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Pani Franciszko czy zanim trafiła 
Pani do Naturhouse odchudzała się 
Pani za pomocą innych diet?

Próbowałam już wszystkich diet jakie wpadły 
mi w ręce, kapuścianą, kopenhaską, piłam 
koktajle. Chudłam niewiele, wydawałam 
mnóstwo pieniędzy jednak zawsze kończyło 
się to efektem jo-jo. Pamiętam jak na diecie 
kapuścianej zemdlałam i od tego czasu 
sceptycznie podchodziłam do wszelkich diet. 
Dlatego też z niedowierzaniem myślałam
o diecie Naturhouse.

Więc dlaczego jednak 
przyszła Pani do Naturhouse?

W sierpniu zeszłego roku wróciłam 
z pielgrzymki do Częstochowy załamana 
bo nie mogłam dojść na samą Jasną Górę. 
Nie miałam po prostu siły udźwignąć mojego 
ciała. Po powrocie spotkałam koleżankę która 
wyraźnie schudła, i to ona powiedziała mi, 
że chodzi do dietetyka Naturhouse. 
Ale to było jeszcze za mało żeby mnie 
przekonać. Niedługo później trafiłam 
na znajomego, który również był na diecie 
Natuhouse. Tego już było za wiele – jeszcze 
tego samego dnia umówiłam się na wizytę 
u Pani Ani -  dietetyczki Naturhouse.

Jak zareagowała Pani rodzina na 
kolejną próbę odchudzania?

Mój mąż na początku był bardzo nieufny. 
Mówił mi, że znowu wydam mnóstwo 
pieniędzy a i tak nic z tego nie będzie. 
A jednak gdy po miesiącu zobaczył jakie 
są rezultaty to od tego momentu bardzo 
mnie wspiera. Tak samo syn i córka. 
Wszyscy znajomi mi gratulują i zazdroszczą.

Jak się Pani czuje na diecie 
Naturhouse?

Czuję się fantastycznie. Jestem pełna 
sił i energii. Wcześniej miałam problemy 
z zawiązaniem sznurówek czy ubraniem 
rajstop. W tej chwili nawet umycie okien 
w całym domu nie stanowi dla mnie 
problemu.

Czy przygotowywanie posiłków 
według przepisów Naturhouse 
jest trudne? 
Czy nie czuje się Pani głodna?

Przepisy są bardzo łatwe i szybkie 
w przygotowaniu. Do tego produkty 
potrzebne w diecie można kupić 
w każdym sklepie, nie są wyszukane 
ani drogie. W dietach mam dużo różnych 
przepisów na przykład na rybę, 
więc nie można się znudzić. Dieta nie 
jest monotonna. Wcześniej myślałam, 
że jedzenie dietetyczne jest niesmaczne, 
bez przypraw i mdłe. Ale to nieprawda. 
Potwierdza to cała moja rodzina. 
Wszyscy podjadali mi moje dietetyczne 
dania, i teraz już gotuję dla całej rodziny 
korzystając z przepisów Naturhouse. 
Mój mąż uwielbia rybę 
w pieczarkach czy w pomidorach. 
Teraz już w moim domu 
nikt nie je ryby w panierce. 
Na diecie w ogóle nie 
czuję głodu. Muszę jeść 
co trzy godziny i rodzina 
się śmieje, że jem więcej 
niż oni a chudnę.

Czy poprawiła się też 
Pani kondycja fizyczna?

Od kiedy wróciłam z pielgrzymki do 
Częstochowy oprócz stosowania diety 
Natuhouse zaczęłam chodzić z kijkami. 
Nie przeszkadza mi to, że chodzę sama, 
bo idę swoim własnym tempem, ciesząc 
się swoim własnym towarzystwem. 
Jestem na emeryturze i mam czas na 
wszystko! Z kijkami chodzę najczęściej 
rano. Codziennie po śniadaniu idę do 
siostry mojego męża, która mieszka 
6 kilometrów od mojego domu, 
wypiję u niej kawę i wracam do 
domu z kijkami kolejne 6 kilometrów. 
Jeszcze w zeszłym roku było 
mi ciężko, ale teraz z12 kilome-
trowego marszu wracam jak 
z niedzielnego 
spacerku. 

Kiedy byłam z mężem na wycieczce 
w górach na Słowacji musiałam poprosić 
przewodniczkę bym mogła oddzielić 
się od grupy i mogła iść szybciej, 
bo grupa szła zbyt wolno, a to mnie 
męczy. Z mężem wyszłam na szczyt 
dużo szybciej niż pozostali i dostałam 
za to nagrodę. Podziwiałam piękne 
widoki zanim mgła zasłoniła wszystko, 
i pozostali członkowie wycieczki 
już nie zdążyli dojść na szczyt, 
by zobaczyć to co ja.

po...

przed...

przed...

po...

W Naturhouse 
spełniają się marzenia
Pani Franciszka schudła 34kg!

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Al. Piłsudskiego 8a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Czy Pani dietetyk 
Panią wspiera?

Na wizyty do Pani Ani przychodzę co 
tydzień. Czasem jestem przygnębiona 
i smutna bo nie wiem czy dobrze 
wszystko zrobiłam i nie jestem pewna 
czy będzie efekt na wadze. A Pani Ania 
ma tak fajne podejście, jest taka 
delikatna i z taką dobrocią potrafi 
ze mną rozmawiać i podnieść na duchu, 
że aż się chce walczyć z wagą dalej. 
W Naturhouse panuje tak bardzo miła 
i ciepła atmosfera, że zawsze wychodzę 
z gabinetu uśmiechnięta.

tel. 32 3070 555
kom. 531 008 531

P. Franciszka, 55 lat, 152 cm wzrostu
Waga przed dietą: 108 kg
Waga dziś: 75 kg 
Czas trwania diety: 9 miesięcy 

zdjęcia i  make-up Agnieszka Szuszkowska "Metamorfoza”

zdjęcia i  make-up Agnieszka Szuszkowska "Metamorfoza”
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21 maja nastąpiło oficjalne przejęcie 
obowiązków przez nowego Komendanta 
Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju. 
Podinspektor Mariusz Dziadek zastąpił na 
tym stanowisko młodszego inspektora 
Dariusza Matusiaka, który będzie teraz 
nadzorował pracę żorskich policjantów. 
Jak podkreślił wprowadzający nowego 
komendanta nadinspektor Dariusz Dzia-
ło, szef śląskiej policji, „zmiany na stano-
wiskach komendantów nie są sztuką dla 
sztuki, ale mają głębszy sens”. Po chwili 
zaś dodał: „Zarządzanie ma to do siebie, 

że uczymy się go przez całe życie. Czasa-
mi staje się ono nieefektywne, a wykony-
wana praca nie daje satysfakcji. Od dzi-
siaj pracę w komendzie rozpoczyna poli-
cjant z pełnymi kwalifikacjami”.

Co na to sam zainteresowany? Podin-
spektor Mariusz Dziadek wyraził nadzie-
ję, że „wspólnymi siłami uda się utrzymać 
bezpieczeństwo w mieście na dotychcza-
sowym, satysfakcjonującym poziomie”. 
„Nie przewiduję żadnych drastycznych 
zmian” – zapewniał.

Fot. Magdalena Kowolik

Władze miasta poinformowały o pozwoleniu na budowę nowego 
marketu podczas konferencji prasowej, zwołanej 18 kwietnia. 
Jastrzębianie zostali powiadomieni, że już niedługo rozpocznie 
się budowa marketu  sieci Netto. Zlokalizowany ma być między 
aleją Jana Pawła 2 a ulicą 11 Listopada, w znajdującym się tam 
jarze, tuż obok ronda im. gen. W. Sikorskiego. 

Mieszkańcy miasta różnie zareagowali na tą informację: "Jak dla 
mnie Netto to, to samo co Biedronka tylko pod inną nazwą i skle-
pów jest u nas pod dostatkiem a zieleni brakuje i widać na każ-
dych wolnych paru metrach trzeba wywalić sklep... " - napisała 
Sylwia. "Główne rondo w mieście i wyjazd ze sklepu .. władzom 
miasta gratulujemy. Sklep w tym miejscu jest po prostu "nie-
zbędny". - napisał inny internauta.

Jedni są na "tak" inni na "nie". Jednak powstanie marketu jest 
już przesądzone, ponieważ 16 maja na wyznaczony teren wje-
chały pierwsze urządzenia i budowa Netto się rozpoczęła.

NOWY SZEF 
JASTRZĘBSKIEJ POLICJI

 Polski Akcjonariat 
     Pracowniczy

Kupujemy akcje wszystkich serii

Kupujemy części pakietów

Kupujemy akcje 
odziedziczone w spadku

Oferujemy nowe wyższe ceny

Umowy zawierane 
są w kancelarii notarialnej 
w obecności notariusza

Klientom zapewniamy bezpłatny transport

696 100 683,  668 768 808,  32 4343 023
Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8. Koło byłego kina “Panorama”. Między sklepem “Żabka” a Bankiem Spółdzielczym,

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

Fot. Łukasz Parylak

RUSZYŁA BUDOWA NETTO

Fot. Łukasz Parylak

Wysoką, trzecią pozycję zajęło Jastrzębie - Zdrój w corocznym 
rankingu tygodnika Newsweek Polska. Nasze miasto przystąpiło 
do rywalizacji w kategorii "Miasta Przyjazne dla Biznesu" i daleko 
w tyle pozostawiło konkurencję.

W tegorocznej edycji brało udział kilkadziesiąt miast z całego 
kraju. Okazało się, że daleko w tyle pozostały wielkie metropolie, 
a śląskie miasta zdominowały pierwszą dziesiątkę. Do zdobycia 
było maksymalnie 830 punktów. "Oceniano między innymi takie 
aspekty jak funkcjonowania samego miasta i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, stan miejskich finansów, klimat dla 
przedsiębiorczości, ceny oraz infrastrukturę" – wylicza Katarzy-
na Wołczańska, rzecznik prasowy jastrzębskiego magistratu.

Jastrzębie uplasowało się na 3 miejscu, zdobywając 556,25 
punkta. Przed naszym miastem znalazły się jedynie Gliwice, któ-
re zostały zdecydowanym liderem z ilością 604,75 pkt oraz Za-
mość, który uzyskał 589,75 pkt. Zdobycie trzeciego miejsca 

JASTRZĘBIE PRZYJAZNE 
DLA BIZNESU

w Polsce, to jednocześnie 2 pozycja na Śląsku. 
"Jastrzębie-Zdrój to przede wszystkim prężny ośrodek przemy-
słu węglowego, jednak liczne działania podjęte w celu zwięk-
szenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta przyniosły efekt w po-
staci wzrostu zainteresowania terenami inwestycyjnymi wśród 
przedstawicieli branż spoza górnictwa. Zwolnienia w podatku od 
nieruchomości na terenie stref ekonomicznych, instytucje 
wsparcia biznesu, rozbudowa układu komunikacyjnego oraz 
kompleksowe działania ukierunkowane na profesjonalną obsłu-
gę inwestorów powodują, że Jastrzębie-Zdrój jest miastem 
o znacznym potencjale gospodarczym" – podsumował prezy-
dent miasta Marian Janecki.

Oficjalne wręczenie statuetek oraz tytuły "Miast Przyjaznych Bi-
znesowi" odbędzie się podczas Kongresu Regionów w Świdnicy, 
który w tym roku zaplanowano w dniach 29-31 maja. "Naj-
prawdopodobniej nagrodę odbierze prezydent Marian Janecki" - 
poinformowała Katarzyna Wołczańska.
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dpowiedzi na to pytanie udziela Tadeusz 
Pilarski, dyrektor JZWiK, a więc osoba naj-
bardziej kompetentna w tym temacie: „Pod-

wyżek cen wody w naszym mieście nie było od 
trzech lat. Raczej nazwałbym ją regulacją, niż pod-
wyżką. Jej powodem był wzrost cen paliw, energii, 
jaki miał miejsce w tym czasie w naszym kraju, a tak-
że wzrost kursu korony czeskiej w stosunku do zło-
tówki. Wzrosła również cena zakupu przez nas wody 
od hurtowników. Dzięki temu, że kupujemy ją w 85 
proc. z Czech udaje się nam uzyskać najniższą cenę 
wody w naszym regionie. Cena brutto za jej m3 wy-
nosi u nas 4,13 zł, podczas gdy średnia cena w woje-
wództwie śląskim to 5,52 zł. W sąsiednich nam 
Żorach i Wodzisławiu Śląskim kształtuje się na po-
ziomie 5,36 zł, Rybniku - 5,23 zł. Tak więc jesteśmy 
liderami, jeśli chodzi o cenę wody, nie mówiąc już 
o jakości. Poza tym nie zapominajmy o tym, że w os-
tatnim czasie zmniejszyła się liczba odbiorców wody 
w Jastrzębiu, o około 2 tys. mieszkańców”. 

Jednak nie do wszystkich trafiają te argumenty. 
Opozycyjna Platforma Obywatelska protestowała 
przeciwko podwyżce. Alina Chojecka mówiła, pod-
czas kwietniowej konferencji prasowej PO, że „mie-
szkańcy są już dość obciążeni finansowo i dlatego 
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nie popiera 
tej podwyżki. Trzeba mieć na uwadze tych najmniej 
zarabiających, którzy borykają się z i tak z dość już 
wysokimi kosztami życia. Powinniśmy troszczyć się 
o to, aby kwoty, które uiszczają mieszkańcy były wy-
ważone”.

Radny Janusz Tarasiewicz (PiS) ma wątpliwości, 
co do nowej ceny wody: „Nie kwestionuję potrzeby 
podniesienia ceny wody i opłaty za odprowadzanie 
ścieków, ale mam poważne wątpliwości, co do przej-
rzystości tej potrzeby. Z jednej strony można zapy-
tać dlaczego nie wierzyć wnioskodawcom podwy-
żek, skoro „taka jest potrzeba”, a z drugiej strony 
trzeba zadać pytanie dlaczego mam być łatwo-
wierny?

Po pierwsze – nie znamy ceny zakupu wody, po-
nieważ cena zakupu została wiele lat temu utajnio-
na. Na jakiej więc podstawie mamy dokonać kalku-
lacji kosztów? Na podstawie przykładów z innych 
miast? Dlaczego nie podaje się tych odległych od 
Jastrzębia-Zdroju? Przecież „nasza” woda nie jest 
najtańsza w Polsce. Owszem, w regionie tak, ale to 
nie usprawiedliwia działań monopolistycznych w in-
nych miastach i nie powinno być dla nas wska-
zaniem.

Po drugie - gdyby Rada Miasta odrzuciła pod-
wyżkę, to z mocy Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i tak po kilku miesiącach cena ta weszłaby 
w życie. Po co więc brać udział w cyrku, gdzie Rada 
Miasta bierze jedynie na siebie odpowiedzialność za 
decyzje, które i tak już zapadły?” 

Radny Andrzej Kinasiewicz z rządzącej w mie-
ście Wspólnoty Samorządowej zgadza się z podwyż-
kami i mówi krótko: „Jastrzębski Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji podniósł cenę wody dla odbiorców 
indywidualnych i zbiorowych. Tego rodzaju „regula-
cja cen” była pierwszą od trzech lat i jak tłumaczy 

dyrektor JZWIK Tadeusz Pilarski, złożyło się na nią 
wiele czynników. Osobiście - z bólem serca – jednak  
uważam ją za zasadną”.

Jerzy Lis (SLD) wyjaśnia dlaczego jego Klub po-
parł podwyżkę cen wody: „Stara cena wody obowią-
zywała od 1 maja 2009 roku, natomiast odbioru 
ścieków od 1 maja 2010r. W międzyczasie nastąpił 
wzrost inflacji o 10,4%, kursu korony o 7,5%, do-
szedł wzrost składki na ubezpieczenia rentowe o 2% 
i wzrost cen dostaw wody z Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów „Dystrybucja” Sp z o.o. 
o 21% w okresie 3 lat obowiązywania taryfy. Pod-
czas gdy zaproponowana przez JZWiK S.A. pod-
wyżka wyniosła 23 grosze tj. 6,41% za dostawę wo-
dy i 30 gr za odbiór ścieków. Dotychczasowe działa-
nia inwestycyjne, osiągnięte efekty, uzyskane na-
grody (m.in. Solidna Firma 2009 – 2012, Przedsię-
biorstwo Fair-Play 2011, ) oraz racjonalna gospo-
darka prowadzona przez firmę, w ocenie naszego 
klubu nie dają podstaw, aby podważać jej wiarygo-
dność poprzez odrzucenie zaplanowanych podwy-
żek i zmuszając ją do zaciągania kredytów. Jedno-
cześnie nie wolno dopuścić do obniżenia wysokiego 
poziomu świadczonych usług. W świetle powyższe-
go radni SLD po dogłębnym przeanalizowaniu taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na 
okres od dnia 01-05-2012r. do dnia 30-04-2013r. 
głosowali za jej przyjęciem”.

Po zaakceptowaniu przez Radę Miasta nowej 
taryfy na wodę pojawiły się zarzuty, że operacja ta 
była wymierzona przeciwko społeczeństwu. Z tym 
nie może zgodzić się dyrektor JZWIK Tadeusz 
Pilarski: „Takie zarzuty uważam za bezzasadne. To 
rachunek ekonomiczny zdecydował o tym, że cena 
wody wzrosła. Jeślibyśmy nie dokonali tej operacji, 
to miasto byłoby zmuszone dołożyć środków finan-
sowych na dopłaty do ceny wody i ścieków. Wów-
czas trzeba było by znaleźć na to pieniądze w bud-
żecie miasta. Nasza firma pełni rolę służebną, na-
zwałbym ją nawet misją, w stosunku do mieszkań-
ców i ochrony środowiska. Musi jednak liczyć się 
z uwarunkowaniami ekonomicznymi”. A co w takim 
razie z osobami najmniej zarabiającymi? Dyrektor 
odpowiada: „Mieszkańcy ci mogą się ubiegać o do-
płatę do czynszu za lokal, w którym częścią skła-
dową jest również opłata za wodę. Już teraz są więc 
rozwiązania wspomagające osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji. Nie ma sensu dopłacać jednako-
wo do wszystkich”. 

Czy debata na temat podwyżek cen wody była 
merytoryczną dyskusją, czy tylko przysłowiową „bu-
rzą w szklance wody”? Czy ugrupowania bijące na 
alarm, że najubożsi nie będą mieć z czego zapłacić 
nowej taryfy były obliczone tylko na zdobycie pokla-
sku, a może wyrażały rzeczywistą troskę o mie-
szkańców? Zaś radni, którzy poparli podwyżki grun-
townie przeanalizowali przesłanki ku temu, a może 
zrobili to dla świętego spokoju? To pytania, na które 
każdy znajdzie samodzielnie odpowiedź.

Igrzyska Olimpijskie i Euro 2012 – z takimi tematami 
musieli się zmagać uczestnicy VI Jastrzębskiego Dy-
ktanda, które odbyło się w sobotę, 19 maja. Teksty, 
naszpikowane ortograficznymi i interpunkcyjnymi 
pułapkami, pisało prawie 500 osób.

Na pierwszy rzut poszli uczestnicy do 16 roku życia. 
Im w udziale przypadł właśnie tekst dotyczący Euro 
2012. Po przeczytaniu całego dyktanda przystąpio-
no do pisania. Po zakończeniu terminowego czasu, 
młodzi ludzie musieli jednak uzbroić się w cierpli-
wość, ponieważ wyniki miały zostać ogłoszone do-
piero po 14.00. Tuż po nich, z tekstem o zbliżającej 
się olimpiadzie zmierzyli się dorośli uczestnicy szós-
tych już zmagań z ortografią, organizowanych przez 
posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego.

Podczas uroczystego finału, w sali kina Centrum 
znalazła się również Minister Edukacji Krystyna 

Szumilas, która bardzo pozytywnie podchodzi do ja-
strzębskiej inicjatywy. Z tego powodu, już po raz ko-
lejny, zjawiła się ona na finale Jastrzębskiego Dy-
ktanda.

W końcu nadszedł czas, aby wyjawić nazwiska 
tych, którzy najlepiej poradzili sobie z ortograficz-
nymi zmaganiami. Tym razem ścisły finał należał do 
panów. Małym Mistrzem Ortografii został Rafał Na-
ryniecki z Bytomia, natomiast wśród dorosłych zwy-
ciężył Maciej Kajzer z Bystrej Śląskiej.Ten ostatni nie 
ukrywał, że do dyktanda się przygotowywał, czy-
tając literaturę fachową oraz wertując słowniki.

Główne nagrody w postaci czeku na 3 tysiące 100 
złotych dla Mistrza Ortografii oraz tabletu dla Małego 
Mistrza Ortografii, to dostateczna mobilizacja aby 
wziąć udział w kolejnej edycji dyktanda. Jednak ta 
dopiero za rok.

Niedawno Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji podniósł cenę wody dla odbiorców 
indywidualnych i zbiorowych. Tego rodzaju „regulacja cen” była pierwszą od trzech 
lat, jak tłumaczy dyrektor Jastrzębskich Zakładów Wodociągów 
i Kanalizacji Tadeusz Pilarski. Złożyło się na nią wiele
czynników. Jednak pojawiają się również głosy, 
że podwyżka ta godzi w najmniej 
uposażonych mieszkańców 
Jastrzębia, którzy i tak 
borykają się z wysoki-
mi kosztami życia. 
Dlaczego więc 
nastąpiła pod-
wyżka cen 
wody?

Fot. Łukasz Parylak

Katarzyna Barczyńska

POKONALI ORTOGRAFICZNE 
PUŁAPKI

Fot. Mateusz Magiera
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I turnus 23.07. - 27.07             II turnus 30.08. - 03.08.
 
w programie m.in. :
- animacje sportowo - cyrkowe,
- zabawy integracyjne,
- codzienna Szkoła Małego Kucharza,
- gry i zabawy terenowe,
- zajecia artystyczne,
- mini wycieczki.

Cena za jeden turnus 150zł.
W cenie: udział we wszystkich zajęciach, drugie 
śniadanie, sala zabaw AKUKU, ubezpieczenie i bilety 
wstępu podczas wycieczek (wyjątek stanowią opłaty 
za ew. transport)
 
Zajęcia poprowadzi doświadczony Nauczyciel, 
Animator, Trenerka zachowań psychospołecznych 
i praw człowieka oraz Artysta Plastyk.
 
Liczba miejsc ograniczona (maksymalnie 15 dzieci) 
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o lamusa odeszły czasy, kiedy rodzic miał 
pewność, że jego dziecko trafi do tej pla-
cówki. Teraz wyjścia są dwa: albo będzie 

miał wielkie szczęście i jego pociecha znajdzie się na 
liście dzieci uczęszczających do przedszkola, albo 
niestety, trzeba będzie zaangażować babcię lub 
opiekunkę. Tylko co w przypadku, jeśli rodzina mie-
szka daleko i nie ma możliwości zaopiekowania się 
wnukiem bądź wnuczką? Lub jeśli kogoś po prostu 
na opiekunkę do dziecka nie stać? Co wtedy? 

Kiedy w naszym mieście ogłoszono wyniki nabo-
rów do przedszkoli okazało się, że bez szansy na 
przyjęcie jest 810 dzieci. Co prawda, prezydent Ma-
rian Janecki podczas swojej konferencji prasowej, 
zwołanej 18 kwietnia, stwierdził, że najprawdopo-
dobniej liczba dzieci jest odrobinę niższa, ponieważ 
wielu rodziców składało podania dzieci do kilku 
przedszkoli naraz, to jednak w dalszym ciągu jest to 
kilkaset maluchów, z którymi nie ma co zrobić w cza-
sie pracy rodziców.

Sytuacja ta wzbudziła wielkie poruszenie wśród 
rodziców maluchów. W jednym mailu do naszej re-
dakcji czytamy „...co rodzice mają zrobić z dziećmi, 
jak mają iść do pracy? Polityka prorodzinna? Chyba 
nie w naszym mieście. Miejmy więcej dzieci, ale za 
co je utrzymać? Iść do pracy? A dziecko co? W kie-
szeń sobie włożyć? A może do MOPS-u? Bo co in-
nego pozostaje w takiej sytuacji?” - pyta zdespero-
wana matka.

Faktycznie, sytuacja nie wygląda ciekawie. Po 
ogłoszeniu wyników rekrutacji, do prezydenta mia-
sta spłynęło mnóstwo wniosków o utworzenie do-
datkowych oddziałów w przedszkolach, aby dzieci 
miały gdzie się podziać. Oprócz wniosków, składa-
nych przez dyrekcje praktycznie większości jastrzęb-
skich placówek przedszkolnych, do dzieła ruszyli 
również rodzice. „Postanowiliśmy złożyć na ręce 
prezydentów petycję, aby utworzyli w PP nr 17 do-
datkową grupę. To rozwiązałoby całą sytuację. 
Chciałam dodać jeszcze, że cała sprawa toczy się 
o jeden etat nauczycielski i 0,5 etatu sprzątaczki. 
Czy to jest tak duża kwota na 25 osobową grupę 
dzieci?” - pyta jedna z mam, której dziecko nie do-
stało się akurat do PP nr 17.

Jednak taka sytuacja zapanowała nie tylko w PP 
nr 17, ale w praktycznie każdym. Do jastrzębskiego 
magistratu spływały więc petycje od rodziców, jak 
również wnioski dyrektorów placówek. Z jakim efek-
tem? Podczas swojej konferencji prasowej, Marian 
Janecki wyjaśniał jak obecnie wygląda sytuacja w 
przedszkolach. Okazało się, że największą grupę 
nieprzyjętych dzieci stanowią 3 i 4-latki. Dlaczego? 
Ponieważ miasto, jak zresztą wiele innych w kraju, 
przygotowało się na to, że zgodnie z ustawą Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, 6-letnie dzieci obo-
wiązkowo pójdą do szkół. Tym samym, automatycz-
nie, trzeba było zagwarantować miejsca w przed-
szkolach dla 5-latków, na które ustawa nałożyła 
obowiązek chodzenia do przedszkola. Jednak oka-
zało się, że nastąpiło przesunięcie w czasie o dwa 
lata: 6-latki obowiązkowo do szkół pójdą według za-
powiedzi MEN dopiero w roku 2014. Jednak do tej 
pory w dalszym ciągu to one i 5-latki, mają pierw-
szeństwo w rekrutacji do przedszkoli. W naszym 
mieście jest 840 dzieci, które mają 6 lat. Rachunek 
jest więc prosty: jeśli faktycznie zgodnie z przewidy-
waniami, dzieci te obowiązkowo poszłyby do szkół, 
to 810 dzieci, które nie dostały się w tym roku do 
przedszkoli, miałoby bez problemu zagwarantowa-
ne miejsca.

Jednak... „Nie chcę posyłać mojego dziecka 
wcześniej do szkoły. To w pewnym stopniu zabiera-
nie mu roku dzieciństwa” - wypowiada się jeden 
z rodziców. Wtórują mu inni „Nie podoba mi się ta 
ustawa. Od zawsze do szkoły się szło w wieku 7 lat. 
I dopóki nie będzie obowiązkowe posyłanie 6-latków 
do szkoły, moja córka nie pójdzie” - zapowiada ja-
strzębski ojciec.

Po jednej stronie rodzice, którzy nie chcą przed-
wcześnie posyłać dzieci do szkół, po drugiej ci, któ-
rzy nie mają co zrobić z młodszymi maluchami, któ-
rych nie obejmuje obowiązek chodzenia do przed-
szkola. Co więc zrobić w takiej sytuacji?

Magistrat postanowił spróbować zaradzić tej sy-
tuacji. ”Dyrektorzy przedszkoli zwrócili się do nas 
z prośbą o utworzenie dodatkowych grup w przed-
szkolach. Wyliczyliśmy, że roczny koszt utworzenia 
dodatkowych grup to milion pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych. My takich pieniędzy po prostu nie mamy” - wy-
jaśniał na konferencji prasowej Marian Janecki. 

Urzędnicy wpadli więc na pomysł, jak zdobyć 
pieniądze na dodatkowe grupy przedszkolne. „Chce-
my podnieść stawkę opłat za przedszkole. Do tej po-
ry, pobyt dziecka do 5 godzin był bezpłatny. Każda 
następna godzina opłacana była przez rodziców i jej 
koszt wynosił 2,25 zł. Mowa o podwyżce do 3 złotych 
za godzinę. Takie podwyższenie opłat, dałoby w cią-
gu roku kwotę około 800 tysięcy złotych. Dodatkowe 
250 tysięcy miasto by wygospodarowało” - przed-
stawił plan urzędników Marian Janecki.
 

Władze miasta zdają sobie sprawę z tego, że jest 
to po części przerzucanie trudu na rodziców, jednak 
twierdzą, że nie mają innego wyjścia. Przygotowano 
nawet specjalną symulację opłat, aby zobrazować 
o ile miesięcznie drożej trzeba będzie płacić za nad-
programowy pobyt dziecka w przedszkolu: w przy-
padku pozostawienie dziecka na 1 godzinę nadpro-
gramową, miesięczny koszt wyniesie 63 złote, 2 go-
dziny to koszt rzędu 126 złotych, trzy godziny to 
kwota 189zł, natomiast cztery godziny to już kwota 
252 złotych. Analogicznie przed podwyżką płaciło 
się odpowiednio 47,25 zł; 94,50zł; 141,75 zł oraz 
189 złotych. Niestety, nie ma możliwości uzyskania 
dofinansowania do opłacenia przedszkola dla rodzi-
ców, o czym poinformowała Katarzyna Wołczańska, 
rzecznik prasowy jastrzębskiego magistratu.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, jastrzębscy 
radni przychylili się do wniosku o zwiększenie opłat 
za nadprogramowy pobyt dzieci w miejskich placów-
kach przedszkolnych. Nowe stawki obowiązywać 
będą od września 2012 roku.

Podwyżka to jedno, jednak jest jeszcze jeden 
problem. Mianowicie fakt, że powstałe w ten sposób 
grupy miałyby dotyczyć głównie godzin popołudnio-
wych. Jednak mało który rodzic zostawia dziecko 
w przedszkolu tylko na 2 czy 3 godziny popołudniu. 
Przeważnie rodzice chodzą do pracy na godzinę 8.00 
i kończą o 16.00. Z prostego rachunku wynika, że 
dziecko w przedszkolu spędza minimum 9 godzin 
dziennie. I co wtedy mają zrobić rodzice, którzy po-
trzebują opieki nad dzieckiem również w godzinach 
rannych? Zdaniem magistratu, kwestia ustalenie od-
powiadających terminów należeć będzie do zadań 
organizacyjnych dyrektorów placówek.

Na chwilę obecną, zapytani przez nas dyrektorzy 
niektórych jastrzębskich przedszkoli nie chcą jeszcze 
wypowiadać się na temat tego rozwiązania.

Za to rodzice mają na tą sprawę jasno określony 
pogląd. „To jakiś absurd. Pracuję na ranne zmiany 
i to właśnie rano potrzebuje opieki nad dzieckiem. 
Co mi po przedszkolu po południu, kiedy już jestem 
w domu?” - pyta zdenerwowana pani Marta. 

Faktycznie, problem wydaje się być nie do ro-
związania, jednak chyba trzeba będzie sobie z tym 
poradzić, ponieważ na inne rozwiązania się po pro-
stu nie zapowiada.

Nie ma co ukrywać, że jastrzębscy rodzice, zwła-
szcza tych dzieci, które nie dostały się do przedszko-
la, znajdują się w bardzo złej sytuacji. Nie dość, że 
nie ma dla ich dzieci miejsc, to jeszcze, aby te miej-
sca utworzyć, należy więcej zapłacić. Również rodzi-
ce dzieci, które są już w przedszkolach są poszkodo-
wani, ponieważ muszą więcej płacić, za to, aby czy-
jeś dziecko mogło chodzić do przedszkola. Tak źle 
i tak nie dobrze.

„Panie Prezydencie, Rado Miasta postawcie się 
proszę w naszej sytuacji, sytuacji rodziców, którzy 
ledwo wiążą koniec z końcem, chcą pójść do pracy 
i nie mogą. Nie mogą bo nie mają co zrobić z dziec-
kiem, z przyszłością naszego kraju. Chcemy pra-
cować, utrzymywać siebie i swoje dzieci, być samo-
dzielni . Ale musicie nam w tym pomóc. Pomóc 
w tym, byśmy my, młodzi rodzice pracowali na eme-
rytury starszych pokoleń, w przeciwnym wypadku 
zwiększenie populacji zamiast służyć poprawie na-
szego bytu, będzie służyła zupełnie innym rzeczom. 
Służyła temu , by młodzi rodzice musieli prosić o po-
moc MOPS-y z braku  innej perspektywy życiowej” - 
dramatycznie apelują jastrzębscy rodzice.

OPIEKUNKA POSZUKIWANA
Z najmłodszymi latami z pewnością większości z nas kojarzy się przedszkole. Odprowadzanie rankiem przez 
rodziców, zupa mleczna na śniadanie, zabawy z rówieśnikami i oczywiście, obowiązkowe leżakowanie. Jedni 
lubili, drudzy nie, ale...mogli tam chodzić. Wiadomo było, co rodzice mają zrobić ze swoimi dziećmi w czasie, 
kiedy idą do pracy. A teraz? Teraz niestety tak dobrze nie jest. W Jastrzębiu też brakuje miejsc w przedszkolach.

Patrycja Samson

Fot. Magdalena Kowolik
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Dlaczego ludzie oddają krew?
Decydującą rolę odgrywa tutaj chęć niesienie brat-
niej, bezinteresownej pomocy dla drugiego człowie-
ka. Cóż może być bardziej wyrazistą troską o drugie-
go, niż oddanie własnej krwi? Nie da się jej wytwo-
rzyć sztucznie i dlatego nie bez przyczyny mówi się, 
że jest ona najcenniejszym darem. Najważniejsze są 
wyznawane przez nas zasady: humanitaryzm, bez-
stronność, neutralność, niezależność, dobrowol-
ność, jedność i powszechność. 

Czy oddawanie krwi staje się 
swoistą modą w Jastrzębiu?

Z tym różnie bywa. Cieszy to, że coraz więcej mło-
dych ludzi, jeszcze uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych, decyduje się zostać dawcą. Również ludzie 
w średnim wieku chętnie dzielą się swoją krwią. Czy 
jest to swoistą modą w Jastrzębiu? Chciałbym, aby 
tak było. Coraz częściej słyszę, że to taki styl życia. 
Ludzie są dumni z tego, że niosą pomoc drugiemu 
człowiekowi, że robią coś bardzo ważnego. 

Miejski Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK obchodzi swoje 5-lecie. 
Jakie były wasze początki?

Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarzą-
dzie Rejonowym PCK rozpoczął swoją działalność 
w dniu 9 maja 1997 roku. Wówczas w gronie 13 
członków-założycieli znaleźli się: Krzysztof Dubij, 

Krzysztof Rejbicz, Henryk Kulbacki, Tadeusz Kukul-
ski, Zbigniew Szpit, Jarosław Kulczyk, Józef Węg-
rzyn, Ryszard Górski, Karol Lewiński, Grzegorz Kos, 
Andrzej Osiński, Aneta Drapińska, Paweł Malinow-
ski. Dla nich bycie krwiodawcą to prawdziwy honor. 

Nasz Klub działa przy Zarządzie Rejonowym PCK 
w Jastrzębiu-Zdroju. Dotąd kluby HDK funkcjonowa-
ły przy kopalniach. Postanowiliśmy stworzyć pozo-
stałym jastrzębianom, którym bliskie są idee krwio-
dawstwa, zrzeszać się „na mieście”. 

Czy udaje się wam zachęcić 
jastrzębian, aby do Was dołączyli?

Myślę, że tak. Obecnie mamy 57 członków. Członko-
wie Klubu oddali w całym swoim życiu łącznie 
1.560.580 ml (1560 l) krwi i osocza. Są też osoby nie 
będące w naszym Klubie, a chętnie biorące udział 
w akcjach oddawania krwi. Staram się zachęcić ludzi 
do tego mówiąc im, że kiedyś nasi przodkowie prze-
lewali krew za Polskę, za naszą Ojczyznę. Dzisiaj nie 
ma takiej potrzeby, abyśmy musieli składać w ofie-
rze nasze życie. Można jednak podzielić się nim, 
z drugimi, potrzebującymi. Taką życiodajną sub-
stancją jest właśnie krew. Oddając ją przekazujemy 
część siebie dla innych ludzi. Taka argumentacja 
trafia do osób, z którymi się spotykam i wielu z nich 
udało mi się przekonać do idei honorowego krwio-
dawstwa. 

Na czym polega Wasza działalność?
Postawiliśmy na zachęcenie jak najwięcej mieszkań-
ców Jastrzębia do honorowego krwiodawstwa. Je-
dnym z głównych kierunków działań była młodzież. 
To ona przecież już niedługo będzie decydowała 
o obliczu naszego kraju i to tą grupę wzięliśmy na 
nasz „celownik”. Realizujemy ciągłą akcje pt. „Młoda 
krew ratuje życie”. Osobą koordynującą to przedsię-
wzięcie jest pan Andrzej Kinasiewicz. Dzięki jego 
pracy coraz więcej pełnoletnich uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych oddaje krew i staje się to swojego 
rodzaju modą. Działamy również w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach organizując prelekcje dla ucz-
niów. Chodzi o to, że kiedy dorosną nie będzie to dla 
nich temat nowy, nieznany. Większość nie będzie się 
bała oddać krwi. 

A jeśli ktoś nie jest dawcą krwi, 
czy może Was wspierać?

Ależ tak, kładziemy nacisk na pierwszą pomoc 
przedmedyczną. Każdy, dosłownie każdy ma tu dużą 
rolę do spełnienia. Nawet nie wie, kiedy może urato-
wać komuś życie. Można również zgłosić się do spec-
jalnego rejestru szpiku kostnego i zadeklarować 
chęć podzielania się nim z chorym. Zachęcam z ca-
łego serca, aby znaleźć dla siebie jedną z form po-
mocy drugiemu człowiekowi. Może to banalne, co 
powiem, ale pomagając innym, pomagasz sobie. 

Jak docieracie do mieszkańców?
Wykorzystujemy praktycznie każdą okazję. Jak już 
mówiłem, chodzimy po szkołach, pomagamy przy 
organizacji zbiórek krwi na mieście. Pojawiamy się 
na różnego rodzaju festynach, piknikach. Szczegól-
nie na Festynie Zdrowia. Przeprowadzamy wtedy 
wiele rozmów, wyjaśniamy, tłumaczymy, zachęca-
my. 

Co Wasza organizacja oferuje 
potencjalnym członkom?

Przede wszystkim integrację. Możliwość spotkania 
się we własnym gronie, rozmowy. Jest grupa sporto-
wo-wycieczkowa organizująca wyjazdy na zawody, 
rajdy oraz pielgrzymki do znanych sanktuariów. 
Warto zaznaczyć, że oddawanie krwi jest również 
wpisane w naszą wiarę. To przecież wyraz miłości do 
drugich. Ci, którzy chcą i czują taką potrzebę mogą 
wiązać krwiodawstwo z religią. Mamy swojego ka-
pelana. Jest nim ks. Wojciech Grzesiak, kapelan 
szpitala, który otacza nas opieką duchową i wspiera. 
Organizujemy spotkania świąteczne. Staramy się 
być razem, wspierać dobrym słowem. 

Czy ludzie, którzy są Honorowymi 
Dawcami odnoszą z tego tytułu jakieś 
wymierne korzyści?

Najważniejsza jest satysfakcja i to się przede wszy-
stkim liczy. Z konkretnych rzeczy mogę wymienić 
jeden dzień płatnego urlopu (w dniu poboru krwi), 

zwrot kosztów przejazdu do miejsca, gdzie pobiera-
na jest krew, ekwiwalent w wysokości 4 500 kcal, 
przeważnie jest to równowartość 8 czekolad, cza-
sem drobny upominek. Jednak osobiście cenię mo-
żliwość systematycznych badań, którym jesteśmy 
poddawani. Krew, zanim trafi do potrzebujących, 
musi być dokładnie przeanalizowana. Zdarzały się 
przypadki, że dzięki temu dawcy dowiadywali się, że 
mają jakieś choroby. Ich krew została zdyskwalifiko-
wana, ale oni dzięki temu mogli szybciej zacząć le-
czenie i walkę z chorobami. Pomagając innym, po-
mogli sobie. 

Mieliście jakieś trudne chwile 
w swojej działalności?

Zaangażowania i pasji nam nie brakuje. Działamy 
bezinteresownie. Jednak było przykre, kiedy władze 
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecy-
dowały się zabrać przyznane nam wcześniej prawo 
do bezpłatnych przejazdów. Przypomnę, że przysłu-
giwało ono tylko osobom, które spełniły bardzo ści-
słe kryteria. To smutne, że w naszym mieście nie 
mamy tego typu, symbolicznego przywileju, a w in-
nych miastach naszego kraju władze samorządowe, 
wspierają krwiodawców. 

A z jakimi problemami 
borykacie się obecnie?

Chodzi głównie o sprawy finansowe. Trudno nam 
utrzymać siedzibę, wysupłać pieniądze na opłaty. To 
taka proza życia, ale od niej nie da się uciec. Mamy 
swój lokal w siedzibie Zarządu Rejonowego Polskie-
go Czerwonego Krzyża przy ul. 1 Maja 15. Zachęcam 
każdego do odwiedzenia naszej siedziby we wtorki 
i piątki w godz. 10.30 – 14.00. Dzięki uprzejmości 
Jastrzębskiego Portalu Informacyjnego JasNet po-
siadamy własną stronę internetową. Zachęcam do 
jej odwiedzania i zapoznania się z wiadomościami, 
które się tam znajdują. Wspiera nas również Szkoła 
Podstawowa nr 4, udzielając gościny na spotkania, 
kiedy zbieramy się w licznym gronie. Podsumowuję 
to tak: Są i problemy, i przyjaciele, i tym bardzo dzię-
kuję za okazaną pomoc i wsparcie. 

Jak można przekonać mieszkańców, 
aby decydowali się dołączyć do waszej 
drużyny?

Każdego, kto ma jakiekolwiek wątpliwości zapra-
szam do nas, do naszej siedziby. Nie ma mowy, żeby 
kogoś zmuszać. Krwiodawstwo ma być świadomym 
wyborem człowieka. Zachęcam do przyjścia i rozmo-
wy. Z doświadczenia wiem, iż wiele obaw i uprze-
dzeń udaje się usnąć. Naprawdę nie ma się czego 
bać. Często strach i obawy wynikają po prostu z nie-
wiedzy. Spotkania klubu odbywają się w ostatni pią-
tek miesiąca o godz. 16.00 w SP 4 przy ul. Kościuszki 
19 (obok szkoły muzycznej).

BYCIE KRWIODAWCĄ TO HONOR
Ofiarują innym ludziom to, co mają najcenniejsze. Niosą 
bezinteresownie pomoc i cieszą się, że dzięki temu inni mo-
gą uratować zdrowie, a nawet życie. Miejski Klub Hono-
rowych Dawców Krwi, który zrzesza tych szlachetnych lu-
dzi obchodzi 5-lecie swojego istnienia. O dniu dzisiejszym 
i planach na przyszłość mówi jego prezes Ryszard Górski.

Ryszard Górski.  Fot.

Katarzyna Barczyńska
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Łagiełły

Cieszyńska

Podhalańska

Wyzwolenia

W ostatnie piątki miesiąca na godz. 19.00

Spotkania - "Pogaduchy przy kawie"

Rezerwacja telefoniczna, ilość miejsc ograniczona

Jastrzębski maturzysta stanął przed są-
dem za zorganizowanie demonstracji 
przeciwko ACTA. Jest to przypadek jedy-
ny w Polsce, jeśli nawet nie w Europie. 
W styczniu w całym kraju zapanowało 
wielkie poruszenie wywołane decyzją 
rządu polskiego o podpisaniu ACTA, czyli 
międzynarodowej umowy, która ma na 
celu wzmocnienie ochrony znaków han-
dlowych, zwalczanie produkcji i handlu 
podróbkami oraz piractwa w Internecie. 
Jednak miliony internautów w Polsce, jak 
i na całym świecie, widzą w tym nie próbę 
walki z piractwem i nadużyciem, a próbę 
ograniczenia wolności w sieci.

Przez cały świat przebiegła fala demon-
stracji. Również jastrzębscy internauci 
postanowili wyrazić swój sprzeciw i 25 
stycznia demonstrowali na ulicach mia-
sta. Co istotne, demonstracja na której 
zjawiło się kilkaset młodych ludzi prze-
biegała bardzo spokojnie i bez żadnych 
incydentów, z przestrzeganiem prawa 
i ładu społecznego, co potwierdził tuż po 
jej zakończeniu naczelnik Wydziału Pre-
wencji jastrzębskiej policji, Jarosław Po-
tępa „Na tą chwilę, nic się nie wydarzyło 
takiego, co można by nazwać zakłóce-
niem ładu i porządku, czy naruszeniem 
obowiązujących przepisów”.

Jednak nie dla wszystkich wydarzenie za-
kończyło się bez problemów. Jeden z „or-
ganizatorów”, jastrzębski maturzysta 
Jakub Król, został zaocznie skazany za 
zorganizowanie nielegalnej manifestacji. 
Dlaczego nielegalnej? Ponieważ młodzi 
jastrzębianie nie otrzymali na nią zgody i
 jak poinformował jastrzębski magistrat 
"zgodnie z ustawą "Prawo o zgromadze-
niach", organizator zgromadzenia publi-
cznego zawiadamia organ gminy w taki 
sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu 

dotarła nie później niż na 3 dni, a naj-
wcześniej 30 dni przed datą zgromadze-
nia. Ten warunek dotrzymania terminu 
nie został spełniony”. 

“Ludzie sami zaczęli się zwoływać i pada-
ły różne pomysły. To była spontaniczna 
inicjatywa, ludzie chcieli się zebrać, po-
nieważ wszystkich ruszyło, że próbuje się 
ograniczyć nasze prawa. Ja postanowi-
łem to po prostu ogarnąć, żeby wszystko 
przebiegło sprawnie i bez zakłóceń, żeby 
nie doszło do gwałtownych i niekontro-
lowanych wystąpień.” - wyjaśnia Jakub 
Król.

Zaoczny wyrok nie jest ostatecznym za-
kończeniem sprawy. Jakub Król posta-
nowił bowiem odwołać się od wyroku są-
du. ”Nie może być tak, że obywatele są 
szykanowani za wspólne wyrażanie wła-
snych poglądów” - wyjaśnia swoje odwo-
łanie.

Kolejna rozprawa, tym razem z udziałem 
młodego jastrzębianina, odbyła się 17 
maja. Rozprawa trwała jednak bardzo 
krótko, ponieważ adwokat oskarżonego, 
poprosił sędziego o odroczenie terminu 
rozprawy. Swój wniosek argumentował 
tym, że dopiero 17 maja dowiedział się 
o swoim pełnomocnictwie, dlatego pro-
siłby o czas na zapoznanie się ze sprawą. 
Sędzia prowadzący tą sprawę, Krzysztof 
Kasica, pozytywnie rozpatrzył wniosek 
i przesunął termin rozprawy na 16 lipca. 
Wbrew przypuszczeniom przed sądem 
nie zebrała się duża grupa osób, które 
chciały wesprzeć Jakuba. Jednak były 
z nim osoby bliskie, jak również radni Ra-
dy Miasta Jerzy Lis oraz Janusz Tarasie-
wicz, którzy zapowiedzieli swoja pomoc 
dla ich zdaniem niesłusznie oskarżonego 
Jakuba Króla. 

To już pewne. W poniedziałek, 28 maja, odbędzie się VI Sesja 
Nadzwyczajna w sprawie sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym nr 2. 21 maja na ręce Przewodniczącego Rady 
Miasta Tadeusza Sławika złożony został wniosek w tej sprawie. 
Pod wnioskiem podpisało się 9 jastrzębskich radnych:
Janusz Tarasiewicz, Jerzy Lis, Ryszard Piechoczek,
Anna Toborowicz, Witold Kosiorek, Marian Króliczek, 
Andrzej Matusiak, Norbert Małolepszy, Tadeusz Sławik.

Jak podkreślił radny Janusz Tarasiewicz, jeden z wnioskodaw-
ców, „w ostatnim czasie dociera coraz więcej niepokojących syg-
nałów na temat bardzo trudnej sytuacji finansowej Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Po-
wodem jest bardzo ograniczona wysokość kontraktu z NFZ na 
2012 r., co zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców 
naszego miasta, w związku z zagrożeniem dalszego funkcjono-
wania WSS nr 2.”

Dwa tygodnie wystarczyły wandalom, aby zniszczyć jedno 
z urządzeń siłowni, która znajduje się w jarze przy ul. Turysty-
cznej, na osiedlu Barbary. Jak poinformowała naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Maria Pilarska nie-
znane osoby uszkodziły jedno z urządzeń do ćwiczeń. 

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Samorządu Tery-
torialnego, 22 maja, radni odnieśli się m.in. do dewastacji jaru 
przy ul. Turystycznej. Paweł Jagodziński, radny i przewodniczący 
Zarządu Osiedla Barbary, mówił, że mieszkańcy muszą dorosnąć 
do pewnych rzeczy i zrozumieć, że są one finansowane za ich 
pieniądze. Dzięki temu, mają gdzie spędzać czas, a dzieci otrzy-
mują możliwość ruchu na świeżym powietrzu. Zastępca prezy-
denta miasta Krzysztof Baradziej podkreślił, że miejsce to jest 
patrolowane zarówno przez policję, jak i straż miejską. 

Urzędnicy zapewnili, że uszkodzony element zostanie jak 
najszybciej wymieniony na nowy.

ZA ACTA PRZED SĄDEM

Fot. Magdalena Kowolik

NADZWYCZAJNIE O WSS NR 2

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Łukasz Parylak

SIŁOWNIA... JUŻ USZKODZONA

Już po raz kolejny dzieci z jastrzębskich przedszkoli mogły wy-
kazać się swoimi zdolnościami recytatorskimi. Na scenach ja-
strzębskiego kina Centrum odbył się bowiem VII Między-
przedszkolny Festiwal Poezji. Tym razem hasłem przewodnim 
był...kosmos.

Organizatorami wielkiego poetyckiego wydarzenia było jak 
zwykle Publiczne Przedszkole nr 11 oraz Publiczne Przedszkole 
nr 19. Głównym celem takiego przedsięwzięcia jest to, aby 
dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności, nie tylko 
w dziedzinie tańca czy śpiewu, ale również właśnie deklamacji 
wierszy. 

Co roku impreza odbywa się pod innym hasłem przewodnim. 
Tym razem brzmiało ono „Lecimy w kosmos”, gdyż jak powie-
działy organizatorki, kosmos, gwiazdy i planety to coś co obec-
nie bardzo interesuje dzieci. Faktycznie, mali recytatorzy zadali 
sobie wiele trudu, przygotowując nie tylko piękne występy ale 
również kostiumy nawiązujące do odległych galaktyk. W VII 
Międzyprzedszkolnym Festiwalu Poezji wzięło udział aż 16 pla-
cówek opieki przedszkolnej z naszego miasta. Oczywiście naj-
ważniejsze były recytowane wiersze, jednak znalazł się również 
czas na krótkie pokazy tańca, przygotowane przez „Iskierki” 
z PP nr 11, „Łał” z PP nr 19 oraz „Zeróweczkę” z PP nr 15.

Jastrzębska kapela Symetria wciąż jest na fali. Po udanych wy-
stępach w programie muzycznym "Must Be The Music - Tylko 
Muzyka" nadszedł czas na kolejny, ogromny sukces. Tym ra-
zem Symetria wystąpi bowiem podczas koncertu w Rybniku. 
I to wystąpi jako support prawdziwej legendy, czyli zespołu 
Guns'n'Roses!

Koncert odbędzie się już 11 lipca. Przed główną gwiazdą wie-
czoru wystąpi najpierw zespół Bloo, następnie Symetria a na 
końcu Złe Psy. Na każdy z występów przewidziane jest około 45 
minut.

Jak muzycy z Jastrzębia podchodzą do tego, jakby nie patrzeć, 
wyróżnienia? "Jest to wyróżnienie chyba najwyższej rangi i pi-
nezka którą przypniemy już na zawsze do CV zespołu. Radość 
nieopisana - to fakt!" - można przeczytać na oficjalnej stronie 
zespołu.

SYMETRIA WYSTĄPI 
PRZED LEGENDĄ

RECYTUJĄCE 
PRZEDSZKOLAKI



8 www.jasnet.pl     publicystyka        

Jastrzębie-Zdrój
2 na hasło JASNET 

puszka PEPSI GRATIS 

do każdej pizzy!

na hasło  
puszka 
do każdej 

JASNET
PEPSI GRATIS 

pizzy!

PERŁA UZDROWISK ŚLĄSKICH

Panie i dystyngowani panowie, przechadzali 
się w niedzielne popołudnie po Parku Zdrojo-
wym. Ubrani byli zgodnie z modą lat 20. i 30. XX 
wieku. Niektórzy z nich wysiadali z wytwornych 
limuzyn. Damy przyciągały wzrok sukniami skro-
jonymi wedle najnowszych wymagań mody, sza-
lami ze skóry lisiej i innymi wyszukanymi deta-
lami garderoby. Panowie dumnie prezentowali 
się w smokingach i cylindrach. Nie zabrakło rów-
nież oficerów Wojska Polskiego, którzy przyszli 
do kasyna z zamiarem partyjki pokerowej lub 
zagrania w  bilard. Wtajemniczeni wiedzieli, że w 
jarze, znajdującym się w okolicy Doliny Anny, od-
bywały się zakazane pojedynki. Życie w kurorcie, 
jakim w owym czasie było Jastrzębie, sprzyjało 
wysokiej temperaturze uczuć. Czasami trzeba 
było walczyć o nadwyrężoną reputację, czy ho-
nor. 

Wieczorem kuracjusze mogli oddawać się 
szalonej zabawie. Sala taneczna znajdowała się 
w kasynie, obecnym Domu Zdrojowym. Dwojono 
się i trojono, aby zapewnić moc atrakcji. Przygry-
wały nie jedna, a dwie orkiestry. Dbano o spec-
jalne efekty świetlne, były fajerwerki, race, ra-
kiety. Również i inne pensjonaty prześcigały się 
w ofercie dla przyjezdnych. Znany hotel rodziny 
Posłusznych organizował, na przykład Włoską 
i Wenecką Noc „z oświetleniem bengalskim” i róż-
nymi niespodziankami – koncertami w ogrodzie. 
A do dyspozycji gości była „pierwszorzędna kuch-
nia i dobrze pielęgnowane trunki”. Na chętnych 
czekały samochody, które zawoziły wycieczko-
wiczów do Frysztatu lub w Pobliski Beskid Śląski. 

Wprawdzie centrum życia towarzyskiego był 
Park Zdrojowy, ale kuracjuszy przyciągał również 
nowoczesny basen pływacki, oddany do użytku 
w roku 1937. Oprócz tego w zimie najodważniejsi 

mogli skorzystać ze skoczni narciarskiej. Do dy-
spozycji były również korty tenisowe oraz staw 
z plażą, na której znajdowała się przystań kaja-
kowa, a także tereny jeździeckie. Nic zatem dziw-
nego, że do Jastrzębia-Zdroju przebywała elita 
nie tylko ze względu na jego walory lecznicze, ale 
pragnąca odskoczni od życia codziennego. Atrak-
cje, które czekały na nią pozwalały rzucić się 
w wir szaleństw i beztroskiej zabawy. Nawet naj-
wybredniejszy turysta znalazł u tutaj coś dla 
siebie. 

„Piknik w kurorcie”, czyli niedzielna impreza 
zorganizowana w Parku Zdrojowym przeniosła 
jastrzębian w sentymentalną podróż w czasie. 
Zobaczyli, jak toczyło się życie towarzyskie w jed-
nym z najbardziej znanych kurortów zdrojowych 
na Śląsku. Solistka Katarzyna Jeleń przypomniała 
najbardziej znane szlagiery dwudziestolecia mię-
dzywojennego, np. „Ada to nie wypada”, „Seks-
apil to nasza broń kobieca” czy „Summertime”. 
A Jakub Moroń mistrzowsko wykonał najbardziej 
znane i lubiane wówczas kawałki jazzowe, przy 

których bawiła się elita ówczesnej Polski i Europy. 
Publiczność uczestniczyła w pokazie filmu nie-
mego pt. „Kurort miłości”, według scenariuszu 
Teatru Monitoring z muzyką na żywo. A na koniec 
przygotowano prawdziwą gratkę – dancing w Do-
mu Zdrojowym. Obowiązywały suknie wieczoro-
we i fraki. 

Marcin Boratyn, kierownik Galerii Historii Mia-
sta podkreśla, że „chodziło właśnie o oddanie kli-
matu ówczesnej „Perły Uzdrowisk Śląskich”, jak 
określano Jastrzębie. „Warto wracać do czasów, 
największej świetności naszego miasta, z której 
możemy być dumni. Pamiętajmy, że sięga ona 
znacznie dalej niż kopalnie i przemysł wydobyw-
czy. Mamy się czym szczycić i o czym pamiętać”.

Wprawdzie pogoda podczas pikniku nie dopi-
sała, ale jak donosiła prasa sprzed 150 lat, kiedy 
inaugurowano pierwszy sezon w Bad Königs-
dorff, w okolicy 15 maja, aura była zmienna i nie 
rozpieszczała kuracjuszy. Tak więc tradycji stało 
się zadość. Nie zmienia to faktu, że impreza zo-
stała przygotowana z dużym rozmachem. Wielu 
jej uczestników otrzymało nagrody (reprinty po-
cztówek, albumy o mieście, przejażdżki zabytko-
wymi samochodami). Galeria Historii Miasta, głó-
wny organizator przedsięwzięcia, w sposób nie-
zwykle ciekawy i przystępny przybliżyła jastrzę-
bianom piękny fragment jastrzębskiej historii. 
Historii, która jest na ogół zapomniana i mało 
znana. A szkoda, bo do takich chwil z przeszłości 
powinno się często wracać i to nie tylko podczas 
szkolnych lekcji, ale również niedzielnych spa-
cerów i wycieczek po naszym mieście, które – jak 
się okazuje – ma niezwykle barwną i ciekawą 
przeszłość.

„W parku i salach Kasyna Zdrojowego odbędą się dwie z rzędu zabawy - dwie noce humoru i beztroskiego wesela. 
W przepięknie udekorowanych salach Kasyna i iluminowanym parku niespodzianki - efekty świetlne, serpentyny, 
fajerwerki, rakiety. Dwie orkiestry Zdrojowe przygrywać będą na przemian” – tak brzmiała reklama zamieszczona 
w jednym z czasopism, która zachęcała do dwudniowej zabawy w kasynie i jastrzębskim Parku Zdrojowym w 1930 roku. 
W niedzielę, 13 maja, miejsce to wypełnił klimat dwudziestolecia międzywojennego za sprawą imprezy „Piknik w kurorcie”.

Katarzyna Barczyńska

Fot. Adam Łukasik
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Sianożęty 
"Nadmorski Raj”

Jastrzębie-Zdrój, ul.Goździków 31
tel.: 32 47 00 366,    32 47 52 864

www.bbjsport.pl

12.07-20.07.2012 (8 noclegów) - 1090 zł
21.07-28.07.2012 (7 noclegów) - 990 zł
28.07-04.08.2012 (7 noclegów) - 990 zł
08.09-19.09.2012 (11 noclegów) - 955 zł

Super wakacje nad morzem 
                                         już od 955 zł                                                     z transportem

acznijmy od słynnego już progu satysfakcji. 
Według policyjnej nomenklatury odpowiada 
on określonej wartości - oczekiwanej do 

osiągnięcia, a wyznaczonej przez Komendę Woje-
wódzką Policji w Katowicach. Tyle definicja. To może 
teraz nieco konkretniej. Na pierwszy ogień – wska-
źnik wykrywalności w 7 kategoriach najbardziej „po-
pularnych” przestępstw, obejmujących rozboje, bój-
ki i pobicia, uszkodzenia mienia, kradzieże, kradzie-
że z włamaniem, kradzieże pojazdów i uszkodzenia 
ciała. Próg satysfakcji wynosi w tym przypadku 
39,4%. A więc, domyślamy się, na 100% prze-
stępstw obejmujących wspomniane kategorie zwie-
rzchnicy z Komendy Wojewódzkiej oczekują, że wy-
krytych zostanie trochę ponad 39%. Zapewne też 
nie obrażą się, jeśli ta magiczna bariera zostanie 
przekroczona. W całym województwie śląskim osią-
gnięto w tej „dyscyplinie” wynik 33,8%, zaś w Ja-
strzębiu-Zdroju – 40,3%. Nie jest więc źle. Także 
w innych kategoriach stróże prawa z Jastrzębia-
Zdroju – niczym satelita – krążą wokół wspomnia-
nego progu. No, może z jednym małym wyjątkiem. 
Tam, gdzie pada średnia wartość zabezpieczenia 
mienia na podejrzanego nie bardzo mamy się czym 
pochwalić. Niewtajemniczonym tłumaczymy cierpli-
wie, że chodzi tu o łączną sumę zabezpieczonego, 
a pochodzącego z przestępstw, majątku, którą dzieli 
się następnie przez wszystkich podejrzanych. Łącz-
nie z tymi handlującymi pokątnie lekarskimi pija-
wkami. Próg satysfakcji wyrażony jest tu sumą 
538,26 zł, a w naszym województwie – 1267,67 zł. 
W Jastrzębiu-Zdroju jest to zaledwie 98,87 zł. 

Kolejny wskaźnik i kolejna próba zrozumienia 
statystycznych rozważań. Tym razem coś o dyna-
mice przestępczości. Już śpieszymy wyjaśnić, co 
kryje się pod tym terminem. A sprawa, wbrew 
pozorom, jest banalnie prosta. Zestawiając dane 
z dwóch ostatnich lat – dajmy na to 2010 i 2011 roku 
- otrzymujemy ciekawe, by nie powiedzieć malowni-
cze, porównanie. Jeśli bowiem liczba przestępstw 
w roku 2010 była większa niż w roku następnym, 
mówimy o spadku dynamiki przestępczości, jeśli zaś 
tendencja jest odwrotna – o wzroście. Najpierw więc 
liczba ogółem wszczętych postępowań: dwa lata te-
mu było ich 2810, rok temu – 2831. Zatem należy 
odnotować niewielki wzrost tejże dynamiki. Podo-
bnie w przypadku przestępstw kryminalnych i tych 
określanych mianem gospodarczych, gdzie mieliśmy 
do czynienia z nieznaczną tendencją zwyżkową. 
I jeszcze jedna pozycja w policyjnej tabeli, odnoszą-
ca się do wymienionych tu już 7 kategorii prze-
stępstw. W 2010 roku odnotowano ich 1214, w 2011 
- 1207. Tym razem punkt dla naszych policjantów.

A co z wykrywalnością przestępstw? Nie od dzi-
siaj wiadomo, że łatwiej coś zacząć niż skończyć. 
A de facto do skuteczności stróżów prawa i ich kon-
sekwencji sprowadza się ta kategoria. W 2010 roku 
wykrywalność wynosiła 74,3%, rok później - 70,3%. 
W tym samym czasie - mowa o roku 2011 - w woje-
wództwie śląskim zatrzymała się ona na poziomie 
64,4%. To jak gdyby się ktoś krzywił na wyniki ja-
strzębskich stróżów prawa. Ciekawe wygląda tu ze-
stawienie poszczególnych kategorii przestępstw. 
Ogólnie wyniki uzyskane przez Komendę Miejską 
Policji w Jastrzębiu-Zdroju należy uznać za zadowa-
lające. W przypadku 3 kategorii jest to tendencja 
zwyżkowa, w 3 kolejnych mamy do czynienia z nie-
wielkim spadkiem. I tylko kradzieże pojazdów mącą 
nieco sielankę umiarkowanego optymizmu. A to wa-
żny wskaźnik, informujący nas jak często musimy 
zerkać zza firanki na naszą „limuzynę”. Dwa lata 
temu wynosił on 21,7%, rok temu zaś – zaledwie 
15,6%. W tym samym czasie średnia wojewódzka 
wyrażona była wartością 30. Jednym słowem na 100 
skradzionych samochodów w naszym mieście udało 
się w ubiegłym roku odzyskać jakieś15. Pozostałe 85 
rozpłynęło się w mgle, tudzież w zaciszu tajemni-
czych warsztatów samochodowych bez szyldów 
i adresów do korespondencji.

Zanim przejdziemy do kolejnej kategorii - reakcji 
policjantów na wykroczenia szczególnie uciążliwe – 
kilka słów wstępu. Bo niby co miałby oznaczać ten 
wskaźnik? Jak podają źródła policyjne, jest to „war-
tość procentowa obliczana na podstawie stosunku 
wykroczeń szczególnie uciążliwych do wszystkich 
wykroczeń ujawnionych przez policjantów pionu 
prewencji”. Ufff... Chodzi po prostu o to, jaką część 
wszystkich przestępstw stanowią te pospolite, choć 
towarzyszące nam na co dzień i nierzadko trakto-
wane przez nas jako powtarzający się refren. Mowa 
o zakłócaniu ładu i porządku, kradzieży do 250 zł, 
zniszczeniu mienia do 250 zł, zaśmiecaniu, używa-
niu słów wulgarnych, niszczeniu obiektów użytecz-
ności publicznej i spożywaniu alkoholu w miejscach 
zabronionych. Teraz już z czystym sumieniem mo-
żemy przejść do statystyk. I tak w 2010 roku wskaź-
nik ten wynosił 80,29%, w 2011 zaś – 78,9%. 
W analogicznych latach średnia wojewódzka to było 
odpowiednio 67,78% i 71,48%. Wszystko wskazuje 
więc na to, że to właśnie wykroczenia szczególnie 
uciążliwe, ta swoista prewencyjna drobnica, pisze 
scenariusze jastrzębskim, i nie tyko, stróżom prawa. 
W sumie może to i lepiej.

Wspomniany raport podejmuje także wątek de-
moralizacji nieletnich, czyli mówiąc po ludzku pochy-

la się nad losem naszych pociech, kiedy znikają nam 
z pola widzenia. I tak w ubiegłym roku między in-
nymi wylegitymowano 473 osoby, ujawniono 112 
nietrzeźwych nieletnich i 2 przypadki sprzedawania 
tymże nieletnim alkoholu. A to ciekawe. Zatem 
wszyscy zaopatrywani byli w alkohol przez dwóch 
„ziomów”, którzy podjęli się roli zaopatrzeniowców 
i wreszcie wpadli w ręce sprawiedliwości? Bardzo 
ciekawe...

Podobne zestawienie dotyczy oceny stanu bez-
pieczeństwa na drogach podległych KMP w Jastrzę-
biu-Zdroju. Co my tutaj mamy? Przede wszystkim 
liczbę wypadków drogowych. Ta ostatnia oscylowała 
przez 3 ostatnie lata wokół magicznej setki. Dalej - 
liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ubie-
głym roku były to 4 przypadki, prawie o połowę 
mniej niż dwa lata temu, ale o 4 więcej niż w 2010 
roku. I wreszcie liczbę kolizji drogowych, która 
w ubiegłym roku była najmniejsza od 3 lat i wynosiła 
636. Pouczająca jest także statystyka dotycząca 
eliminowania z ruchu nietrzeźwych kierowców. 
W 2011 roku w ręce policji wpadło ich 369. Ilu udało 
się umknąć Temidzie pozostanie już na zawsze taje-
mnicą? Ta smutna prawidłowość dotyczy także nie-
trzeźwych pieszych, których rok temu ujęto  w su-
mie 18. Dane te są o tyle donioślejsze, że osoby pod 
wpływem alkoholu spowodowały w analogicznym 
czasie 7 wypadków i 37 kolizji, powodując śmierć 
1 osoby i raniąc 8 innych. Także piesi „na gazie” nie 
zapiszą się złotymi zgłoskami w tym zestawieniu. 
Ogółem bowiem doprowadzili do 7 wypadków i 2 ko-
lizji, w których zginęła jedna osoba, a 6 zostało ran-
nych.

Straż Miejska pochylając się nad swoimi osią-
gnięciami w 2011 roku, zaczyna dziarsko od sił, jakie 
wystawiła w tym czasie. W sumie było to 1650 pa-
troli. Ponadto spośród wszystkich wystawionych pa-
troli 431, a więc 27% ogólnej liczby, stanowiły te pie-
sze. Reszta strażników przemierzała miasto w zaci-
szu służbowych samochodów, podziwiając przez 
opuszczoną szybę piękne widoki, tudzież co uro-
dziwsze obywatelki naszego grodu.

Jaki spektakularny owoc dał taki nakład sił? 
Otóż w tamtym roku strażnicy ujawnili łącznie 2642 
wykroczenia, nakładając przy okazji 829 mandatów 
karnych na łączną kwotę 63 075 zł. Odnotowane 
przypadki można śmiało ułożyć według częstotli-
wości, z jaką występowały na terenie naszego mia-
sta. Na tej bazie powstała swoista „lista przebojów”. 
Palmę pierwszeństwa dzierży na niej kategoria okre-
ślana przez raport Straży Miejskiej jako „wykro-

czenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji”. Domyślamy się, że chodzi o słynne 
blokady na koła i zdjęcia z kamer, które dowodzą 
niezbicie, iż z rzadka tylko lustrujemy wskaźnik prę-
dkością, a o których wspominał nam w swoim czasie  
jeden ze strażników. Zresztą, na domysłach się też 
kończy. Drugie miejsce przypadło „wykroczeniom 
związanym z przepisami Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości”. Tutaj chyba komentarz jest zbędny, 
ale dla porządku przypominamy, że chodzi głównie 
o degustatorów rodzimych win i innych smakoszy, 
rzadziej - o kiperów i koneserów. Trzecie zaś - „wy-
kroczeniom przeciwko porządkowi i spokojowi publi-
cznemu”. Tyle podium. Ci co znaleźli się poza nim, 
będą mieli swoją szansę już za rok.

Kolejna „playlista”. Tym razem dotycząca „in-
nych czynności administracyjno-kontrolnych”, do 
których zaangażowano strażników. Pierwsze miej-
sce - prewencyjne kontrole terenów wokół sklepów i
 lokali gastronomicznych, drugie – patrolowanie 
terenów przyległych do placówek oświatowych i wy-
chowawczych, trzecie – kontrole zasobów mieszka-
niowych. Tym samym już wiemy, gdzie mamy roz-
glądać się za strażnikami miejskimi i w razie czego 
zaalarmować ich bez używania zawodnych przecież 
telefonów komórkowych.

Straż Miejska, podobnie jak wcześniej jastrzę-
bscy policjanci, próbuje zmierzyć się w swoim rapor-
cie z zagadnieniem bezpieczeństwa na drogach. Jak 
czytamy, „dane z marca 2012 roku, w trakcie któ-
rego zrealizowała ona 11 sesji pomiarowych, uka-
zują skalę wykroczeń dotyczących naruszania do-
zwolonej prędkości przez kierowców”. Tylko w prze-
ciągu wspomnianego miesiąca ujawniono kilkaset 
takich incydentów. W tym prawie 200 przypadków 
przekroczenia prędkości o od 21 do 30 km/h, 72 
przypadki o od 11 do 20 km/h i 34 o od 31 do 40 
km/h. 

Podobnie ważną funkcję pełni straż pożarna. Tu-
taj także należałoby z atencją pochylić się nad sta-
tystykami. Jakiś czas temu, z okazji Dnia Strażaka, 
uczyniliśmy to (”Śmiałkowie od św. Floriana”), nie 
bez satysfakcji i dojmującego poczucia, że w przy-
padku tej służby spełniają się marzenia o formacji 
idealnej - profesjonalnej i z poczuciem misji. Miejmy 
nadzieję, iż także inni pójdą w ich ślady. A to wszy-
stko z myślą o bezpiecznym mieście i na przekór sta-
tystycznym apologetom...

STATYSTYCZNE BEZPIECZENSTWO
Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. Każda z tych służb odpowiada za bezpieczeństwo w naszym mieście. Każda w swoim 
zakresie i na miarę swoich możliwości. Aby móc odpowiedzieć na pytanie, jak wywiązują się z tego zadania, trzeba zadać 
sobie trochę trudu. W praktyce ten trud oznacza kilkugodzinne ślęczenie nad rozmaitymi raportami, analizowanie rzędów 
cyfr i sensu ekscentrycznych definicji. I kiedy wreszcie pojawi się suchość w ustach, zacznie dwoić się i troić w oczach,
a za oknem da się słyszeć pianie koguta, spłynie na nas łaska wiedzy. Najwyższy czas, żeby podzielić się nią z innymi...

,
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Damian Maj

wskaźnik wykrywalności 
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rokurator Jacek Rzeszowski ze spokojem 
tłumaczy: „Po pierwsze, szkoły cieszą się 
pewną autonomią i to trzeba uszanować, po 

drugie, praca operacyjna jest tam utrudniona – ża-
den policjant ze zrozumiałych względów nie miałby 
czego szukać na szkolnym korytarzy. Poza tym, nie 
zapominajmy, szkoła jest przede wszystkim obsza-
rem działania dyrekcji, nauczycieli i innych pracu-
jących w niej osób”. Co racja to racja. My też nie wy-
obrażamy sobie na co dzień rosłego stróża prawa, 
który w ramach gry operacyjnej rzucałby co drugie 
słowo „ziomal, ogarnij się!” Owszem, znamy takie 
obrazki z amerykańskich filmów, ale tak daleko 
w tych sprawach to my jeszcze nie jesteśmy. I cho-
ciaż uśmiechamy się do swoich myśli, to akurat do 
takiego „rozwoju” nie bardzo nam się spieszy. Po-
wracamy zatem do poprzedniej konwencji i pytamy, 
kiedy policjanci powinni pojawić się na terenie pla-
cówki? „Powinni tam być po otrzymaniu informacji, 
że coś się stało, na przykład, że istnieje uzasadnione 
podejrzenie o pojawieniu się narkotyków w szkole” – 
odpowiada prokurator Jacek Rzeszowski. Mają na-
tychmiast udać się na miejsce, tak? „To zależy od ro-
dzaju informacji. Ale w przypadku pojawienia się sy-
gnału, wskazującego na ujawnienie, powiedzmy 
w tej chwili, narkotyków w szkole reakcja powinna 
być niezwłoczna” – wyjaśnia. A więc nie za dzień, nie 
za dwa, ale natychmiast? Po chwili prokurator doda-
je: „Wśród wielu informacji, jakie docierają do policji 
są i takie, które określiłbym jako nieskonkretyzo-
wane, odsunięte w czasie. Siłą rzeczy w tych wspo-
mnianych przypadkach pośpiech nie jest najwa-
żniejszym wyznacznikiem ich pracy”. Nam tutaj cho-
dzi o zasadę.

A więc po kontaktach ze szkołami, policją, magi-
stratem – teraz także z prokuraturą – znowu kolejna 
terra incognita, ziemia nieznana, ziemia niczyja? 
A właściwie niezagospodarowana – jak ta z chwa-
stami w centrum Jastrzębia? To pierwsza myśl, jaka 
przychodzi nam do głowy, kiedy pada argument wy-
jątkowości naszych szkół. A może raczej wykręt? Za-
strzegamy: to tylko nasze niejasne wrażenie, a i sam 
pan prokurator, opisujący przecież stan faktyczny, 
nie zaś własne widzimisię, mógłby obrazić się na sło-
wo „argument”, tym bardziej – na „wykręt”. No do-
brze, jeśli nie terra incognita, to może deja vu?. Rze-
czywiście mamy odczucie, że z podobną sytuacją ze-
tknęliśmy się już kiedyś. No tak! Problem blokersów! 
I tak jak tu szkolne korytarze, tak tam klatki scho-
dowe były traktowane na zasadzie: problem jest, ale 
nie nasz. Można się znów uśmiechnąć, ale jakoś nie 
jest nam do śmiechu. Zbyt dobrze wiemy, co ozna-
cza ta ziemia niczyja. Szczególnie w sytuacjach, 
gdzie stawką jest bezpieczeństwo młodych ludzi 
w szkołach – i to wobec jednej z największych pato-

logii w skali bez mała całego świata. W praktyce ka-
oiste twierdze nie „nachodzą” na siebie, pozostawia-
jąc tym samym dużą przestrzeń dla takich jednych, 
których nie chcemy tutaj reklamować, a którzy z ła-
mania prawa uczynili sposób na życie i podobno 
całkiem im to wychodzi. 

Idąc dalej, wszyscy trzymają się tych okopów, 
tzn. może nawet starają się przestrzegać swoich 
procedur, ale te ostatnie mają to do siebie, że nigdy 
nie zagospodarują całej rzeczywistości, a mówiąc 
szczerze – nie są w stanie „zaopiekować się” porzą-
dnie nawet tym swoim niewielkim odcinkiem, jaki 
mają pod sobą. Niemniej poziom satysfakcji, ten 
prezentowany przez rozmaite instytucje, jest nicze-
go sobie. „Robimy co do nas należy! Spełniliśmy 
swój obowiązek względem procedur!” – da się sły-
szeć triumfalny głos tej, czy innej odpowiedzialnej 
osoby. Tylko czemu efekt wzbudza wątpliwości? 
Można schować się za procedurami, można (po piła-
towsku?) umyć ręce, ale czy od tego naprawdę ubę-
dzie brudu? Zauważmy jedno: nikt jakoś nie kwapi 
się, żeby wysłać na tę słynną ziemię nieznaną, ni-

czyją swoją ekspedycję. Bo i niby po co? Za zasie-
kami z mało klarownych przepisów można poczuć 
się tak bezpiecznie. I ewentualnie rzucić ze świętym 
oburzeniem: „My robimy, co do nas należy. Jakim 
prawem niszczy się nasz nieskazitelny wizerunek?”
 

„Jestem przekonany, że policja poważnie traktu-
je sprawy narkotykowe” – to zdanie padło z ust ja-
strzębskiego prokuratora jako jedno z pierwszych. 
Nie zaprzeczamy, ale… „A ponieważ dysponuje taki-
mi, a nie innymi siłami może pojawić się wrażenie 
pustki” – kontynuuje wątek. A szkoły? Co z nimi?. 
„Tak jak wspomniałem, nie ma możliwości pójścia do 
szkoły i łapania uczniów” – ucina krótko. To znaczy, 
że tak naprawdę zostały pozostawione same sobie? 
Prokurator Jacek Rzeszowski kręci z dezaprobatą 
głową: „A dlaczego nie docenić działalności prewen-
cyjnej? Należy konsekwentnie ścigać „przestępców 
narkotykowych”, ale sama działalność karna nie zli-
kwiduje problemu narkotyków, może go tylko ogra-
niczyć. Czy przypadkiem wprowadzenie mody na 
niebranie nie brzmi w tym kontekście o wiele senso-
wniej?” – pyta. Mody? A kto miałby ją wprowadzić? 

Wygląda właśnie na to, że to moda na coś zupełnie 
przeciwnego zdobywa więcej zwolenników. Proku-
rator powołuje się na przykład Stanów Zjednoczo-
nych, które wydały krocie na walkę z przestępczoś-
cią narkotykową. Ba, w jej ramach doprowadziły na-
wet do wybuchu wojny domowej w jednym z państw 
Ameryki Łacińskiej. I co? Zdaniem naszego rozmów-
cy efekty tej polityki pozostawiają wiele do życzenia. 
Może rzeczywiście coś w tym jest? A może jest wręcz 
przeciwnie? 

Może Amerykanie pokazali, że walka z narkobiz-
nesem to droga, która prowadzi na manowce? Może 
równie poważnie trzeba zająć się tymi, którzy są 
ofiarami tego procederu, a więc po pierwsze zago-
spodarować wspomnianą tu już ziemię niczyją, a nie 
tylko uganiać się za nieuchwytnymi dilerami i to po-
niewczasie, kiedy ci ostatni zadomowili się na niej na 
dobre? Może chodzi o to, żeby nie było komu sprze-
dawać tych narkotyków? Żeby zlikwidować tę swo-
istą Strefę Gazy, gdzie handel bronią, pomimo 
wszelkich możliwych zakazów, rezolucji i ustaw, do 
dzisiaj kwitnie w najlepsze? Bo przecież jak nie bę-
dzie odbiorców, to i interes padnie! Tylko że to wy-
maga ciągłego działania, trzymania ręki na pulsie, 
monitorowania sytuacji. A na to nie wszystkich stać, 
po prawdzie – niewielu. Mało tego, szybko można 
narazić się na zarzut totalitarnych ciągotek! Ale czy 
tak nie byłoby lepiej? Nawet jeśli tego bieżącego 
monitoringu w szkołach podejmie się policja? Czy de 
facto nie będzie to oznaczać: ochrony dla jednych 
i przestrogi dla drugich? Bo przecież policja to nie tyl-
ko represja, ale i przeciwdziałanie. Natomiast zarzut 
o niewyszukane metody jest w tym przypdku o tyle 
dziwny, że przecież chodzi o młodych ludzi, nie do 
końca ukształtowanych, na których ciągle trzeba 
zwracać uwagę i korygować ich postawy. Trzeba ich 
poprowadzić za rękę w ten przecież niezbyt idealny 
świat, a nie „Róbta, co chceta!” w imię źle pojętej 
swobody i wolności. 

Nawiązując do wypowiedzi pana prokuratora, 
owszem, pogadanki dobra rzecz, ale tu trzeba cze-
goś więcej. „Verba docent, exempla trahunt” – głosi 
łacińska sentencja. „Słowa uczą, przykłady przycią-
gają”. Zdecydowana reakcja na określone sytuacje 
będzie niosła ze sobą jednoznaczny przekaz, przy 
którym „wysiądzie” najbardziej nawet wyrafinowany 
panel o szkodliwości zażywania narkotyków. W prze-
ciwnym razie, i znów przychodzi nam posiłkować się 
ludową mądrością: „Hulaj dusza – piekła nie ma!” 
A że problem jest, nie trzeba nikogo przekonywać. 
Chociażby przykład, o którym informowały szeroko 
media – polski akademik, gdzie ujęto kilku dealerów.

Szkolna „ziemia niczyja”
„Szkoła to specyficzny teren” – te słowa, wypowiedziane przez Jacka Rzeszowskiego, szefa jastrzębskiej prokuratury, 
cytujemy już na samym początku, bo też ich waga i znaczenie zasługują na to, żeby otrzymały palmę pierwszeństwa. 
Zatrzymajmy się przez chwilę przy samym cytacie. Czego właściwie dotyczył? Najprościej rzecz ujmując, kwestii narko-
tyków w szkołach. A niby na czym miałaby polegać ta wyjątkowość placówek oświatowych? Tym bardziej w kontekście 
czegoś tak groźnego jak przestępczość narkotykowa? A może szkoły są po prostu trzymane pod kloszem w całej tej sprawie? 

ciąg dalszy strona 11
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SZAFY 
GARDEROBY DO ZABUDOWY

SZAFY 
GARDEROBY DO ZABUDOWY

KOMANDOR

Autoryzowany dealer
Pasaż 24h boks 9 i 10, ul. Harcerska 2a, Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4761412

FIRANY
- ATRAKCYJNE CENY
- SZYCIE
- SPRZEDAŻ
- MODELOWANIE
- FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA

Pasaż 24h (obok marketu Kaufland)
ul. Harcerska 2a, Jastrzębie-Zdrój
Zapraszamy: Pn-Pt: 10.00-17.30
Sob: 10.00-13.00

tel. 515 244 843

Czas na zmiany?  
Kup firany!

PROMOCJA 
-15 %   -30 % 
TYLKO DO
6 CZERWCA
PRZYJDŹ 
I ZAMÓW
BEZPŁATNY 
POMIAR
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Dobre i to. Choć to zapewne tylko wierzchołek góry 
lodowej. Przy okazji po raz kolejny ujawniono po-
wszechność zażywania narkotyków przez młodych 
ludzi, w tym konkretnym przypadku – studentów. 
Ale przecież nikt nam nie wmówi, że zło zaczyna się 
dopiero na studiach. I nie pomoże wytaczanie pro-
cesów, tym którzy chcą otworzyć oczy na ten pro-
ceder. To go nie powstrzyma, a wręcz przeciwnie – 
da przyzwolenie na jego dalszą eskalację. I kto jak 
kto, ale właśnie wyedukowani i doświadczeni peda-
godzy to wiedzieć powinni.

Teraz, kiedy pojawia się okazja, żeby skonfron-
tować to pytanie z nie byle kim, bo szefem jastrzęb-
skich prokuratorów, staramy się być – najbardziej 
jak to możliwe – precyzyjni. Jak to jest? Czy w imię 
wolności można uczynić z placówek oświatowych 
swoistą oazę nieskrępowanej swobody niedoświad-
czonej młodzieży? Bo niby jak młodzi ludzie korzy-
stają z tej wolności? Czy są na nią przygotowani? 
A rola dorosłych? Może to przede wszystkim oni 
w majestacie poprawności i zdobyczy politycznych 
pogubili się w labiryncie cieszących się autonomią 
szkolnych korytarzy? Czy przykłady z historii nie 
wskazują, że za nadmiar nieodpowiedzialnej wol-
ności przychodzi drogo zapłacić? Czy nie tego rów-
nież uczy się w szkołach? Czy przypadkiem wa-
hadełko historii nie przesunęło się za bardzo w dru-
gą stronę – od zniewolenia po niczym nieograni-
czoną wolność? Wolność przecież powinna iść w pa-
rze ze świadomością i odpowiedzialnością, dzięki 
którym można z niej bezpiecznie korzystać. Ale czy 
w przypadku szkoły, gdzie mamy do czynienia z mło-
dymi ludźmi, w dodatku wchodzącymi dopiero w do-
rosłe życie, można mówić o wyrobionej świado-
mości, a tym bardziej odpowiedzialności? Czy wza-
jemne przepychanie się rodziców i nauczycieli co do 
wychowania służy rozsądnemu cieszeniu się tą wol-
nością? Czy przygotowuje do stawiania czoła zagro-
żeniom, także tym w szkołach? 

Nie od dzisiaj wiadomo, że placówki oświatowe 
to największe skupiska młodych ludzi. To tam najłat-
wiej „upchać” swój towar – i to rozmaitej maści. I nie 
zmieni tego faktu nawet największy krzyk oburzenia 
o niszczeniu wizerunku. Nie wolno jednak zapomi-
nać, ze liczy się towar, a nie jego opakowanie. Więc 
jak jest z tymi szkołami?. Kto tak naprawdę odpo-
wiada za to, co się tam dzieje? Prokurator Jacek Rze-
szowski nie odpowiada wprost na żadne z postawio-
nych pytań. Nie musi, bo robi znacznie więcej. 
Szczególnie wtedy, kiedy po wysłuchaniu naszej „li-
tanii” podkreśla z naciskiem: „Za dyscyplinę w danej 
szkole odpowiada w pierwszej kolejności jej dyrek-
cja.” Kiedy więc opowiadamy mu casus jednej z ja-
strzębskich szkół, w której szatnia stała się swoistym 
azylem, w obronie którego podniósł się „krzyk rozp-
czy jastrzębskiej młodzieży”, poparty przez niektó-
rych dorosłych i rozpowszechniony szeroko przez 
odpowiednie media, kręci z niedowierzaniem głową. 
My także. Ten gest, łącząc nas i prokuratora Jacka 
Rzeszowskiego w przedziwny sposób, jest zarazem 
ostatnim akcentem rozmowy. Rozmowy, która wiele 
wyjaśniała, ale która także potwierdziła nasze wąt-
pliwości. Wiele więc wskazuje na to, że, chcąc nie 
chcąc, ten temat pozostaje nadal otwarty. Swoją 
drogą, może to i lepiej, bo dopóki jest problem, to 
przynajmniej trzeba go zauważyć. 
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Z racji na EURO 2012 w tym roku wszelkie im-
prezy, przewidziane przeważnie na połowę lub 
koniec czerwca, przesunięte zostały na pierwsze 
dni miesiąca. Dzięki temu weekend od 1 do 3 
czerwca zagwarantuje szereg atrakcji dla mie-
szkańców całego regionu.

W Jastrzębiu-Zdroju dwudniowe święto miasta 
rozpocznie się 2 czerwca. Pierwszy dzień im-
prezy odbywac się będzie juz od godziny 15.00, 
kiedy to spod Miejskiej Biblioteki Publicznej ru-
szy barwny korowód, który dojdzie aż na stadion 
czyli główne miejsce wydarzeń. Przed jastrzę-
bianami zaprezentują się tam Kabaret Moral-
nego Niepokoju, Agnieszka Chylińska oraz Bud-
ka Suflera. Tradycyjnie już, pierwszy dzień Dni 
Jastrzębia zakończy pokaz sztucznych ogni. 
W niedzielę kolejna dawka atrakcji. Tym razem 
organizatorzy zagwarantowali występy Kabare-
tu Smile,Krzysztofa Krawczyka oraz Ewy Farny. 
Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

W tym samym czasie będzie się działo także 
w Żorach. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach za-
prasza bowiem na 35. Żorską Wiosnę Młodości. 
W dniach od 1 do 3 czerwca w Parku Cegielnia 
odbędą się koncerty: Ellie, PIN, MoonGoose, 
PomaU, Star Guard Muffin i Kamil Bednarek, 
Dromader i LADY PANK. Wstęp oczywiście wol-
ny. Koncerty rozpoczynać się będą po godzinie 
17.00.

Jednocześnie w Wodzisławiu Śląskim organizo-
wane są 43 Dni Wodzisławia Śląskiego. Standar-
dowo już, impreza potrwa od piątku do niedzieli, 
w terminie tym razem od 1 do 3 czerwca. Gwia-
zdami tegorocznego święta miasta będą m.in. 
Brodka, Varius Manx, Damian Holecki, Arkon, 
zespoły folklorystyczne, Dj i zespół rockowy 
Orange z Turcji. Prócz koncertów przewidziano  
takie atrakcje jak Dzień Dziecka na rynku (kon-
kursy, występy, animacje, zabawy), Biesiadę 
Śląską, Dni Tureckie, jarmark, dmuchańce, ka-
ruzele i wiele innych. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.wck.wodzislaw.pl.

Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego po raz ko-
lejny zakwestionował uchwały podjęte przez 
Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zostało wszczęte 
postępowanie nadzorcze wobec uchwały RM 
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Jastrzębie-Zdrój w 2012 r., a także 
uchwały z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie 
włączenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. prof. 
Rudolfa Ranoszka do Zespołu Szkół nr 4 w Ja-
strzębiu-Zdroju. 

Nadzór prawny zakwestionował uchwały z przy-
czyn formalnych, ale jak tłumaczy Andrzej Kina-
siewicz, zastępca przewodniczącego Rady Mia-
sta, nie są to buble prawne, a cała sytuacja wy-
nika z nieścisłości obowiązującego prawa, które 
niejednoznacznie określa niektóre sprawy.

Spokojnie, to nie zamieszki na Szerokiej, a akcja krwio-
dawstwa, zorganizowana pod jastrzębskim zakładem 
karnym. Tam bowiem w piątek, 18 maja, podjechał 
specjalny autobus z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Jak okazuje się, stacja krwiodawstwa na kółkach na 
Szerokiej zjawia się regularnie, dwa razy do roku. 
Wszystko po to, aby podarować potrzebującym dzie-
ciakom odrobinę radości w postaci słodyczy. Wiadomo 
że po oddaniu krwi, należy nam się dzień wolnego od 
pracy oraz zestaw czekolad. Jednak w przypadku pra-
cowników zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju jest 
zgoła inaczej. Nie tylko od razu po oddaniu krwi wra-
cają do pracy, to jeszcze otrzymane słodkości przeka-
zują na prezenty dla dzieci. Z tego powodu strażnicy 
oddają krew akurat przed Dniem Dziecka i Świętami 
Bożego Narodzenia. 

Piątkowa akcja skierowana była nie tylko do funkcjo-
nariuszy pracujących na co dzień w więzieniu, ale do 
wszystkich służb mundurowych w naszym mieście. 
I jak dowiedzieliśmy się, żadnego z funkcjonariuszy nie 
trzeba namawiać aby oddał krew w słusznej sprawie.

publicystyka        informacje

Damian Maj

IMPREZOWY 
WEEKEND

UCHWAŁY DO 
POPRAWKI?

BIBLIOTECZNY PIKNIK
Nie ma się jednak czemu dziwić, skoro na główny punkt 
ogólnopolskiego tygodnia bibliotek przygotowano na-
prawdę ciekawe atrakcje. Ich głównym punktem były 
spotkania autorskie z pisarzami, których pozycje mie-
szczą się w zbiorach jastrzębskiej książnicy. O kim kon-
kretnie mowa? Między innymi o Ewie Wachowicz ale 
również dwóch innych postaciach. Ale to nie były jedy-
ne atrakcje przygotowane dla mieszkańców Jastrzębia.
Szereg ciekawych propozycji sprawił, że jastrzębianie, 
mimo padającego deszczu nie omieszkali zjawić się na 
pikniku z biblioteką, co pokazało, że oferta przedsta-
wiana przez Miejską Bibliotekę Publiczną jest kusząca. 
A atrakcji tych nie brakowało przez cały tydzień, ponie-
waż "Piknik z Biblioteką" był częścią trwającego IX 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 

Zaproszeni goście, gry i zabawy dla dzieci – wszystko 
bardzo przypadło do gustu jastrzębianom, co jest do-
wodem na to, że biblioteka jeszcze długo będzie w 
grze.

Mimo deszczowej aury, Miejska Biblioteka Publiczna 
pokazała, że faktycznie, zgodnie z hasłem przewodnim 
IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, jest ciągle 
w grze. Piknik z biblioteką, mimo iż odbył się nie w par-
ku, jak planowano, a w Masnówce, okazał się bardzo 
udanym przedsięwzięciem.

Fot. Magdalena Kowolik

KREW POD WIĘZIENIEM

Fot. Łukasz Parylak
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„W 1912 roku ukończono budowę nowej, muro-
wanej szkoły katolickiej w Bziu Górnym. Jej otwarcia 
dokonano 1 kwietnia 1912 r. Całkowity koszt budo-
wy - jak ogłoszono w gazecie powiatowej ”Plesser 
Kreissblatt” z 12 lutego 1912 r. – wynosił 46 340 ma-
rek i 24 fenigi. Rząd pruski przekazał na ten cel 19 ty-
sięcy marek. Pozostałe środki zgromadzili mieszkań-
cy oraz poszczególne gminy, zaciągając kredyty.” - 
opowiada Urszula Niemczyk, wicedyrektor SP nr 15.

Przez pierwsze dwa lata przez szkołę przewijali 
się różni nauczyciele, jedni bardziej lubiani przez 
uczniów i miejscową społeczność, inni wręcz nie da-
rzeni sympatią. Jednak już wkrótce, nauczyciele, op-
rócz wpajania dzieciom podstawowej wiedzy dostali 
również inne zadanie. Gdy w 1914 roku wybuchła 
I Wojna Światowa, władze pruskie rozesłały do szkół 
pismo okólne, w którym zobowiązywały nauczycieli 
do oceny nastrojów propolskich wśród młodzieży. 
Musieli oni pisemnie informować o sytuacji w zespo-
łach śpiewaczych szkolnych i pozaszkolnych, a także 
o politycznych zachowaniach mieszkańców podczas 
dożynek oraz innych uroczystości we wsi. 

Od początku swojego istnienia, szkoła, wtedy 
oficjalnie nazywana szkołą katolicką w Bziu Górnym, 
pełniła nie tylko rolę edukacyjną, ale również była 
miejscem, gdzie odbywały się, niezwykle ważne dla 
całej społeczności wydarzenia. Wystarczy chociażby 
wspomnieć o jednym „To właśnie tutaj ludzie zade-
cydowali, że chcą przynależeć do Polski a nie do Nie-
miec. W 1920 roku w Bziu odbył się plebiscyt. Loka-
lem wyborczym była właśnie szkoła katolicka w Bziu 
Górnym. Podczas jego trwania  80% mieszkańców 
głosowało za Polską” - opowiada Urszula Niemczyk.

Po zakończeniu I Wojny Światowej, życie w Bziu 
powoli toczyło się własnym rytmem. Większość ro-
dzin zamieszkujących te tereny parała się rolnic-
twem, potrzebna więc była każda para rąk do po-
mocy. W związku z tym, rodzice z Bzia wystąpili 
o zmianę terminu...wakacji. Od 1924 roku, młodzi 
uczniowie szacownej „jubilatki” odpocząć, ale tylko 
od nauki szkolnej, mogli w dwóch turach: od 14 lip-
ca do 15 sierpnia oraz od 20 września do 20 paź-
dziernika. 

Dyrekcja szkoły dogrzebała się nawet do infor-
macji, ile uczniów uczęszczało do placówki w pier-
wszych latach jej istnienia. „Udało nam się uzyskać 
szereg informacji, dotyczących przeszłości tej szko-
ły. Wiemy na przykład, że w 1930 roku do szkoły ka-
tolickiej w Bziu Górnym uczęszczało 160 uczniów. 

zdolności u młodych uczniów. Placówka kładzie na-
cisk zarówno na naukę języków, jak również na roz-
wój zdolności artystycznych u swoich wychowan-
ków. Dużo można by wymieniać projektów i konkur-
sów, w których "15" świetnie sobie radzi. To również 
szkoła, która stara się aby rozwijać w dzieciach em-
patię i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Z tego 
powodu „jubilatka” szeroko propaguje działalność 
charytatywną i sama inicjuje różnego rodzaju akcje. 
Wystarczy wspomnieć, że zaledwie w trwającym 
roku szkolnym w Sp nr 15 odbyły się następujące 
działania: „Wyprawka dla żaczka”, „I ty możesz zo-
stać św. Mikołajem”. Samorząd Uczniowski w akcji 
„Góra Grosza” zebrał 668,93 zł i odesłał do punktu 
dystrybucji. Społeczność szkolna i oddział przed-
szkolny zebrały dary dla bezdomnych zwierząt w ilo-
ści 60 kg karmy suchej, 20 puszek o łącznej masie 15 
kg, 4 koce, 2 miski, 2 sztuki psich zabawek, kaga-
niec, pościel. Kontynuowano zbiórkę plastikowych 
zakrętek w ramach akcji „Pomóż Kamilowi” - wylicza 
dumna ze swoich uczniów Urszula Niemczyk.
 

To oczywiście tylko garstka informacji, które 
warto przekazać na temat placówki w Bziu. Z racji 
tak zacnego jubileuszu przez cały rok organizowane 
są liczne imprezy, mające na celu uczczenie 100-le-
cia szkoły. Ich kulminacja nastąpi już wkrótce. „Naj-
pierw, w niedzielę, 27 maja, odbędzie się wielki 
szkolny festyn, na który wszystkich serdecznie 
zapraszamy. Impreza rozpocznie się o godzinie 
15.00 i potrwa do 21.00. Natomiast oficjalne uro-
czystości, na których nie zabraknie zaproszonych 
gości, odbędą się 6 czerwca” - zdradza Urszula 
Niemczyk.

Z okazji jubileuszu jest jeszcze jedna niespo-
dzianka, a mianowicie publikacja, dotycząca 100 – 
letniej historii jednej z najstarszych szkół w mieście. 
Pomysłodawczynią tej publikacji jest Krystyna Mate-
ra, przez wiele lat bardzo związana z SP nr 15. ”Wy-
dajemy specjalną publikację, w której znajdować się 
będą stare zdjęcia, informacje, słowem wszystko, co 
powinniśmy wiedzieć o tej placówce. 350 stron, 
mnóstwo zdjęć – to wszystko będzie można zoba-
czyć właśnie w naszej publikacji. Będzie ona do za-
kupienia w naszej szkole oraz dostępna w bibliotece 
- informuje Urszula Niemczyk, która wespół z Krysty-
ną Materą oraz pozostałymi nauczycielami  tworzyła 
książkę opisującą historię Szkoły Podstawowej nr 15 
im. Marii Konopnickiej.

 

wzbogacona o 6 sal lekcyjnych, gabinet pomocy na-
ukowych, gabinet fizyko-chemiczny, sanitariaty. 
Uczący zaczęli organizować klasopracownie: fizyko-
chemiczną, geograficzną, historyczną, biologiczną, 
dwie sale do nauczania początkowego. Starsze kla-
sy, które uczyły się w przedszkolu, przeniesiono do 
nowego skrzydła szkoły. W budynku przedszkola 
zorganizowano zastępczą salę gimnastyczną 
o powierzchni 60m2, stopniowo wyposażając ją 
w sprzęt: materace, ławeczki, drabinki. 

Kolejne lata to ciągłe modernizacje szkoły, proś-
by o fundusze z budżetu miasta na rozbudowę czy 
doposażenie. Również rodzice uczniów uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej nr 15 wzięli los placów-
ki w swoje ręce. To dzięki ich wsparciu, w szkole po-
jawiła się radiola, to dzięki składkom wpłacanych na 
Komitety Rodzicielskie w szkole pojawił się kompu-
ter. Jednak udało się również przekonać władze mia-
sta, że rozbudowa „15” jest niezbędna. „Jak wielka 
radość zapanowała w szkole, kiedy w „Wykazie 
zadań inwestycyjnych” realizowanych przez miasto 
Jastrzębie w 1997 roku pod pozycją 24 znalazła się 
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 15 w Bziu, to tyl-
ko wiedzą ci, którym wówczas zależało na polep-
szeniu warunków nauki w naszej Jubilatce„ - śmieje 
się Urszula Niemczyk.

1 czerwca 1998 roku, w Dzień Dziecka, odbyła 
się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod 
rozbudowę szkoły. „Realizacja inwestycji trwała pół-
tora roku. Wybudowano salę gimnastyczną z zaple-
czem, segment dydaktyczny, część kuchenno-go-
spodarczą. Nie zrealizowano poddasza nad segmen-
tem z 1973 roku. Cały kompleks został oddany do 
użytku 1 września 1999 roku  w czasie inauguracji 
nowego roku szkolnego. Ówcześni radni uznali, że 
tyle nam wystarczy w I etapie budowy. Później, bo 
w listopadzie  2005 roku zostało oddane do użytku 
boisko do piłki nożnej. Mamy nadzieję, że w najbliż-
szej przyszłości zostanie wybudowane poddasze, 
które powiększy bazę lokalową szkoły.” - opowiada 
wicedyrektor.

Oczywiście to również nie wszystko. Co rusz 
w szkole przeprowadzono szereg remontów, które 
usprawniły pracę placówki oraz polepszyły komfort 
uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Bziu to nie tylko 
placówka, w której realizowane są liczne projekty 
edukacyjne mające na celu rozwój wszechstronnych 

Placówką kierował wtedy Ignacy Buś, nauczaniem 
zajmowali się też Anna Hakówna, Maria Krzystków-
na, Dziuba, Alojzy Lubos.” - wylicza Urszula Niem-
czyk, która bardzo zaangażowała się w uczczenie 
jubileuszu SP nr 15.

Jednak historia pokazuje, że już wkrótce miały 
zakończyć się czasy sielanki w Bziu, jak i w całej Eu-
ropie. Nadeszła bowiem II Wojna Światowa.
„1 września 1939 roku - dzieci z Bzia miały rozpo-
cząć kolejny rok szkolny. Tymczasem około godziny 
13.00, oddziały Wehrmachtu zaczęły zajmować  
Bzie Górne i Bzie Zameckie. Ostrzeliwano zabudo-
wania dworskie do czasu wywieszenia białych flag. 
Cały polski Górny Śląsk został włączony do Rzeszy. 
W szkołach zakazano nauki historii i geografii ojczys-
tej, wprowadzono jako obowiązkowy język niemie-
cki” - opowiada wicedyrektor SP nr 15.

Jak obowiązkowy język niemiecki, to logiczne, 
że również niemieccy nauczyciele.  W szkole w Bziu 
Górnym kierownikiem szkoły był najpierw Berger. 
Następnie stanowisko to objął Alfred Getner po-
chodzący z głębi Niemiec. W szkole pracowały po-
nadto nauczycielki niemieckie: Erika Finder ( z Tirin-
gen) i Marta Beck (z Wrocławia) oraz nauczyciel Zie-
lonka (Cilonka).

W czasie II Wojny Światowej ponownie szkoła 
w Bziu pełniła rolę inną niż edukacyjną. To w jej bu-
dynkach znajdował się szpital polowy, podczas 
wkraczania na tereny Bzia wojsk radzieckich, na 
dzisiejszych boiskach sportowych powstał obóz dla 
jeńców niemieckich. Do 1944 roku dzieci nie miały 
możliwości przebywania w klasach szkolnych, więc 
siłą rzeczy robiono co możliwe, aby edukacja nadal 
trwała, wybierając na prowizoryczne klasy przeróż-
ne miejsca, jak chociażby miejscowa gospoda. Jed-
nak zakończenie wojny i opuszczenie przez radziec-
kich żołnierzy sal w SP nr 15, sprawiło, że dzieci 
znów mogły wrócić do swojej szkoły. 

Kolejną ważną datą był rok 1970.  Dnia 14 maja 
tego roku, w szkole odbyła się uroczystość wbudo-
wania kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły 
w Bziu Górnym. Rozpoczęto I etap rozbudowy szko-
ły. Fundamenty oraz piwnice wybudowali mieszkań-
cy w czynie społecznym. Dalszą rozbudowę szkoły 
prowadzono ze środków gromady oraz pobliskiej 
kopalni „Zofiówka”, która objęła patronat nad tą pla-
cówką. 1 września 1973 roku odbyła się wielka uro-
czystość oddania do użytku nowo wybudowanego 
segmentu szkoły. Baza lokalowa "jubilatki" została 

STO LAT JAK JEDEN DZIEŃ...
Ile obecnie potrzeba funduszy na postawienie nowej szkoły? Z pewnością są to kwoty liczone w milionach 
złotych. 100 lat temu kosztowało to dokładnie 46 340 marek i 24 fenigi. Właśnie za taką kwotę zbudowano 
jedną z najstarszych szkół w Jastrzębiu, która obecnie nosi nazwę Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii 
Konopnickiej, ulokowanej na Bziu. W tym roku szkoła obchodzi nie lada jubileusz. Dokładnie 100 lat temu, 
w miejscu dzisiejszego Zespołu Szkół nr 13, postawiono budynek obecnej „15”. Ale cofnijmy się w czasie...

Fot. Łukasz Parylak

Patrycja Samson
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to myśli, że tradycja i strój ludowy odcho-
dzą w zapomnienie, na pewno zmieni 
zdanie 25 i 27 maja podczas VII edycji 

Dnia Tradycji i Stroju Regionalnego. Upały nie 
zniechęcają miłośników stroju regionalnego do 
przyodziania się w wełniane spodnie górali bes-
kidzkich, pokaźne suknie cieszyńskie z szumnymi 
żywotkami, czy grube skarpety w kierpcach. 

Kilkaset osób w przepięknych strojach wystą-
pi w tym dniu przed zgromadzoną publicznością. 
Widzów przyciągają nie tylko występy zespołów 
folklorystycznych z Polski i Czech, ale i spotkania 
z folklorystami, stragany z potrawami i lokalną 
twórczością właścicieli certyfikatów „Górolsko 
Swoboda – regionalny produkt”, m.in.: Janiny 
Kukuczki i Elżbiety Waszut, które szyją stroje cie-
szyńskie. Dużą uwagę, jak zawsze, skupiają na 
sobie słynne pasy cieszyńskie, wykonane metodą 
filigranu, które prezentuje Pan Kazimierz Wa-
wrzyk z Ustronia. 

Ideą wydarzenia jest zbliżenie do siebie mie-
szkańców całego Śląska Cieszyńskiego, po obu 
stronach Olzy, niegdyś rozdzielonych granicą. 
Uświadomienie im, że łączy ich wspólna tradycja 
i ten sam strój regionalny, zarówno cieszyński jak 
i górali beskidzkich. - Powinniśmy szanować tra-
dycje i wiedzieć o tym, że my nie przebieramy się 
w stroje, tylko je zakładamy, bo to jest nasz strój 
regionalny i powinniśmy go na każdym kroku pro-
mować – zauważa Józef Swakoń, prezes Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej, Koła nr 6.

Większość przybyłych ubrana jest w odzienia 
codzienne, jednak coraz częściej, z roku na rok, 
amatorzy tradycji przybywają we własnych, no-
wo uszytych lub wyszperanych na strychu, ewen-
tualnie pożyczonych strojach ludowych. Duże za-
interesowanie wśród uczestników święta wzbu-
dzają stroje cieszyńskie, szczególnie te, których 
dawniej posiadaczkami były zamożne mieszczki, 
a więc ze srebrnymi filigranowymi dodatkami – 
spinkami, hoczkami, łańcuszkami, no i oczywiście 
pasem. Mała filigranowa broszka kosztuje ok. 80 
zł. Nie trudno sobie więc wyobrazić ile może ko-
sztować pas. Jego koszt waha się w granicach po-
nad 7.000 zł. Natomiast wartość samego stroju 
bez srebrnych dodatków z filigranu i pasa opiewa 
na ok. 1.300 złotych. 

Dwudniowa impreza odbywa się zarówno 
w polskim jak i czeskim Cieszynie. Pomysłodawcą 
i organizatorem "Dnia Tradycji i stroju Regional-
nego" jest Józef Swakoń, a współorganizatorami: 
Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", 
Zarząd Główny PZKO w RC wraz z Obwodem Cie-
szyńskim oraz Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyń-
skiej.

W tym samym czasie co Dzień Tradycji i Stro-
ju Regionalnego będzie trwał I Transgraniczny 
Festiwal Folklorystyczny pod hasłem „Folklor 

wspólnym dziedzictwem kulturowym” organizo-
wany przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej im. Janiny Marcinkowej. Rozpoczynająca się 
26 maja dwudniowa impreza jest wielowymiaro-
wym wydarzeniem artystycznym o charakterze 
międzynarodowym kierowanym do wszystkich 
amatorów szeroko pojętej kultury. Celem festi-
walu jest promowanie folkloru Polski, Czech i Sło-
wacji, a także wprowadzenie folkloru do sfery 
życia codziennego, negując tym samym pogląd, 
że kultura ludowa jest dziedziną hermetyczną.

Pomysłodawcy I Transgranicznego Festiwalu 
Folklorystycznego zakładają bogaty przegląd 
i promocję twórczości ludowej polsko-czesko-
słowackiego przygranicza. Poprzez ten festiwal 
chcemy nawiązać pracę z zespołami Czech i Sło-
wacji, co może przyczynić się do wymiany do-
świadczeń w zakresie sztuki ludowej. - Mamy na-
dzieję, że z czasem zaowocuje to rozwiniętym 1
i wzbogaconym repertuarem każdego z uczestni-
czących, w festiwalu, zespołów. Nie bez znacze-
nia jest zacieśnienie kontaktów, co może zaowo-
cować, w przyszłości, innymi cyklicznymi festiwa-
lami folklorystycznymi. Chcemy pokazać mie-
szkańcom oraz turystom odwiedzającym Eurore-
gion Śląsk Cieszyński, jak wiele podobieństw, 
a także różnic, jest w tańcach, śpiewie i muzyce 
trzech graniczących ze sobą państw. Jak i w jakim 
stopniu przenika kultura z jednej przygranicznej 
społeczności do drugiej – mówi Karolina Małysz, 
dyrektor ZPiTZC. 

Festiwal ma charakter konkursu, podczas 
którego jury składające się z kierownika arty-
stycznego, choreografa oraz kierownika muzy-
cznego oceni każdy zespół pod kątem specyfi-
cznych, dla danego zespołu, walorów artysty-
cznych (technika, muzyka, wokal), a także ogól-
nego wyrazu. Program festiwalu obejmuje: spo-
tkanie gości festiwalu z władzami miasta Cie-
szyna, spotkanie integracyjne zespołów, pochód 
ulicami miasta Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, 
koncert inauguracyjny, koncert podczas „Dni 
Oszeldy” w Nieborach, nabożeństwo festiwa-
lowe, prezentacje zespołów na cieszyńskim ryn-
ku oraz koncert finałowy, podczas którego 4-oso-
bowe delegacje z każdego zespołu zatańczą spe-
cjalnie przygotowaną (i wyuczoną podczas festi-
walu) suitę tańców cieszyńskich.

Festiwal uzyskał dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego - Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 i bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 
Śląsk Cieszyński, a także Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego.

NA LUDOWO W CIESZYNIE
Duża niespodzianka czeka na miłośników folkloru od 25 do 27 maja 
w Cieszynie. Dwa wydarzenia: VII Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego oraz 
I Transgraniczny Festiwal Folklorystyczny, które będą okazją do obcowa-
nia ze strojem, muzyką, a także tradycyjnymi potrawami i rękodziełem.

Beata Tokarzewska

Aż 17 instytucji zadeklarowało swój udział w tego-
rocznej Nocy Muzeów w Cieszynie. W nocy z 25/26 
maja nadolziańskie miasto zaprasza na darmowe, 
nocne odkrywanie starych i tajemniczych miejsc, 
kryjących równie ciekawe eksponaty, których często 
nie zobaczysz podczas tradycyjnego zwiedzania.

Jak zauważają organizatorzy Nocy Muzeów w Cie-
szynie, w zeszłym roku zwiedzających było wyjątko-
wo dużo. - Zeszły rok, pomimo nie najlepszej, de-
szczowej pogody, był dobry, ponieważ osiągnęliśmy 
wynik najlepszy z dotychczasowych. Odwiedziło nas 
2.031 osób. Była to więc udana impreza – zauważa 
dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian 
Dembiniok. W tę noc w Cieszynie goszczą nie tylko 
cieszyniacy, ale nawet mieszkańcy wielkich miast. – 
Ludzie przyjeżdżają z Wrocławia, Krakowa, Bielska, 
Jastrzębia i okolicznych miejscowości, również z Za-
olzia, co nas szczególnie cieszy – dodaje. 

W tym roku swój udział w cieszyńskiej Nocy Muzeów 
zdeklarowało 17 instytucji, a więc o trzy więcej niż 
w zeszłym roku. W swoje progi zapraszają: Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, Książnica Cieszyńska, Muz-
eum Drukarstwa, Muzeum 4 Pułku Strzelców Pod-
halańskich, Muzeum Protestantyzmu, Teatr im. 
A. Mickiewicza, Galeria Szara, Urząd Miejski, Dom 
Narodowy, Biblioteka Miejska, Archiwum Państwo-
we w Katowicach Oddział w Cieszynie, Wzgórze 
Zamkowe w tym Zamek Cieszyn, Archiwum i Biblio-
teka OO. Bonifratrów w Cieszynie, Muzeum Tìšínska, 
a także po raz pierwszy: Izba Tradycji - Hufiec ZHP 
Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyńska Izba Mistrzów Je-
rzego Wałgi i Świetlica Krytyki Politycznej „Na Gra-
nicy”.

Wiele placówek oprócz tradycyjnego zwiedzania 
wystaw, oferuje dodatkowe atrakcje mające oży-
wiać zwiedzanie. W Muzeum Śląska Cieszyńskiego 

zagości Cieszyńskie Bractwo Kurkowe, które zapre-
zentuje strzały armatnie, pokaz walk wojów z grupy 
„Peronica” połączone z fireshow. Nie zabraknie Grup 
Rekonstrukcji Historycznej, które przedstawią 
uzbrojenie i mundury. W ubiegłym roku niektóre 
z eksponatów muzealnych zostały wyciągnięte 
z magazynów i pokazane specjalnie na tę okazję, np. 
buty Jana Pawła II. Na uwagę zasługuje otwarta 
w zeszłym roku wystawa pod nazwą Sztuka Gotyku 
i Renesansu w zbiorach Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego. Składa się na nią kilkadziesiąt obiektów ma-
larskich i rzeźbiarskich, które przez wiele lat nie były 
udostępniane szerszej publiczności. Przedstawiają 
one ogromną wartość historyczną, kulturową i arty-
styczną. Wiele z nich to jedyny ślad po naszych 
przodkach, którzy żyli na terenie Śląska Cieszyń-
skiego w okresie od XIV do połowy XVII wieku.

Muzeum Strzelców Podhalańskich zaprasza na eks-
pozycję stałą, poświęconą pułkowi oraz wystawę 
,,Katastrofy lotnicze na Śląsku Cieszyńskim”. Przed 
muzeum zorganizowany będzie pokaz mundurów 
historycznych, olbrzymiej armaty oraz pojazdów hi-
storycznych, w tym pojazdu opancerzonego z okre-
su II wojny światowej. W Muzeum Drukarstwa pod-
czas warsztatów będzie można samemu wypróbo-
wać działanie maszyn drukarskich, a z Wieży Piasto-
wskiej obserwować niebo przez teleskop. Migawki 
z Cieszyna utrwalone na starych fotografiach i po-
cztówkach pokarze Archiwum Państwowe w Kato-
wicach Oddział w Cieszynie, a Książnica Cieszyńska 
zaprezentuje konserwację starej książki,. Pierwszy 
raz w swe progi zaprasza Świetlica Krytyki Politycz-
nej „Na Granicy” (budynek byłej strażnicy), która za-
prasza na grę miejską dla dzieci i młodzieży „Zagraj 
w kulturę!” oraz premierę wirtualnej gry o insty-
tucjach kultury. Warto odwiedzić wnętrza kontro-
wersyjnego budynku byłej strażnicy granicznej, jako 
reliktu poprzedniej epoki, który być może w najbliż-
szym czasie zostanie zburzony.

NOC MUZEÓW 

KUPON
WAŻNY

DO KOŃCA 
CZERWCA

W każdym McZestawie do wyboru: Big Mac, 
McChicken, McRoyal, WieśMac, Filet-O-Fish,
McWrap, Klasyczny, Kurczak McNuggetsl 6szt 
albo Chicken Wings 5 szt.
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Nie wiesz co zrobić z wolnym czasem?
Zobacz co możemy Ci zaproponować

więcej na www.jasnet.pl
29 kwietnia

4. CIESZYŃSKI BIEG FORTUNA
Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego
Cieszyńskie Studio Teatralne (ul. Wyspiańskiego 2),  godz. 20.00, 
bilety w cenie 30 zł do nabycia w Cieszyńskim Centrum Informacji
4 maja

V ZLOT ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW 
I WYSTAWA PAMIĄTEK PRL-u
Bracki Browar Zamkowy, godz. 15.00, wstęp wolny

1 – 3 maja

MAJÓWKA W USTRONIU
W programie: 26. Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce(01.05), 
V. Festiwal Sztuki Ulicznej (02.05), III. Otwarte Mistrzostwa 
Ustronia w Siłowaniu na Rękę (02.05), jarmark, koncerty, 
konkursy i inne
Rynek, wstęp wolny. 
1 maja

"ZBÓJNICKA MAJÓWKA”
W programie: m.in. pokazy zbójnickie oraz kulinarne. 
Będzie można zobaczyć, jak przygotować kwaśnicę na jagnięcinie, 
golonkę w piwie czy żeberka na mioduli. Nie zabraknie też gier 
i zabaw (na przykład przeciągania liny, nauki góralskiej i zbójnickiej 
piosenki oraz strzelania z bata), a także wspaniałej góralskiej muzyki 
za sprawą kapeli Karpackie Zbóje.
Karczma Góralska w Ustroniu, godz. 12.00

Ustroń

Organizujesz koncert,imprezę kulturalną?
DAJ NAM ZNAĆ!

napisz na: gazeta@jasnet.pl

29 kwietnia 

„PIPI POŃCZOSZANKA”
Spektakl dla dzieci 
Kino „Centrum” MOK, godz. 14, wstęp 5zł 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2011/2012 
Z LODOWISKIEM „JASTOR”
2 godziny zabawy z DJ Grave, 
Lodowisko Jastor, godz. 18-20, wstęp wolny
3 maja 

MAJÓWKA Z MOSIR-EM

Jastrzębie-Zdrój

29 kwietnia

Wystąpią: IRA, Symetria, Skampararas, „Tancerze Ognia”
Stadion Miejski, wstęp wolny 
1-3 maja 

MAJÓWKA Z MTKKF
Jar Południowy, godz. 14-22, wstęp wolny

3 maja

2 PIKNIK HISTORYCZNO-MILITARNY
Park Miejski w Wodzisławiu Śląskim, od godz. 9.00, wstęp wolny
6 maja

WODZISŁAWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ 
"MUZYKON”
Występ Krakowskie Trio Stroikowe
Kościół Ewangelico-Augsburski  w Wodzisławiu Śląskim, 
godz. 18.30, wstęp 10 zł

Wodzisław -Śląski

www.gazeta.jasnet.pl    

 Żory

Cieszyn

28 kwietnia

XIV DZIEŃ GODNOŚCI
W programie między innymi :występy kabaretów, pokazy taneczne 
grupy Lilla House, występ zespołu Tabu
Rynek Miasta Żory, godz od 15-22, wstęp wolny
29 kwietnia, 1 maja, 3 maja

MAJÓWKA STAROMIEJSKA
W programie koncerty, występy zespołów ludowych, pokazy tańca 
Gwiazdami będą zespoły Kablem Owinięci, Śląskie Trio Piotra 
Szefera oraz Carpe Diem
Rynek Miasta Żory, w godz. od 17-22, wstęp wolny

26- 29 kwietnia

BIENNALE WENECJI CIESZYŃSKIEJ
Festiwal sztuki
Wenecja Cieszyńska, wstęp wolny
27 kwietnia

ZESPÓŁ CAMERO CAT
Koncert charytatywny
Dom Narodowy, godz. 18.00, wstęp: 30zł
28 kwietnia – 3 maja

14. PRZEGLĄD FILMOWY KINO NA GRANICY
Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego
Cieszyńskie Studio Teatralne (ul. Wyspiańskiego 2), 
 godz. 20.00, bilety w cenie 30 zł do nabycia 
w Cieszyńskim Centrum Informacji

I tego oto Ante Coricia mieli okazję obserwować 
trenerzy Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie: Hen-
ryk Papierok (koordynator szkółki, trener repre-
zentacji Śląska 1999), Wojciech Kania (MOSiR 1997) 
i Marcin Rabczak (MOSiR 1999, trener reprezentacji 
Podokręgu Rybnik 2000), którzy w dniach od 23 do 
28 kwietnia przebywali na stażu w klubie Red Bull 
Salzburg, gdzie miliony leją się strumieniami niczym 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a właściciele 
od ręki budują boiska z oświetleniem. Ile trzeba? 
Dziesięć? Robi się. Stać ich na wszystko, ale skład na 
Ligę Mistrzów budują stopniowo. Sam Red Bull Sal-
zburg nie ma dobrej prasy w Europie. W 2005 roku 
ludzie Red Bulla przejęli Austrię Salzburg, po czym 
stwierdzili, że nie chcą mieć nic wspólnego z tradycją 
tego klubu. Zmieniono barwy i nazwę, a jako datę 
powstania przyjęto nie rok 1933 (kiedy to założono 
protoplastę Austrii), ale właśnie 2005. Z tego wzglę-
du w Salzburgu wybuchła prawdziwa wojna pomię-
dzy kibicami a władzami nowego klubu. Austriackich 
fanów wspierano na stadionach całej Europy w imię 
hasła „Against Modern Football”. Zdaniem sympaty-
ków futbolu, dla których ważna jest tradycja, nowo-
czesna piłka nożna nie może opierać się na twier-
dzeniu, że za kasę można zrobić wszystko. Zmieniać 
nazwę i barwy, odciąć się od wieloletnich dziejów 
klubu i nie liczyć się z kibicami, którzy byli z tym klu-
bem od dekad. Przykładów na tego typu politykę 
można szukać nie tylko nad Dunajem... Kibice Austrii 
reaktywowali swój ukochany klub, który obecnie 
występuje w niższych ligach. A Red Bull właśnie zdo-
był mistrzostwo kraju. Jakkolwiek oceniając „wej-
ście smoka” RB Salzburg w futbol na poziomie se-
niorskim, to trzeba przyznać, że pracę z młodzieżą 
realizuje wręcz wzorcowo. Pieniądze są na wszyst-
ko, a dzieci i młodzież są oczkiem w głowie władz 
klubu. - Ostatnio podjęto decyzję o budowie boisk 
dla drużyn U-15, U-16 i U-18 za... 50 mln euro - mó-
wi Henryk Papierok. Powtórzyć? Pięćdziesiąt milio-
nów euro na boiska dla młodzieży w jednym klubie. 
Ile kosztowały boiska w naszym mieście, które po ty-
lu perypetiach w końcu zbudowano? Ot, „zielona 
wyspa”, a jak porównać niektóre rzeczy, to przepaść 
między Austrią a Polską jest większa, niż między Pol-
ską a Bangladeszem, z którego według słów Boh-
dana Smolenia „szła do nas bieda”. Przecież Sal-
zburg nie jest metropolią, to miasto trochę większe 
od Rybnika... 

Wyjazd do Austrii był jednym z pierwszych akor-
dów współpracy Szkółki Piłkarskiej MOSiR z Red Bul-
lem. Ktoś może zapytać, jakim cudem polska szkół-
ka, w której się nie przelewa i z dwóch stron należy 
oglądać każdy wydany grosz, nawiązała kontakt 
z krezusami z Austrii? Atutem Jastrzębia są trenerzy, 
zarząd oraz wychowankowie, którzy obecnie grają 
w wyższych ligach. Ale to mimo wszystko trochę za 
mało. Pomogło szczęście. Oto jednym ze szkole-
niowców w Red Bullu jest Marek Rzepecki, który 
kiedyś grał w GKS Jastrzębie u trenera Bronisława 
Majcherka. Pod koniec kariery piłkarskiej wyjechał 
na Zachód, gdzie pracował w browarze, ale też był 
trenerem. W 2000 roku zakotwiczył w juniorach Au-
strii Salzburg, ale nie był tam trenerem zawodowym. 
To zmieniło się wraz z przejęciem klubu przez Red 
Bull. Koordynatorem i szefem nowo powstałej Aka-
demii Piłkarskiej został Percy van Lierop, który jest 
jednym z trenerskich wychowanków słynnego Joha-
na Cruyffa. „Van Persiemu” (jak nazywają go nasi 
szkoleniowcy) spodobał się sposób prowadzenia ze-
społu przez Polaka. Zaproponowano mu normalny 
kontrakt z odpowiednią pensją. Obecnie Rzepecki 
jest trenerem rocznika U-15. Pewnego dnia przyje-
chał „na stare śmieci”, aby odwiedzić brata Janusza 
(jest zegarmistrzem), a także założyciela szkółki Je-
rzego Kuliga, którego poznał, gdy dawno temu mło-
dzi piłkarze MOSiR Jastrzębie (między innymi Michał 
Ćmich) pojechali do Niemiec na turniej. Kuliga oczy-
wiście nie zastał, ale porozmawiał z jego następcą, 
Henrykiem Papierokiem. - Gdy usłyszał, że nawią-
zujemy współpracę z Rapidem Wiedeń, wielkim ry-
walem Salzburga, to natychmiast zaproponował 
nam przyjazd do Red Bulla. Zobaczył też Patryka Du-
dzińskiego w trakcie jednego ze spotkań. Z tego 
narodził się pomysł stażu, za który płacił Red Bull. 
My musieliśmy jedynie zapewnić sobie noclegi - mó-

wi trener-koordynator. W Salzburgu pojawili się trzej 
wcześniej wymienieni szkoleniowcy, a także czwór-
ka zawodników: wspomniany Dudziński, a także Os-
kar Mazurkiewicz, Karol Dziki i Marcin Ryszka. Pier-
wszy jest podopiecznym Mirosława Kaweckiego, 
a trzej pozostali - Wojciecha Kani. Cała siódemka 
trafiła pod opiekę Percy'ego van Lieropa oraz Marka 
Rzepeckiego, który oprowadzał ich po obiektach 
oraz pokazał im miasto. Po przyjeździe młodzi zostali 
zaprowadzeni na trening. Austriaccy szkoleniowcy 
przetestowali piłkarzy z Jastrzębia, a następnie na-
kazali im przebranie się w klubowe stroje i zaprosili 
do normalnego treningu z juniorami Red Bulla. Naj-
bardziej spodobał się, i tu nie ma niespodzianki, uro-
dzony w 1998 roku Marcin Ryszka. Ten niewielki 
wzrostem młokos od kilku dobrych lat jest uznawany 
za prawdziwy diament. Ale nie tylko on zrobił dobre 
wrażenie. Czy któryś z naszych piłkarzy trafi do 
Akademii Piłkarskiej Red Bulla? Niewykluczone. Na 
razie chłopcy wrócili do Jastrzębia, a na pamiątkę 
treningów w Salzburgu otrzymali na własność kom-
plet oryginalnych strojów, w których trenowali. To 
dopiero początek współpracy. W sierpniu Red Bull 
przyjedzie do Jastrzębia na turniej z okazji XX-lecia 
powstania Szkółki Piłkarskiej MOSiR. Czy na Harcer-
ską zawita wspomniany na początku Ante Corić? 
- O ile do tego czasu nie będzie już w Barcelonie, to 
zapewne tak - informują trenerzy. 

Każdy rocznik w Akademii Piłkarskiej Red Bulla 
ma do dyspozycji wszystko, co tylko jest potrzebne 
do treningu na najwyższym poziomie. Obiektów 
sportowych od zatrzęsienia. Liczne boiska do wyb-
oru: nawierzchnia normalna i sztuczna. Siłownie 
oraz gabinety odnowy. Od U-7 do U-14 nie uczestn-
iczy się w żadnych rozgrywkach. Austriacki system 
przewiduje jedynie udział w cyklicznych turniejach 
towarzyskich. Bez ciśnienia na wynik, które eliminu-
je dzieciaki słabsze fizycznie, a premiuje dryblasów. 
Dopiero roczniki od U-15 do U-18 rywalizują w zawo-
dowych ligach, gdzie prym wiodą stołeczne Rapid 
i Austria oraz właśnie Red Bull. Każda drużyna Sal-
zburga występująca w tych rozgrywkach ma do dy-
spozycji trenera, dwóch asystentów i fizjoterapeutę, 
czyli „wampira”, jak dowcipnie nazwali go jastrzęb-
scy trenerzy, bo biegał bez przerwy między młodymi 
i pobierał im krew do badań. - Do tego każdy zespół 
ma dochodzących szkoleniowców od motoryki, ko-
ordynacji i trenera bramkarzy - opowiada Marcin Ra-
bczak. Nie trzeba dodawać, że taki system szkolenia 
powodował u naszych trenerów wytrzeszcz oczu 
i częstą konieczność zbierania szczęk z podłóg z wra-
żenia. - Trening jest zupełnie inny niż u nas. Tam do 
znudzenia przez kilka godzin trenuje się jeden ele-
ment gry. Niczym Agnieszka Radwańska, która mu-
siała 1500 razy z rzędu serwować. Dlatego nasi mło-
dzi piłkarze na początku nie potrafili się w tym zu-
pełnie odnaleźć. Ale z czasem dali sobie radę - mówi 
Henryk Papierok. Marcin Rabczak był pod wraże-
niem mikrocyklu treningowego, z którego przygoto-
wał specjalną prezentację. - Nie ma się co czarować, 
to zupełnie inny świat - wzdycha. 

niezwykle silny, choć samych rodowitych Austriaków 
jest tam jak na lekarstwo. Dominują piłkarze z Afry-
ki, Turcji i byłej Jugosławii, na co przykładem jest 
Ante Corić. Wielu z nich ma jednak austriackie oby-
watelstwo - dodaje koordynator. Każdy rocznik, od 
najmłodszego do najstarszego, jest szkolony wed-
ług taktyki 4-3-3. Żadna z drużyn nie ma prawa grać 
inaczej. Co więcej, młodzi są do znudzenia uczeni 
zwodów stosowanych przez Leo Messiego, Johanna 
Cruyffa i Zinedine'a Zidane'a. „Van Persie” wprowa-
dza bowiem na austriacki grunt holenderski system 
szkolenia. 

Projekt austriacko-niemieckiego kierunku dzia-
łań Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie zaczyna na-
bierać rozpędu. Najpierw Rapid Wiedeń, potem LFC 
Berlin (czyli w praktyce młodzieżówka Herthy), a te-
raz Red Bull Salzburg. Biorąc pod uwagę kwestie fi-
nansowe, nawet stawianej w Polsce za wzór Legii 
Warszawa daleko do „najbiedniejszego” z tej trójki 
Rapidu. Jednak zdecydowanie najbardziej perspek-
tywiczna może okazać się kooperacja z Salzburgiem, 
którego stać na wszystko. Tam żaden prawdziwy ta-
lent nie powinien zostać zmarnowany, jak to się na 
razie dzieje chociażby z Dominikiem Trzetrzelew-
skim, swego czasu okrzykniętym nadzieją jastrzęb-
skiej piłki. Chłopak poszedł do Ruchu Chorzów 
i słuch o nim zaginął. Zagrał w meczu ekipy Młodej 
Ekstraklasy z czwartoligowym GKS Jastrzębie, który 
zakończył się triumfem podopiecznych Grzegorza 
Łukasika 5:0. To o czymś świadczy. A nazwisk piłka-
rzy, którzy mieli talent na miarę Macieja Małkowskie-
go, a skończyli w przysłowiowych pierdziszewach, 
jest aż nadto. Ale może w tym przypadku zadziała 
mechanizm znany z kariery Łukasza Piszczka, który 
w Polsce był „trochę lepszy od średniaka”, a po wy-
jeździe do Niemiec (ileż to śmiechów było, gdy wy-
jeżdżał, bo po co on tam idzie) stał się gwiazdą pier-
wszej wielkości. Może zatem jastrzębski desant 
w Austrii również przyniesie takie owoce?

- Chłopcy śpią w internacie. Wstają rano, idą na 
śniadanie, a następnie każdy na rowerze musi je-
chać na trening kilkanaście kilometrów. Po treningu 
służbowy autobus odwodzi ich na obiad, a następnie 
do szkoły. Później kolejny trening i po nim na rowe-
rze z powrotem do internatu - opisuje typowy dzień 
juniora Red Bulla trener Henryk Papierok. Skoszaro-
wanie przynosi bardzo dobre efekty, ale myli się ten, 
kto sądzi, że władze akademii dbają jedynie o piłkar-
ską stronę rozwoju młodzieży. Jeśli ktoś zawala 
szkołę, to szybko może wylecieć z klubu niezależnie 
od umiejętności. Szkoleniowcy zdają sobie sprawę, 
jak austriacki klub oceniany jest w Europie, ale nie 
mogą wyjść z podziwu, w jaki sposób zorganizo-
wany jest system szkolenia dzieci i młodzieży. - To są 
naprawdę świetnie wydane pieniądze. Akademia 
działa już siódmy rok i powoli zaczyna przynosić co-
raz lepsze efekty. W niedługim czasie klub może być 

Znacie gościa, który nazywa się Ante Corić? Zapewne nic Wam to nazwisko nie mówi. Ale zapamiętajcie je. Za parę lat może być o nim głośno. Corić 
urodził się w Zagrzebiu w 1997 roku. Jego niesamowity talent szybko zwrócił uwagę szperaczy miejscowego NK (nie „Nasza Klasa” tylko „Nogometni 
Klub”), skąd młodzian niemal natychmiast trafił do Akademii Piłkarskiej Red Bull Salzburg. Okrzyknięto go „Cudownym Dzieckiem” („Wunderkind”). 
Podobno jest namawiany do gry w reprezentacji Austrii, ale Chorwaci znani są z dumy narodowej, więc zapewne nic z tego nie wyjdzie. W Salzburgu 
chuchają na niego i dmuchają. Cały Red Bull ma prikaz trenowania w Adidasie, a młody jako jedyny otrzymał prawo do indywidualnego kontraktu 
z Nike. Dzieciak ma od paru lat indywidualny kontrakt z Nike! Coricia już zdążyła „zaklepać” Barcelona, której koszulkę przywdzieje za kilka miesięcy.

W EMIRACIE SALZBURGA

Mariusz Gołąbek

Fot. Marcin Rabczak
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Dlaczego? Po pierwsze, klub piłkarski, dla któ-
rego potrzeb przeznaczony byłby ten obiekt, pałęta 
się po IV lidze i w tym sezonie prawie na pewno nie 
awansuje. Jeszcze cztery lata temu sytuacja wyglą-
dała inaczej, ale spuśćmy nad tym zasłonę milczenia 
i nie rozdrapujmy świeżych ran. Tym bardziej, że 26 
maja minie piąta rocznica awansu do II ligi pod wo-
dzą Piotra Rzepki, który obecnie świetnie sobie radzi 
w Łęcznej. W 2007 roku pijane ze szczęścia miasto 
świętowało do rana zwycięstwo nad GKS Katowice. 
Rywale z Bukowej nadal grają na zapleczu ekstra-
klasy, a klub, z którym przegrali, od dwóch lat nie 
istnieje. Nikt wówczas nie myślał o budowie nowego 
stadionu, a jedynym marzeniem było „okrzesełko-
wanie” wału ziemnego. Biorąc pod uwagę nowocze-
sne rozwiązania, dziś wydawałoby się to bezsenso-
wne. Być może, gdyby tamten klub nie spadł z I ligi 
i do dziś rywalizowałby z Pogonią Szczecin, Zawiszą 
Bydgoszcz czy Katowicami, to sytuacja byłaby inna. 

Po drugie, nie widać chętnych do wzięcia powa-
żnej odpowiedzialności za ten klub. W Jastrzębiu 
działa grono osób, które pracują na rzecz powrotu 
poważnej piłki do naszego miasta. I chwała im za to. 
Ale nie jest żadną tajemnicą, że nie dysponują one 
milionami złotych i próbują łączyć koniec z końcem 
za pomocą metody małych kroków. Jednak w obec-
nej dobie inne kluby jadą samochodami, bo je po 
prostu na to stać. A GieKSy nie. Praw ekonomii się 
nie przeskoczy, a dwa dodać dwa zawsze będzie 
cztery, niezależnie od okoliczności przyrody i ilości 
wypitego napoju chłodzącego. Tymczasem na przy-
kład w Kielcach i Białymstoku miasto zaangażowało 
się w futbol na poważnie. Gdy z Korony odszedł spo-
nsor strategiczny, miasto Kielce wzięło na siebie cię-
żar utrzymania klubu. Obecnie między klubem i mia-
stem są przepychanki, ale mało kto bierze na serio 
możliwość upadku Złocisko-Krwistych. Efekt? Za 
trenera Jerzego Wyrobka GieKSa wygrała w Kielcach 
3:2. Kto był, ten pamięta niesamowite emocje towa-
rzyszące temu spotkaniu. Teraz Korona niemal do 
ostatniej kolejki liczyła się w walce o mistrzostwo 
kraju, a jastrzębianie rywalizują z Rekordem Bielsko-
Biała. Przecież Kielce, mimo swojego znaczenia 
w skali kraju, nigdy wcześniej nie miały ekstraklasy. 
Byli Błękitni, była Korona, ale co najwyżej w II lidze. 
Co więcej, Kielce są pierwszym miastem między Bu-
giem a Odrą, w którym powstał stadion na miarę XXI 
wieku. Całkowicie zadaszony, z nowoczesnymi try-
bunami. Swego czasu był dumą całej piłkarskiej 
Polski. W końcu można było światu pokazać choć ten 
jeden obiekt. Bo sypiący się stary stadion Legii, na 
którym Polska zagrała z Anglią w 1999 roku, a z któ-
rego pod nosem podśmiewał się nawet ówczesny 
selekcjoner Albionu, czy przestarzały Stadion Śląski, 
bardziej pasujący do ligi brazylijskiej, budziły podziw 
jedynie w połączeniu z szalonym dopingiem kibiców. 
Dopingiem, którego na najbliższych Mistrzostwach 
Europy prawdopodobnie zabraknie, gdyż wyklinani 
od czci i wiary „kibole” albo odwrócili się od imprezy, 
albo nią gardzą, albo popierają zdanie Jana Toma-
szewskiego o „farbowanych lisach”, albo przyjdą 
jedynie po to, aby obejrzeć mecz. Jednak o dopingu 
pamiętanym chociażby z meczu Polska - Portugalia 
z 2006 roku można zapomnieć. Ale to tylko dygresja. 

Kielce i Białystok, powie ktoś, miasta wojewódz-
kie. Proszę, bliski przykład - Tychy, gdzie od kilku-
dziesięciu lat nie było niczego, że zacytować klasyka 
z Podlasia. O nieszczęsnym Sokole Tychy powstałym 
po fuzji z Pniewami nie warto wspominać. Dość po-
wiedzieć, że kiedyś pojawiły się nawet pomysły 
przeniesienia Sokoła do naszego miasta, a pół Polski 
już śmiało się z nazwy Sokół Jastrzębie. Tychy to 
miasto podobne do naszego, sypialnia dla górnic-
twa, ale trudno nazwać je bogatszym. Miejscowy 
klub właśnie wywalczył awans do I ligi i ma wielkie 
perspektywy nawet na powrót do ekstraklasy. Pro-
jekt nowego stadionu, który ma powstać w miejsce 
obecnego rupiecia, robi wrażenie. Na dniach ma zo-
stać ogłoszony przetarg na budowę. Dość powie-
dzieć, że z tego względu GKS Tychy wywalczył 
awans grając w roli gospodarza w... Jaworznie. Ty-
chy przez długi czas hokejem stały i zapewne będzie 
tak nadal. Ale bardzo prawdopodobne jest, że nie 
minie kilka lat i do tego miasta powróci również pił-
karska ekstraklasa. W czym Tychy lepsze od Ja-
strzębia? Ani tam szkółki piłkarskiej takiej jak u nas, 
ani kibice nie lepsi, a ludzie na pewno nie zamo-
żniejsi. Musi pojawić się wola istnienia silnego klubu 
piłkarskiego. Czy w naszym mieście takowa jest? 
Niech to ocenią sami kibice. 

Czego brakuje obecnemu obiektowi przy Har-
cerskiej? Na chwilę obecną jest na pewno jednym 
z najlepszych w tej klasie rozgrywkowej. Ale chyba 
nikt nie wyobraża sobie wiecznego kopania się po 
kostkach z Ornontowicami i Świerklanami. Już 
cztery lata temu, gdy GieKSa rywalizowała na za-
pleczu ekstraklasy, a w Polsce nie rosły stadiony jak 
na drożdżach, pojawiały się problemy z ligową licen-
cją na obiekt. A to płot za wysoki, a to za niski, a to za 
mało siedzeń, a to ubikacje nie takie, itd. Trudno 
powiedzieć, czy na dzień dzisiejszy można byłoby 
przy Harcerskiej na spokojnie zorganizować spo-
tkanie chociażby II ligi. Problemem jest fatalna lo-
kalizacja obiektu, która wprawdzie dodaje mu na-
stroju i atmosfery („Jastrzębia uroki, stadion i blo-
ki”), ale nie pozwala na jego rozbudowę lub prze-
budowę, nie mówiąc już o miejscach parkingowych. 
Gdy budowano Stadion Miejski, przed naszymi blo-
kami stały trzy duże fiaty, dwa małe, jedna syrenka 
i zardzewiały żuk. Dzisiaj co druga rodzina ma dwa 
samochody. Nawet w przypadku meczów IV ligi par-
kingi są zapełnione. O kwestiach bezpieczeństwa, 
do których później mają pretensje służby porzą-
dkowe, nawet nie trzeba wspominać. Wystarczy 
przypomnieć sobie mecz ze Śląskiem Wrocław 
sprzed ośmiu lat, gdy pięć tysięcy ludzi wypuszczano 
przez jedną małą bramkę. Teraz jest wprawdzie 
o wiele lepiej, gdyż sektor dla sympatyków gości 
przeniesiony został w inne miejsce, ale i tak do nor-
malności na okoliczność ewentualnej szybkiej ewa-
kuacji brakuje bardzo dużo. Stadion przy Harcerskiej 
był nowoczesny dwadzieścia lat temu, gdy GieKSa 
przeprowadzała się nań z Kasztanowej. Docenili to 
nawet działacze PZPN, którzy wskazali go jako miej-
sce rozegrania spotkania Polska - Czechosłowacja. 
Ale to było dwie dekady temu, gdy wielu z czyta-
jących te słowa nie było jeszcze na świecie, a ci, któ-
rzy byli, różnili się od swoich rówieśników z Zachodu 

niemal wszystkim. Nie mieli modnych ubrań, nowo-
czesnych samochodów (pojedź starym polonezem 
na Zachód...) i oszczędności, bo te zeżarła inflacja 
po reformach Balcerowicza. Nawet wyjeżdżając za 
południową granicę człowiek popadał w kompleksy. 
Teraz mamy inne czasy. Kto pamięta, ten rozumie. 
Kto nie pamięta, musi to przyjąć do wiadomości. 
Parę lat temu na jednym z forów kibicowskich był 
temat o budowie stadionów. Nikt jeszcze wówczas 
nie myślał, że w Polsce odbędą się Mistrzostwa Euro-
py. Forumowicze dosłownie podniecali się każdą 
trybuną, która powstawała w Poznaniu i Krakowie. 
Bo przecież swego czasu obiekty w tych miastach 
miały tylko jedną nowoczesną trybunę - za bramką. 
A potem wszystko się zmieniło, bo Polsce przyznano 
Euro. Musimy zatem pamiętać, że stadion przy 
Harcerskiej za kilka lat będzie rupieciem i upodobni 
się do obiektów Szombierek Bytom, Warty Poznań 
czy Motoru Lublin (gdzie, notabene, ma powstać no-
wy obiekt, projekty już są). Czy u nas możliwa bę-
dzie reanimacja? Chyba tylko na takiej zasadzie, jak 
reanimowano Halę Widowiskowo-Sportową, która 
w niczym nie przypomina swojej wiekowej poprze-
dniczki. 

Nieoczekiwane poparcie dla idei nowego stadio-
nu w Jastrzębiu Zdroju wyraził... prezes Jastrzę-
bskiego Węgla Zdzisław Grodecki, który przed pa-
roma miesiącami udzieli naszemu portalowi sążni-
stego wywiadu. - Skoro w Polsce powstało ponad 
sześćdziesiąt stadionów i mamy dobry klimat dla fut-
bolu, to czemu nie? Jest pewna tradycja chodzenia 
na mecze piłkarskie. Ale żeby to wszystko zaistniało, 
musi pojawić się strategia dla sportu, sponsorzy i lu-
dzie przychylni całemu projektowi. I cały czas o tym, 
jako Jastrzębski Węgiel, rozmawiamy - powiedział 
prezes Pomarańczowych. W 1988 roku w naszym 
mieście w najwyższych klasach rozgrywkowych byli 
piłkarze, hokeiści, siatkarze, pingpongiści i bokserzy. 
Jest do czego nawiązywać. Skoro w Warszawie 
(dwa!), Gdańsku, Krakowie (dwa!), Wrocławiu, Poz-
naniu, Chorzowie, Kielcach, Białymstoku, Lubinie, 

Zabrzu, Tychach, Kołobrzegu, Siedlcach, Brzegu 
Dolnym, Gorzowie Wielkopolskim (żużel), Gdyni, 
Puławach, Lidzbarku Warmińskim, Sandomierzu, 
Toruniu (żużel), Legnicy, Głogowie, Janikowie, Byd-
goszczy, Ostrowie Wielkopolskim, Inowrocławiu, 
Gliwicach, Radomiu, Rzeszowie, Ząbkach, Stalowej 
Woli czy Mielcu można, to czemu w Jastrzębiu nie 
można? We wszystkich (co do jednego!) wymienio-
nych miastach powstały lub powstają nowocześnie 
zaprojektowane stadiony piłkarskie na miarę po-
trzeb danej miejscowości. Kto nie wierzy, może spra-
wdzić u „wujka google” lub na stronie stadiony.net, 
która specjalizuje się w monitorowaniu zmian na 
polskich obiektach sportowych. A przecież nie mó-
wimy tu tylko o stadionach klubów ze szczebla cen-
tralnego, ale też tych, które uczestniczą, podobnie 
jak GKS Jastrzębie, w jakichś zapomnianych przez 
Boga i świat rozgrywkach. To jest właśnie ten boom, 
o którym była mowa na początku, a który za sto lat 
dostrzegą historycy. Ale każda koniunktura ma to do 
siebie, że kiedyś się kończy. Wiedzą o tym ci, którzy 
przed paroma laty zarabiali krocie na giełdzie, a dzi-
siaj obserwują spadki o kilka procent jednego dnia. 
Czy w tym przypadku, podobnie jak w kwestii pier-
wszej ligi, przegapiamy naszą szansę na „coś wię-
cej”? Oceńcie sami. 

Warto pamiętać o jednym. Jeśli powie się „A”, to 
trzeba powiedzieć „B”. Budowa nowoczesnego sta-
dionu w Jastrzębiu musiałaby się łączyć z poważ-
nymi inwestycjami w klub, aby ten obiekt nie stał pu-
sty. I tu wracamy do wspomnianej wcześniej „woli”. 
Nie ma woli budowy silnego klubu, więc nie ma 
sensu budować stadionu. Nie ma woli budowy sta-
dionu, więc nie ma sensu budować silnego klubu. 
Koło się zamyka, jak powiedział młody Stuhr w „Te-
stosteronie”, udowadniając, że faceci wymyślili piłkę 
nożną tylko z powodu istnienia kobiet. A na koniec 
pytanie. Po co niżej podpisany porusza tę kwestię? 
Co mu nagle do łba strzeliło? Cóż, zobaczył coś ta-
kiego:

NOWY STADION

Fot. Jan Kalinowski (baron)

Mariusz Gołąbek

Jeden z kibiców GieKSy umieścił filmik, z którego kadr widoczny jest powyżej, na forum klubowym (dostęp-
ny także na www.tt89-studio.za.pl) a ktoś inny (może już niekoniecznie sympatyk futbolu) stworzył tego typu 
projekt. I niżej podpisanemu przypomniały się słowa Martina Luthera Kinga: „I have a dream”...

Jeśli przełom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku w Polsce będzie analizowany za sto lat przez historyków, to ich wnioski nie będą dotyczyć wielkiego skoku cywilizacyjnego, jakiego 
miała doświadczyć nasza nieszczęśliwie położona ojczyzna przy okazji Euro 2012. Koń jaki jest, każdy widzi. Miała być sieć autostrad i nowoczesna kolej. W końcu mieliśmy zasypać 
podziały, które ciągną się od czasów zaborów. Ludzie złoci, zaborów! Żadne z państw, na gruzach których powstała II Rzeczpospolita dawno nie istnieje, a my prawie sto lat po 
zakończeniu I wojny światowej nadal męczymy się z pozostałościami po zaborach. Nie zasypaliśmy tych różnic i nic tu nie pomogą loty premiera nad autostradami, które wyśmiali nawet 
przychylni mu dziennikarze. Co zatem zauważą historycy? Stadiony. Ogromną ilość stadionów, budowanych od Warszawy do przysłowiowego „pierdziszewa”, jak zwykł nazywać małe 
miejscowości Janusz Gajos w „Piłkarskim Pokerze”... A co z naszym, nieco większym, „pierdziszewem”? Tu tematu budowy nowego stadionu praktycznie nikt na poważnie nie porusza.

GKS 1962 Jastrzębie - projekt autorski nowego stadionu   źródło: www.tt89-studio.za.pl



TAXITAXI
NOWE NUMERY TELEFONÓW

Pokaż nam, że masz nasz numer 
w swoim telefonie i jedź o 20% taniej!

32 471 9999
669 33 22 33
32 471 9999
669 33 22 33

BRAZYLIJCZYCY ODCHODZĄ, 
TISCHER PRZYCHODZI 

Transferowa karuzela w Jastrzębskim Węglu rozruszała się na dobre. Z klubem żegna się brazylijskie trio: 
Raphael Margarido Vinhedo, Ashlei Nemer i Luciano Bożko, natomiast roczny kontrakt z Pomarańczowymi 
podpisał w dniu dzisiejszym reprezentant Niemiec Simon Tischer, który dotychczas występował w barwach 
rosyjskiego Dynamo Krasnodar. 

Simon Tischer będzie pierwszym wzmocnieniem Jastrzębskiego Węgla po zakończeniu sezonu. Urodził się 
24 kwietnia 1982 roku. Mierzy 194 cm i dysponuje zasięgiem w ataku 345 cm. Jest wychowankiem DJK 
Schwäbisch Gmünd, a później grał w Maoam Mendig, SV Fellbach, VfB Friedrichshafen, Iraklisie Saloniki, 
Olympiakosie Pireus, Ziraacie Bankasi Ankara i wspomnianym Dynamie Krasnodar. Dotychczas poza 
Brazylijczykami Jastrzębski opuścili Zbigniew Bartman i Paweł Rusek. Nowe kontrakty zdecydowali się z kolei 
podpisać Michał Łasko, Russel Holmes i Michał Kubiak.

MAJÓWKA NA SPORTOWO    
Niesprzyjająca pogoda nie przeszkodziła uczestnikom kolejnej Majówki na Sportowo, która odbyła się w Ja-
rze Południowym. Organizatorem imprezy tradycyjnie było Miejskie TKKF w Jastrzębiu Zdroju. Rozegrano 
Turniej Koszykówki Ulicznej "Bruk", natomiast pasjonaci dwóch kółek rywalizowali na Kolarskim Torze 
Przeszkód. Główną nagrodę w "Bruku", czyli 400 dolarów, zgarnęła ekipa Dream Team z Rybnika w składzie: 
Szymon Wziętek, Marek Sidor i Rafał Chrobok. 

Turniej Koszykówki Ulicznej "Bruk" (14 zespołów)
1. Dream Team (Rybnik) - Szymon Wziętek, Marek Sidor , Rafał Chrobok.
2. KRS TKKF Chrobry (Jastrzębie) - Robert Kozielski, Kazimierz Kruczek, Piotr Kowalski, Aleksander Góra.
3. Bez Kondycji (Bielsko-Biała) - Rafał Tokarski, Robert Goryl, Maciej Goryl, Rafał Blachura.

Kolarski Tor Przeszkód
Kategoria Żak (do 9 lat): 1. Wiktoria Skrobol, 2. Wiktoria Brela, 3. Marcin Tracz 
Kategoria Młodzik (10-13 lat): 1. Daniel Skrobol, 2. Kacper Razmus, 3. Nikola Berezińska 
Kategoria Junior (14-18 lat): 1. Wojciech Wójtowicz, 2. Michał Kołodziej, 3. Piotr Foltyn 
Kategoria Junior starszy (powyżej 18 lat): 1. Bożena Skrobol, 2. Rafał Ilmak, 3. Krzysztof Ferenc 

I PO PUCHARACH 
PRZY HARCERSKIEJ...   

Po niezbyt ciekawym meczu, toczonym w iście afrykańskim klimacie, GKS Jastrzębie przegrał z trzecioligową 
Polonią Łaziska Górne 0:2. Nasi piłkarze przez większość spotkania przeważali i tylko dobrym interwencjom 
Rafała Franke goście zawdzięczali bezbramkowy remis. Również Szymon Prostacki dwukrotnie w trudnych 
okolicznościach nie dał się pokonać rywalom. Niestety, niefrasobliwość w końcówce spotkania kosztowała 
nasz zespół półfinał. Dwukrotnie bramkarza GieKSy pokonał Marek Sikora i to Polonia zagra w kolejnej 
rundzie Pucharu Polski. W sobotę o 17:00 nasi piłkarze zmierzą się przy Harcerskiej z Naprzodem Rydułtowy.

GKS 1962 Jastrzębie - Polonia Łaziska G. 0:2 (0:0)
0:1 Marek Sikora '87
0:2 Marek Sikora '89
GKS Jastrzębie: Prostacki - Wrana, Pacholski, Duda, Gorzała, Sobik, 
Setlak, Kopacz, Jadach, Dziadek (79. Chrysteczko), Mościcki. 
Trener - Grzegorz Łukasik

DAMIAN ZAWIERUCHA 
SZYBSZY OD KONIA 

Damian Zawierucha w coraz lepszej formie. Jastrzębski lekkoatleta zajął trzecie miejsce w silnie obsadzonym 
górskim 16. Biegu na Magurkę w Bielsku-Białej na dystansie 6,5 km. Zawodnik Klubu Biegacza MOSiR 
przebiegł dystans w czasie 30:38 i wygrał swoją kategorię wiekową. Zawierucha wyprzedził o 20 sekund 
swojego wielkiego rywala i je-
dnego z najlepszych biegaczy 
górskich w Polsce, Piotra Konia, 
który był czwarty. Dobrze spisał 
się również Dominik Ząbczyń-
ski, mijając linię mety na 12. 
miejscu w generalne i 4. w kate-
gorii. W imprezie wzięli udział 
także reprezentanci Stowarzy-
szenia Biegów Górskich:
Andrzej Piłatowski był 63., nato-
miast Stefan Kalinowski zakoń-
czył zawody na 100. miejscu.

1. Maciej Bierczak 
   (Montrail Porąbka) 30:01
2. Kornel Rakus 

(KS Kandahar) 30:29
3.  Damian Zawierucha 

(KB MOSiR Jastrzębie) 
30:38

12. Dominik Ząbczyński
 (Biegi Górskie Pl) 32:51 

63.  Andrzej Piłatowski
 (Stowarzyszenie 
Biegów Górskich) 38:13

100. Stefan Kalinowski 
 (Stowarzyszenie 
 Biegów Górskich) 42:05 Damian Zawierucha (po prawej) z trenerem Grzegorzem Pustułką

Fot. Jan Kalinowski (baron)

Fot. Łukasz Parylak 

Fot. Łukasz Parylak 

3-krotny v-ce 
MISTRZ ŚWIATA ENDURO
zaprasza na uroczyste otwarcie myjni

W programie m.in..
pokazy jazdy w terenie 3-krotnego v-ce mistrza ENDURO 
Bartka Obłuckiego
prezentacja nowoczesnej samoobsługowej myjni samochodowej
prezentacja pierwszej w Polsce kontenerowej samoobsługowej
myjni dla psów
bezpłatne porady weterynarza dla Twojego psa
upominki dla każdego

2 czerwca,  godz. 15.00, za Galerią „Jastrzębie”

Patronat
medialny
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MKS Jastrząb wygrał dwa kolejne spotkania fazy 
zasadniczej I ligi południowej w Kędzierzynie-Ko-
źlu i jest już pewien awansu do play-off. Jastrzę-
bianie pokonali miejscowy Caper 13:3 i 21:3. 26 
maja podopieczni Sebastiana Ussa zagrają na 
wyjeździe z Demonami Miejska Górka, a 16 czer-
wca ponownie podejmą u siebie Caper. Jeśli wy-
grają wszystkie mecze, wówczas przystąpią do 
play-off z pozycji lidera. Skład MKS Jastrząb: 
Gołębiowski, Górecki, Handzelewicz, Kozłowski, 
R. Krajewski, P. Kruczek, Rusek, Ł. Kruczek, Ry-
chel, Solak, Uss, Wutzke, Motyka.

Odrobiny szczęścia zabrakło koszykarkom JKKS 
Jastrzębie do awansu do turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski U-14. Podopieczne trenera Da-
riusza Gruszczyka wystąpiły w półfinałowych 
zmaganiach w Rzeszowie, gdzie rywalizowały 
z Bryzą Kolbudy, MLKS Rzeszów i MUKS Poznań.  
Po porażce z Bryzą i zwycięstwem z Poznaniem, 
jastrzębianki walczyły o drugie miejsce z gospo-
dyniami. O losach pojedynku zadecydował rzut 
osobisty na jedenaście sekund przed końcem. 
Mecz zakończył się wygraną rzeszowianek 54:52 
(13:11, 16:16, 16:8, 9:17). Awans do kolejnej fa-
zy uzyskały Bryza Kolbudy i MLKS Rzeszów. JKKS 
wystąpił w składzie: Kłosowska, Zykubek, Jasiu-
lewicz, Holik, Pawlik, Górska, Próżna, Marzec, Le-
nart, Szymańska, Wójcik, Rutowicz.

Ekipa Motocross 1 Team wzięła udział w Między-
narodowych Motocrossowych Mistrzostw Śląska 
i Zaolzia Top Amator Cup 2012 w Czerwionce-Le-
szczynach. Nasi motocrossowcy odnieśli duży 
sukces, zdobywając trzy złote medale. W klasie 
MX1 triumfował Bartosz Biskupski, w klasie Elite 
125 - Dawid Dudarewicz, a w klasie Inter - Ma-
teusz Ognisty. W imprezie wystartowali również: 

Dagmara Dziuk z Klubu Biegacza MOSiR zdobyła 
brązowy medal Mistrzostw Śląska w biegu na 
3000 m podczas lekkoatletycznych zawodów 
w Częstochowie. Podopieczna trenera Jakuba 
Staśkiewicza przebiegła stosowny dystans w cza-
sie 11:01:14 i pobiła tym samym swój rekord ży-
ciowy. To nie jedyny dobry występ naszych repre-
zentantów pod Jasną Górą. Jan Zadworny i Karo-
lina Zoremba, podobnie jak starsza koleżanka, 
pobili swoje życiówki. Zadworny był dziewiąty na 
dystansie 1500 m (4:37:56) i piętnasty na dysta-
nsie 800 m (2:12:68). W tej ostatniej konkurencji 
Zoremba zajęła dwunastą lokatę (2:37:16).

Spore grono reprezentantów naszego miasta 
wzięło udział w kolarskim Maratonie Szosowym 
o Puchar Równicy, który zaliczany jest do cyklu 
Dobre Sklepy Rowerowe Road Marathon 2012. 
Impreza odbyła się w Ustroniu. Z uwagi na tru-
dne warunki organizatorzy zdecydowali się na 
skrócenie trasy, która tym samym liczyła 98 km. 
Najlepiej z naszych kolarzy spisał się Piotr Piwoń-
ski (Jas-Kółka), który zajął 30. lokatę i stracił do 
zwycięzcy zaledwie piętnaście minut. W pier-
wszej setce zmieścili się jeszcze: Andrzej Młynek, 
Marek Adamczyk, Marek Marszałek, Tomasz 
Młynek, Bartłomiej Pala i Eugeniusz Małyjurek.

Sebastian Ogonowski (9.), Marcin Dudarewicz 
(10.), Stanisław Małysz (12.), Bartosz Hanzel 
(14.), Artur Sternal (17.) i Ewa Stabla (19.). Ire-
neusz Kołaszewski nie wystartował z powodu 
awarii technicznej.

Granica Ruptawa przebudziła się na dobre. Po 
trzech porażkach z rzędu podopieczni Franciszka 
Krótkiego najpierw pokonali Naprzód Syrynia, 
a w sobotę dołożyli kolejne trzy punkty, pokonu-
jąc walczący o utrzymanie Naprzód Czyżowice 
2:0. Bramki dla gospodarzy strzelili Michał 
Kołterniak i Marcin Bednarek. 
Granica Ruptawa - Naprzód Czyżowice 2:0
Granica: Kalisz - Sadowski, Bielecki, Syrek,
Bednarek, Adamczyk (65. Żurkowski), Kłus,
Ćmich (60. Kowal), Gliński, Zaręba, 
Kołterniak (78. Gliński).

Zryw Bzie bez większych problemów pokonał na 
wyjeździe rezerwy Gwiazdy Skrzyszów, groma-
dząc w ten sposób kolejne trzy punkty. Po trzy 
bramki dla gości strzelili Krzysztof Skóraś i Szy-
mon Lazar. Zryw zajmuje czwarte miejsce w kla-
sie C i traci do prowadzącej Odry Wodzisław dwa 
punkty, z którą zagra u siebie w sobotę o 17:00. 
Gwiazda II Skrzyszów - Zryw Bzie 1:6 (0:4)
Zryw: Salach (Jaśkowiak) - P. Karwot, Pawełek, 
Pająk, Kłosek (Trocha), P. Janecki, Dudek,
Skóraś, B. Karwot (G. Janecki), Lazar, 
R. Buchta (T. Buchta). 

Podopieczni trenera Grzegorza Lady sprawili 
małą niespodziankę i pokonali zajmujący czwarte 
miejsce w tabeli Śląskiej Ligi Juniorów Starszych 
Ruch Chorzów 2:1. Należy dodać, iż w składzie 
rywali zagrało ośmiu zawodników z Młodej Eks-
traklasy. Bramki na wagę trzech punktów strzelili 
Tomasz Musioł i Arkadiusz Brachaczek. MOSiR 
1993 w rundzie wiosennej zdobył 23 punkty i pod 
tym względem ustępuje jedynie zabrskim Górni-
kowi i Gwarkowi oraz UKS Ruch Chorzów. 
MOSiR 1993 Jastrzębie - Ruch Chorzów SA 
2:1 (0:1)
MOSiR: Drazik - Ostrzołek, Demczak,
Brachaczek, Kafka (Ułasewicz) - Dudziński,
Tront, Dobrowolski, Szweda - Musioł, Rudek
(Błażejowski). Trener - G. Lada, 
kierownik: M. Zieliński.

Kędzierzyńskie "Koziołki Pływackie" padły łupem 
młodych pływaków H2O Jastrzębie. Podopieczni 
Adama Koniarskiego wywalczyli piętnaście me-
dali, w tym siedem złotych. Na podium stawali: 
Barbara Czaja (3 złote i 1 brązowy), Piotr Mosoń 
(3 złote i 1 brązowy), Liliana Pająk (1 złoty i 1 brą-
zowy), Julia Koral (1 srebrny), Samuel Mosoń (2 
brązowe), Weronika Kamieniarz (1 brązowy) 
i Mateusz Gwóźdź (1 brązowy). Trzykrotnie ze 
złota cieszył się również były zawodnik klubu 
z Jastrzębia, Kamil Bury, obecnie reprezentujący 
barwy Górnika Radlin.

Dominika Nalepa z sekcji wspinaczki sportowej 
Klubu Wysokogórskiego wygrała zawody Pu-
charu Polski Juniorów w boulderingu, które od-
były się w Tarnowie. Podopieczna Macieja Kło-
potka wyprzedziła Małgorzatę Szymańską 
z Brzeszcz i Karolinę Chomicz z Gdańska. To nie 
jedyny medal reprezentantów Jastrzębia w tej 
imprezie. Brąz w gronie juniorów wywalczył Szy-
mon Tracz, ustępując zawodnikom z Lublina 
i Krakowa.
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TOUR DE POLOGNE PRZEJEDZIE 
PRZEZ JASTRZĘBIE 

Kolarski maj upływa pod znakiem Giro d'Italia, tymczasem kibice dwóch kółek w Polsce już ostrzą sobie zęby 
na 69. edycję Tour de Pologne (10 - 16 lipca). W tym roku trasa będzie wiodła południowymi rubieżami 
naszego kraju i, o czym wiemy już na pewno, nie ominie Jastrzębia Zdroju, choć tym razem nie będziemy 
gościć startu lub mety etapu. 12 lipca w ramach III etapu kolarze wyruszą z Kędzierzyna, pojadą do 
Raciborza, a następnie do Wodzisławia. Stamtąd dojadą do Jastrzębia i skierują się na Zebrzydowice. Potem 
przez Wisłę dotrą do Cieszyna. Będzie to trzeci etap TdP o długości 201,7 km. Niestety, w tym roku 
sympatycy kolarstwa nie będą mogli liczyć na jakąś niesamowitą niespodziankę w postaci przyjazdu do 
Polski gwiazdy pierwszej wielkości. Tour de Pologne, z uwagi na Igrzyska Olimpijskie w Londynie, został 
przełożony z sierpnia na lipiec i będzie nieco w cieniu najważniejszego i najbardziej prestiżowego Tour de 
France, który odbędzie się w dniach 30 czerwca - 22 lipca. Po raz ostatni Tour de Pologne zawitał do 
Jastrzębia przed dwoma laty.

ul. Mazowiecka 24 (budynek Arendy)
44-335 Jastrzębie Zdrój 
tel. 32 47 03 042
e-mail: biuro@jgn-vesta.pl
www.jgn-vesta.pl

Dom w Świerklanach z lat 50
Działka 1100 m2
Super lokalizacja
Cena 250.000 zł 
Tel:883 100 480

M-3 Żory
Do własnej aranżacji
Super cena! 
116.000 zł. 
Kontakt 883 100 480

Zapraszamy do współpracy - dla nas klient jest zawsze na pierwszym miejscu! 

Profesjonalna obsługa w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
Proponujemy również  pomoc oraz doradztwo w uzyskaniu kredytu:
      - mieszkaniowego             - gotówkowego             - konsolidacyjnego.
Kilkanaście banków w jednym miejscu to gwarancja wyboru najkorzystniejszej 
oferty kredytowej.  

M-4 Śląska
Po generalnym remoncie!
Super oferta!
Cena 145.000 zł
tel. 883 100 480

M-6, układ 3x1
ul. Wielkopolska
Super lokalizacja
Cena 159.000 zł 
tel 883 100 480

Działka budowlano - inwest.
w Jastrzębiu-Zdroju
Pow. 3170m2 zlokalizowana 
Cena 229.000zł.
Kontakt 883 100 490

Dom w Zdroju.

Pow: 300m2, działka: 629m2
Cena: 360.000 zł.
Kontakt 883 100 480

w spokojnej i cichej okolicy

Dom w centrum

Pow. 365m2, działka:1550m2 
Cena 605.000 zł
Kupujący nie płaci prowizji
Kontakt 883 100 480

Idealny dla dwóch rodzin

Działka budowlana 
o pow. 8,91 ar 
w Zebrzydowicach.
Super lokalizacja!
Cena 71.000zł. 
Kontakt 883 100 480

Dom jednorodz. z basenem
Pow. 240m2, działka 16 ar.
Cicha i spokojna okolica
Cena 399.000 zł
Kontakt 883 100 490

M-4 w centrum 
Jastrzębia-Zdroju. 
Do remontu, V piętro.
Cena 124 000 zł
Kontakt 883 100 490

M-4 Turystyczna.
X piętro
Super cena!
123.000 zł
Kontakt 883 100 490

M-3
Pawłowicach
Po generalnym remoncie
Cena 125.000 zł
kontakt 883 100 490

Dom
w zabudowie szeregowej 
Cicha i spokojna okolica
Cena 290 000 zł
kontakt 883 100 490

nr licencji 9353

zdjęcie 
z tour de pologne
od Magdypływanie

wspinaczka

pływanie

kolarstwo

motocross
Fot. Magdalena Kowolik



OGŁOSZENIA
Salon fryzjerski w Jastrzębiu-Zdroju 
zatrudni na stanowisko Menagera 
salonu osobę: 
kreatywną, otwartą, dyspozycyjną, 
ambitną z potrzebą doskonalenia 
miejsca pracy, posiadającą 
umiejętności zarządzania kadrą.
kontakt: 

Zatrudnię emeryta lub rencistę do 
prac ogrodowych i gospodarczych 
kontakt: 606 982 615

Przyjmę pracowników 
do prac ogólnobudowlanych 
i wykończeniowych. Wymagane 
doświadczenie i solidność. 
kontakt: 508 687 374

Przyjmę do pracy sprzedawcę na 
targowisku Arki Bożka.
kontakt: 696 133 036

Poszukujemy przedstawicieli 
w Pawłowicach i Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 600 400 33

Nowa Karczma Swojska Izba 
przyjmie do pracy na stanowiska: 
- kelner/barman, - kierowca 
kontakt: 503 667 223

Przyjmę do pracy na myjni 
samochodowej, wymagane 
doświadczenie. 
kontakt po godz.15.00: 504 087 324 

salon-fryzjerski1@o2.pl

Zatrudnię barmankę 
do baru piwnego 
kontakt: 501 485 049

Zatrudnię sprzedawcę na 1/2 etatu 
w sklepie sportowym. 
Wymagania: wykształcenie średnie, 
udokumentowany min 2-letni staż 
pracy, osoba nie ucząca się. 
kontakt: 609 233 991

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

Poszukujemy kobiet na własnej 
działalności gospodarczej do 
prowadzenia sklepu z odzieżą 
używaną-Bez kosztów, bez własnego 
wkłady finansowego. 
3000 tys zł netto! 
kontakt: 602 369 835

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

Do wynajęcia pom. na gabinety 
lekarskie wraz z zapleczem. 
Ceny od 5 zł/m2. 
Przewidywany termin najmu 
od lipca 2012. 
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój 
ul. Piastów 4. 
kontakt: 506016724 / 500135223

Szukam uczciwej osoby. Mam na 
wynajem mieszkanie na 
ul. Turystycznej. Mieszkanie na 
bardzo przyzwoitych warunkach. 
kontakt: 502 738 453

Mieszkanie M4 o podwyższonym 
standardzie na ul. Północnej 
w Jastrzębiu. W pełni umeblowane
+ sprzęt AGD. 
Opłaty: kaucja+czynsz+odstępne. 
kontakt: 600 043 889

M5 w samym centrum, pełne 
wyposażenie, klimatyzacja, sauna, 
wysoki standard, sprzęty 
energooszcz. Kaucja zwrotna 
3000zł, odstępne 1400zł/m-c + 
media około 400zł 
kontakt: 509 915 151
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tel. 531 350 850

M-2 nr oferty: 569
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wieczorka
Pow: 33,00 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2 nr oferty: 668
Jastrzębie, ul. Kurpiowska
Pow: 33,53 m2
cena: 103 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 517
Jastrzębie, ul. Karola Miarki
Pow: 38,00 m2
cena: 118 000 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: 652
Jastrzębie-Zdr.,ul. Marusarzówny
Pow: 49.04 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

M-3 nr oferty: 409
Jastrzębie, ul. Piastów
Pow: 35,20m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 601 976 218

DOM nr oferty: 361
Warszowice
Pow: 168 m2, działka: 3600m2
cena: 170 000 zł
kontakt: 601 976 218

DOM nr oferty: 488
Kończyce Małe
Pow: 142m2, działka: 900m2
cena: 390 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 484
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 164m2, działka: 800m2
cena: 460 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 504
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 110 m2, działka: 700m2
cena: 342 000 zł
kontakt: 514 085 004

DZIAŁKA nr oferty: 537
Kończyce Wielki 
Pow: 5040 m2
cena: 25zł za m2
kontakt: 601 976 218

DZIAŁKA nr oferty: 457
Pruchna
Pow: 920 m2
cena: 40 000 zł
kontakt: 601 976 218

601 976 218

DZIAŁKA nr oferty: 438
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 100 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 

M-4 nr oferty: 541
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55,70 m2
cena: 124 500 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: 647
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 55,70 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 651
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 50,85 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-5 nr oferty: 663
Jastrzębie-Zdrój, ul. Krakowska
Pow: 62,00 m2
cena: 175 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-6 nr oferty: 656 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 70 m2, układ 2x2
cena: 185 000 zł
kontakt: 601 976 218

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

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

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

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

M-3 osiedle VI
Po remoncie
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M-3 osiedle VI
atrakcyjna cena
Anna 

M-3 Żory
Do remontu
Cena: 
Mateusz 514 229 281

M-2 Żory
Po remoncie
Cena: 
Mateusz 514 229 281

M-6 Żory
układ 3x1
Cena: 
Mateusz 514 229 281

M-3 os.Zdrój
Po remoncie
Cena: 
Mateusz 514 229 281

Działka Rudnik
Powierzchnia 11,50 m2
Cena: 
Mateusz 514 229 281

117 000 zł

116.900 zł

116.900 zł

146.000 zł

124.900 zł

54.900 zł

535 539 444

M-4 Śląska
Niskie piętro
Cena: 
Beata 792 010 444

M-6 Katowicka
Układ 2x2
Cena: 
Beata 792 010 444

Działka Krzyżowice
Powierzchnia 3820 m2
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M-4 Pomorska
z balkonem
Cena:
Beata 792 010 444

M-4 Turystyczna
Cena: 
Beata 792 010 444

M-4 Zielona
do własnej aranżacji
Cena: 
Beata 792 010 444

M-5 Zielona
Niski Blok
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

145.000 zł

153.000 zł

93.000 zł

 132.000 zł

123.000 zł

138.000 zł

145.000 zł

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

M-4 Pawłowice
Szwedzkie
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M-3 Jastrzębie-Zdrój
Po remoncie
Cena: 
Anna 535 539 444

M-4 Katowicka
atrakcyjna cena
Anna 535 539 444

Dom Jastrzębie
Po remoncie
Cena: 
Anna 535 539 444

M-3 os.Zdrój
wolne od zaraz
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M-6 Turystyczna
układ 2x2
atrakcyjna cena
Mateusz 514 229 281

80.750 zł

134.000 zł

98.000 zł

380.000 zł

99.000 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

NAJTAŃSZE OC 
DLA GÓRNIKÓW już od 211 zł

Twoje Ubezpieczenia Twoje Kredyty
obok FOTO ALEKSANDRA
Ul. 11 Listopada 22
Czynne: pon - sob 9.00 - 17.00
Tel. 602 789 140

ubezpieczenia
Twoje

kredyty
Twoje

www.twoje-ubezpieczenia.com.pl

Twoje Ubezpieczenia Twoje Kredyty
Galeria Zdrój 
Ul. Podhalańska 26
Czynne: pon - sob 9.00 - 21.00 
Tel. 32 470 40 04

Oferta dla klientów, którzy spełniają warunki promocji.
W tabeli przedstawiono przykładowe stawki dla kierowców legitymującym się bezszkodowym przebiegiem 

ubezpieczenia w ostatnich 12 miesiącach i posiadających 60% zniżek na OC. 
Składka może ulec zmianie ze względu na markę i rodzaj pojazdu oraz wiek kierowcy, itp.

Pojemność silnika w cm3 NAJTAŃSZE OC W JASTRZĘBIU

Do 900

900-1049

1050-1249

1250-1449

1450-1649

1650-1849

1850-2049

2050-2549

Powyżej 2500

211 zł
288 zł
288 zł
290 zł
321 zł
351 zł
386 zł
413 zł
440 zł




