kontakt: 695 984 220

Sprzedam mieszkanie M-3 
51,28m2, niski blok, 2 piętro, 
panele na podłogach, okna 
wymienione, mieszkanie czyste 
i zadbane. Ul. Kusocińskiego. 
Cena 140 000 zł. 
kontakt: 516 184 271     

Sprzedam mieszkanie m-3 
36m2 na ulicy Kurpiowskiej 
z balkonem. Dobra lokalizacja, 
niski czynsz, blok ocieplony 
cena 95 tys
kontakt: 782686545 

Sprzedam M4 przy ul. Północnej 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
Mieszkanie o pow. 60 m2
z balkonem 12 m2 
cena 145 000
kontakt po 16.00: 607968696 

Sprzedam mieszkanie M-6
ul. Wielkopolska, układ 3x1
cena: 158.000
kontakt: 693463477  

Sprzedam M-4 własnościowe 
po remoncie na ul. Szkolnej 
4 piętro lub zamienię na M3 
własnościowe na 1 lub 2 piętrze 
kontakt: 32 4741292

Sprzedam M3 z balkonem w Zdroju 
po generalnym remoncie. 
Cena 130 tyś do uzgodnienia  
kontakt: 600556933 
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M-2 nr oferty: 569
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wieczorka
Pow: 33,00 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 

M-3 
Jastrzębie, ul. Warmińska
Pow: 35,70 m2
cena: 99 000 zł
kontakt: 

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

M-3 nr oferty: 567
Jastrzębie-Zdr., ul. Ruchu Oporu
Pow: 49,00 m2
cena: 111 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 595
Jastrzębie-Zdr., ul. Pomorska
Pow: 44.50 m2
cena: 107 000 zł
kontakt: 601 976 218

nr oferty: 632

514 085 004

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

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

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

DZIAŁKI nr oferty: 457
Pruchna
Pow: 825m2 / 831m2 / 920m2
cena: 40 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

DOM nr oferty: 664
Pogwizdów
Pow: 110 m2, działka: 900m2
cena: 278 000 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: 647
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 55,70 m2
cena: 139 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 651
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 50,85 m2
cena: 138 000 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-5 nr oferty: 612
Jastrzębie-Zdrój, ul. Krakowska
Pow: 62,39 m2
cena: 174 000 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

ul. Mickiewicza 18/8, 
43-250 Pawłowice Śląskie
e-mail: 
telefon: 

 

biuro@nieruchomosci-as.com.pl
32 47 24 664

www.nieruchomosci-as.com.pl
numer licencji 17128

M3 osiedle VI
atrakcyjna cena
Anna 535 539 444

Dom Jastrzębie
po remoncie 
cena: 
Anna 535 539 444

Działka Pawłowice
700 m2

Agnieszka 535 502 444

M3 Strumień
bez czynszowe 
cena: 
Agnieszka 535 502 444

M3 Jastrzębie-Zdrój 
po remoncie
cena: 
Anna: 535 539 444

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

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

380.000 zł

51.000 zł

125.855 zł

98.000 zł

125.000 zł

123.000 zł

cena: 

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

M4 ul. Katowicka
atrakcyjna cena
Anna 535 539 444

M5 centrum Jastrzębia
po remoncie
cena: 
Anna 535 539 444

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

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

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

M6 Turystyczna
układ 2x2
po remoncie
Anna 535 539 444

132.000 zł

129.900 zł

129.000 zł

159.000 zł

145.000 zł

Działka Pawłowice
Powierzchnia: 700 m2 
cena: 
Agnieszka 535 502 444

M3 ul. Kurpiowska 
z balkonem, wolne od zaraz
Agnieszka 535 502 444

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

M4 Pawłowice
po remoncie
Agnieszka 535 502 444

Działka Jarząbkowice
Powierzchnia: 1287 m2
cena: 
Beata 535 539 444

Działka Kończyce Małe
Powierzchnia: 
3230 m2
cena: 
Agnieszka 535 502 444

Działka Krzyżowice
Powierzchnia: 3820 m2
cena: 
Agnieszka 535 502 444

51.000 zł

99.000 zł

67.500 zł

80.750 zł

93.000 zł

www.nieruchomosci-as.com.pl

POŻYCZKA 
OD 1000 DO 10 000 BEZ BIK

TEL. 502 444 787

WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ
DOJAZD DO KLIENTA GRATIS 

BANK CI ODMÓWIŁ? 

BEZ BIK 
DOJAZD GRATIS 

SZYBKA POMOC FINANSOWA

TEL. 781 597 110




