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Prowadzisz własny biznes? Zaprezentuj go w internecie i pozyskaj nowych klientów w sieci! 

Zaprojektujemy specjalnie dla Ciebie firmową stronę www, na której w przejrzysty sposób przedstawisz się swoim partnerom, kontrahentom i klientom.

Bez względu na to czy oferujesz noclegi, prowadzisz szkołę nauki jazdy czy kancelarię prawną, nasza strona-wizytówka jest właśnie dla Ciebie. 

Przygotowana przez nas strona www pozwala zamieścić w atrakcyjnej formie opis oferowanych usług, galerię, dane kontaktowe, godziny z mapką dojazdu

oraz wiele innych ciekawych informacji.

Wszelkie pytania prosimy kierować
 pod nr tel. 531 350 850 lub e-mail: kontakt@silesiapresse.com

   

Na terenie Jastrzębia-Zdroju dostawa GRATIS

S
IL

E
S
IA

P
R

E
S

S
E +48 531 350 850     

kontakt@silesiapresse.com

www.silesiapresse.com

netto

VITALIT  powstał w 2006 roku, początkowo działalność firmy opierała się na tematyce zwią-
zanej z dietetyką jako gabinet dietetyczny.  Z czasem działalność rozwinęła się do rangi Insty-
tutu,  w chwili obecnej oferuje swoim klientom profesjonalne zabiegi z dziedziny medycyny este-
tycznej, kosmetologii , podologii, biomasażu i zabiegów rehabilitacyjnych oraz specjalizuje się 
w programach wyszczuplających i odchudzających. Dodatkowo aby wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom swoich klientek powstało studio fryzjerskie oferujące usługi na najwyższym poziomie i roz-
sądnej cenie, fachowa kadra zapewnia naszym klientom miłą atmosferę i profesjonalnie wy-
konane usługi od strzyżenia klasycznego po awangardę, koloryzację mono do 3D, stylizację 
fryzur od klasyki po wyczesane piękne koki dla przyszłych Panien Młodych oraz stylizacje męskie. 
Tylko u nas można wykonać jednocześnie kilka usług oszczędzając czas. Instytut  na szeroką 
skalę współpracuje z pedagogami szkolnymi  w szkołach  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  
propagując aktywny zdrowy styl życia poprzez  bezpłatne prelekcje pogadanki i zajęcia warszta-
towe o tematyce dietetycznej, otyłości, bulimii i anoreksji oraz cukrzycy;  prowadzimy warsztaty 
kosmetyczne. Czynnie uczestniczymy w wakacyjnych programach organizowanych przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną np.: „Kobieta na fali” propagujący zdrowy aktywny styl życia obejmo-
wały warsztaty z dietetyki, kosmetologii i fryzjerstwa rok 2010.

2009 roku w  Zespole  Szkół nr 6 gościnnie braliśmy udział w programach „Mam haka na 
raka” oraz „Uczniowie z klasą”.  

W 2012 roku owocnie rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą fryzjerską w Jastrzębiu-Zdroju 
organizując dla uczniów tejże szkoły bezpłatne warsztaty na temat „Nowości stylizacji i kolo-
ryzacji – koloryzacja 3D oraz duokolor”  i mamy nadzieję, że ta współpraca utrzyma się jak naj-
dłużej. 

Instytut prowadzi również dla studentów kosmetologii wakacyjne praktyki oraz kursy i szko-
lenia uprawniające do wykonywania zabiegów i obsługi urządzeń.

Zapraszamy do naszego Instytutu VITALIT i Studia fryzjerskiego MATRIX-LOREAL 
Wydobądź swoje piękno pod fachowym okiem naszej kadry  i przyjaznej atmosferze. 

Odważ się na zmianę w nowo otwartym studio fryzjerskim MATRIX - LOREAL
pod
opieką kreatywnych stylistek, które podkreślą naturalne atuty 
Twojeg indywidualnego piękna w miłej atmosferze.
Dla przyszłych Panien Młodych przygotowałyśmy klasyczne i nowoczesne
upięcia w najnowszych trendach i stylizacjach.

Zapraszają Aleksandra i Anna

Anna:  Stylista –fryzjer  z 6 letnim stażem, pracowała w ekskluzywnych salonach 
takich jak CRAZY CHEAD w Gliwicach, (byłym) PERFEKT LADY w Jastrzebiu.
Aleksandra – Stylista –fryzjer z 17 letnim stażem, pracowała w ekskluzywnym 
salonie CARLO BIANI w Wrocławiu.

Jastrzębie Zdrój ulica Podhalańska 11a (obok dyskoteki eksplozja)
Zapisy pod nr 32 470 50 26 od 10 do 18 (elastyczne godziny pracy)

Instytut Vitalit

KUPIMY 
AKCJE 

PRACOWNICZE 
JSW

696 100 683668 768 80832 4343 023
strona3

POLSKI 
AKCJONARIAT
PRACOWNICZY

STRONA 5 i 9

23.06.2012

KARWINA

DOLAŃSKI GRÓM

strona 18



o przekroczeniu bramy wejściowej zosta-
wiamy u strażnika dyżurującego dowody 
osobiste i telefony komórkowe. Następnie 

przechodzimy przez kilka bram i znajdujemy się już 
w świecie osadzonych. To tutaj spędzają czas, jaki 
sąd wyznaczył na odbycie kary. Jednak z racji na 
wspomniany już charakter zakładu karnego, mają 
tutaj wiele swobody. Jednak w więzieniu w Szerokiej 
są również elementy, które przywodzą na myśl naj-
cięższe zakłady, te widziane w filmach. To budynek 
„I”który jak informuje rzecznik Zakładu Karnego 
podporucznik Tomasz Marciniak, wygląda jak typo-
we pomieszczenia w zakładach karnych zamknię-
tych. Jednak tylko wygląda, ponieważ jak podkreśla 
Tomasz Marciniak, skazani, którzy mieszkają akurat 

w tym budynku mają takie same prawa i obowiązki 
jak pozostali, osadzeni w tak zwanej p-etce i r-ce. Co 
kryje się pod tymi dwoma nazwami? Otóż „P-etka” 
to pawilony, w których przebywają skazani, którzy 
po raz pierwszy trafili do zakładu karnego. „R-ka” 
natomiast to tak zwana recydywa, czyli miejsce, 
gdzie spotykają się ci, którzy na bakier z prawem są 
nie po raz pierwszy. Ale powróćmy do pawilonu „I”.

Otwierają się zakratowane drzwi i wchodzimy 
na wąski korytarz. Po jego obu stronach cele, oficja-
lnie nazywane „salami mieszkalnymi” i tak też o nich 
mówią osadzeni. Jednak właśnie w tym pawilonie 
znajdują się dwie cele, w których skazani nie konie-
cznie chcą przebywać. Mowa o celi zabezpieczającej 

i celi izolacyjnej. Pierwsza z nich to, jak wyjaśnia 
rzecznik podporucznik Tomasz Marciniak, „środek 
przymusu bezpośredniego, to znaczy, że jej stoso-
wanie,  trwa do chwili kiedy zniknie zagrożenie dla 
osadzonego lub jego otoczenia. Stosowane jest za-
tem podobnie jak siłę fizyczna czy pałka służbowa. 
Zazwyczaj celę tą stosuje się aby uchronić osadzo-
nych przed wyrządzeniem krzywdy sobie lub innym. 
Do celi zabezpieczającej trafiają skazani którzy 
w ograniczonym stopniu są w stanie kontrolować 
swoje zachowania lub tacy co do których istnieje ry-
zyko że mogą się targnąć na swoje życie. Cele tę sto-
sujemy niezwykle rzadko, jednak w tych sporady-
cznych przypadkach kiedy znajduje zastosowanie 
trafiają do niej osoby które przejawiają zachowania 
agresywne bądź autoagresywne. Zachowanie osoby 
osadzonej w tej celi  jest stale monitorowane, a sam 
pobyt trwa do chwili kiedy ustaną przesłanki o któ-
rych wspomniałem. Wówczas stosowanie tego śro-
dka przymusu bezpośredniego jest przerywane, 
a osadzony wraca do swojego pawilonu”.

Bardzo ważne jest aby pamiętać, że cela zabez-
pieczająca to nie kara za złe zachowanie czy naru-
szenie panujących na terenie jednostki przepisów. 
Nie, od tego jest cela izolacyjna. Pobyt w tym nie-
wielkim pomieszczeniu, w którym znajduje się jedy-
nie łóżko, sanitariat i głośnik to najcięższa kara prze-
widziana w zakładzie karnym. Ma ona służyć całko-
witemu odizolowaniu osadzonego, który przez ma-
ksymalnie 28 dni nie widuje się z innymi ludźmi, nie 
ma prawa do widzeń, paczek żywnościowych, spa-
cer odbywa samotnie – słowem ma dużo czasu na 
przemyślenia. Co gorsze, podczas odbywania kary 
w „izolatce” nie dopuszczalne jest palenie papie-
rosów, przez co kara ta jest tym bardziej uciążliwa 
dla wszystkich palaczy. Jedyny kontakt ze światem 
to „betoniara” czyli głośnik, przez który nadaje wię-
zienny radiowęzeł. Skazani, przebywający w celi izo-
lacyjnej mają również dostarczaną prasę i książki. 
Książki pochodzą z zakładowej biblioteki, która cie-
szy się bardzo dużą popularnością. „Regularnie ksią-
żki wypożycza około 700 osadzonych. A jest grupa 
ponad 100 osób, które przychodzą po nowe pozycje 
codziennie” - opowiada jeden ze skazanych, pra-
cujący w bibliotece.

Jednak, mimo iż książki są niewątpliwie dobrymi 
kompanami, to jednak brak możliwości porozma-
wiania z innymi ludźmi sprawia, że osadzeni szybko 
dochodzą do wniosku, że ich postępowanie było nie-
prawidłowe. „To jest czas, żeby przemyśleli swoje 
zachowanie, zwykle stosujemy ją w przypadku naj-
cięższych przewinień dyscyplinarnych.” - wyjaśnia 
ppor Tomasz Marciniak.

Oprócz kar, osadzeni w zakładzie karnym w Sze-
rokiej mają również przywileje, z racji na fakt, iż 
przebywają w zakładzie półotwartym. Takim przy-
wilejem jest między innymi fakt, że przez większość 
dnia, cele są otwarte, osadzeni mogą swobodnie 
przemieszczać się po wyznaczonym terenie. Do dy-
spozycji mają boisko do piłki nożnej, do siatkówki 
czy siatkówki plażowej. Z tym ostatnim wiąże się 
ciekawa historia „W roku 2004 kiedy powstało, było 
jednym z nielicznych boisk o wymiarach olimpijskich 
, w związku z tym faktem, nasza reprezentacja ćwi-
czyła na tym boisku razem ze skazanymi, w ramach 

inauguracji otwarcia tego boiska rozegrali mecz 
z osadzonymi, który przegrali” - opowiada ppor To-
masz Marciniak. 

Zakład karny w Szerokiej to taki świat w minia-
turze. Jest tam wszystko – sale wyznaniowe, kapli-
ca, introligatornia, biblioteka, pralnia, fryzjer czy 
wspomniany już radiowęzeł. Z niego nadawane są 
audycje prowadzone przez osadzonych, nawiązują-
ce do programów prowadzonych na terenie zakładu. 
Ale nie tylko do tego służy więzienne radio.” W ra-
mach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” skazani 
mogą nagrywać na płyty bajki dla swoich dzieci i wy-
syłać je do domów. Mało tego, okazało się, że kilku 
z naszych osadzonych, takie bajki tworzy samodziel-
nie” - opowiada rzecznik zakładu karnego.

To nie jedyna aktywność osadzonych na tak 
zwanym tle społecznym. Okazuje się bowiem, że 
w momencie zamknięcia w zakładzie karnym, w ska-
zanych rodzi się potrzeba pomocy. Nie wiadomo 
czym jest to spowodowane – czy to odpowiednia re-
socjalizacja, żal za grzechy? Nie wiadomo, wiadomo 
jednak, że ludzi przebywający tutaj chcą pomagać. 
„Aktywnie biorą udział w corocznej Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy. Skazani wykonują prace 
rękodzielnicze które następnie są wystawiane na 
aukcjach, a dochód oczywiście idzie na konto WOŚP. 
Starają się również wspomóc małą Amelkę z Żor, 
u której zdiagnozowano sepsę a następnie amputo-
wano nóżki. Dziewczynka potrzebuje teraz co naj-
mniej dwóch par protez rocznie – co przekracza mo-
żliwości finansowe rodziców. Kiedy nasi osadzeni się 
o tym dowiedzieli, rozpoczęli zbiórkę funduszy” - 
opowiada Tomasz Marciniak.

Z racji bowiem na styl zakładu, osadzeni mogą 
pracować. Na rzecz samorządów lokalnych i insty-
tucji samorządowych pracują nieodpłatnie, jednak 
w momencie kiedy chęć ich zatrudnienia zgłosi pod-
miot prywatny, przysługuje im najniższa pensja kra-
jowa. Co ważne, skazani bardzo dobrze postrzegani 
są przez swoich pracodawców. Ocenia się ich jako 
solidnych, pracowitych ludzi, którzy bez szemrania 
wykonują zaleconą im pracę. Dodatkowym plusem 
zatrudnienia osób przebywających w zakładach kar-
nych jest fakt, że 20% wypłacanej kwoty można od-
zyskać. „Dla osadzonych to możliwość wyjścia poza 
mury samodzielnie, bez konwojenta. Stanowi to 
swego rodzaju oderwanie od więziennej rutyny, ale 
to nie wszystko, codzienna praca, nawet jeśli jest 
nieodpłatna kształtuje w osadzonych nawyk pracy” - 
wyjaśnia Tomasz Marciniak.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej to również 
jeden z elementów przygotowania skazanych do 
wyjścia na wolność. Bardzo często bowiem zdarza 
się, że człowiek, który trafił do zakładu karnego, 
nigdy wcześniej nie pracował regularnie, nie załat-
wiał spraw związanych z zatrudnieniem, więc siłą 
rzeczy, opuszczając zakład karny, w dalszym ciągu 
tego nie potrafi. A nie na tym powinno to polegać. 
Logiczne bowiem, że jeśli się skazanego nie przygo-
tuje do życia po wyjściu, bardzo prawdopodobne, że 
już wkrótce z powrotem trafi za kratki. A przecież nie 
na tym polega idea resocjalizacji...
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ŚWIAT W MINIATURZE

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
ul. Śląska 25/B

tel. (32) 470 48 54
kom. 698 686 307

50 - 1000 PLN
W 15 MINUT

Na uboczu miasta, w dzielnicy Szeroka znajduje się zakład karny. Na chwilę obecną przebywa w nim około 1000 
osadzonych. Osadzonych, a nie więźniów, ponieważ tak o nich mówią funkcjonariusze służby więziennej. Dlaczego 
około? Ponieważ zachodzi ciągła rotacja – ktoś wychodzi na wolność, ktoś wraca do zakładu zamkniętego, ponieważ 
trzeba wiedzieć że zakład w Szerokiej jest zakładem półotwartym czyli takim, w którym skazani mają większą swobodę.

Zakład Karny w Szerokiej.  Fot. Magdalena Kowolik

ciąg dalszy na stronie 4
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Fot. Magdalena Kowolik
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Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 8Koło byłego kina “Panorama”Między sklepem “Żabka” a Bankiem SpółdzielczymOd poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

KUPIMY AKCJE PRACOWNICZE 
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.
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Dlatego osadzeni biorą udział w przeróżnych 
programach, które mają na celu wskazać im nie-
słuszność ich dotychczasowego postępowania oraz 
pomoc w rozwią-
zaniu swoich pro-
blemów. „W na-
szej jednostce 
działa program 
operacyjny Kapi-
tał Ludzki. 80% 
środków daje 
Unia Europejska, 
20% Centralny 
Zarząd Służby 
Więziennej  w ra-
mach tej inicja-
tywy skazani zdo-
bywają kwalifika-
cje zawodowe. 
W ramach tego 
programu kończą 
kursy zawodowe, mogą się kształcić w zawodzie fry-
zjera, stolarza, brukarza, dekarza, tynkarza i wielu 
innych. Oprócz tego mają stały kontakt z doradcą 
zawodowym, ten doradca pokazuje im jak pisać cv, 
jak założyć własną działalność gospodarczą, jak się 
zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej, sło-
wem pokazuje im jak się poruszać na rynku pracy” - 
wyjaśnia ppor Tomasz Marciniak.

Z racji na fakt, że wiele osób, które odsiaduje wyroki 
w Szerokiej, borykało się wcześniej z różnymi kło-
potami, na terenie jednostki prowadzone są także 
programy readaptacyjne.

„Mamy program DULUTH – skierowany do 
sprawców przemocy w rodzinie. Na tych zajęciach 
uczymy osadzonych, że przemoc to nie tylko siła 
fizyczna, ale również agresja werbalna. Wpajamy im 
wiedzę oraz wartości z których istnienia nie zdawali 
sobie wcześniej sprawy. Mamy również program 
ART – czyli trening zastępowania agresji. Uczestni-
czą w nich skazani który mają kłopot z radzeniem 
sobie ze złością, uczą się skąd się bierze agresja, jak 

ją redukować, uczą się jak radzić sobie z zachowa-
niami agresywnymi. Jest również program, dla osób 
które zostały skazane z art. 178, a więc prowadziły 
pojazd mechaniczny będąc pod wpływem alkoholu. 
Jego celem jest uświadomienie, że nawet niewielka 
ilość alkoholu w połączeniu z jazdą samochodem 

może doprowa-
dzić do tragedii. 
Oprócz tego są li-
czne zajęcia tera-
peutyczne, pro-
gramy walki z uza-
leżnieniami czy 
programy profila-
ktyczne” - wymie-
nia Tomasz Marci-
niak.

   W planach 
był również prog-
ram dogoterapii, 
w ramach których 
osadzeni mieli by 
jeździć ze specjal-

nie przeszkolonymi psiakami do placówek rehabilita-
cyjnych czy przedszkoli. Jednak z braku funduszy 
chwilowo został on wstrzymany, aczkolwiek bardzo 
wielu osadzonych wyraziło chęć wzięcia w nim 
udziału.

Zdania na temat osób, które mają na bakier 
z prawem są podzielone. Jedni uważają, że należy 
im się druga szansa, inni wręcz przeciwnie. Każdy 
ma prawo do własnych osądów, jednak warto także 
pamiętać, że to też są ludzie. Ludzie, którzy owszem, 
zrobili coś złego, głupiego, nieodpowiedzialnego. 
Tacy, którzy lubują się w rozmijaniu z prawem, jak 
również tacy, których do zakładu karnego w Szero-
kiej skierowała po prostu zwykła niezaradność ży-
ciowa. I ci właśnie ludzie, spędzający czas za mura-
mi, otoczonymi drutem składającym się z setek ty-
sięcy bardzo ostrych żyletek, dostali od sądów sza-
nsę na przygotowanie się do nowego rozdziału 
w swoim życiu.

www.serwisjastrzebie.pl

ARTCOMP Krzysztof Piontek
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Pszczyńska 269
tel. 32 473-26-36
artcomp@o2.pl

ARTCOMP Krzysztof Piontek
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Pszczyńska 269
tel. 32 473-26-36
artcomp@o2.pl

To:
wieloletnie doświadczenie
tysiące zadowolonych klientównajtańsze zestawy w regionieprofesjonalne doradztwo
miła obsługa
szybki i fachowy serwis

SPRZEDAJEMY:
komputery
notebooki
monitory
urządzenia wielofunkcyjne
oprogramowania i gry
podzespoły i akcesoria
kasy fiskalne
konsole
sprzęt foto
sprzęt RTV/AGD
oraz oświetlenie 
i tablice LED

ARTCOMP to nie tylko 
najlepszysklep w regionie 
ale takżeprofesjonalny 
i niedrogi SERWIS
NAPRAWIAMY:
- komputery 
i ich podzespoły bazowe:

- notebooki 
a w szczególności:

- monitory
- instalacja oprogramowania
- odwirusowanie komputerów
- odzyskanie danych

płyty główne, karty graficzne

układy zasilania, ładowania,
karty graficzne, wymiana złącz,
konserwacja układu chłodzenia,
wymiana martyc i klawiatur

Patrycja Samson

Fot. Magdalena Kowolik
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www.silesiapresse.com       tel. 531 350 850
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Fijałkowski
Rybnik, ul.Żorska 75, tel. 32/42 39 700,    www.fijalkowski.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 70, tel. 32/47 67 000

Scenka rodzajowa nr 1

W pewną kwietniową środę każdy bezrobotny 
mógł odwiedzić halę „Omega”, gdzie akurat tego 
dnia odbywały się Targi Pracy. A tam, wiadomo, 
w ofertach można było przeglądać jak w ulęgał-
kach. Jednak kiedy sami postanowiliśmy wczuć 
się w rolę osoby poszukującej pracę, nagle oka-
zało się, że nie jest tak całkiem różowo. Podcho-
dzimy do miłej pani w średnim wieku – naszego 
potencjalnego pracodawcy. Już na wstępie pada 
pytanie, co wiemy o rysunku technicznym? 
O czym?! Nasz potencjalny pracodawca uśmie-
cha się tylko. Jak się potem dowiemy, znaleźć 
kogoś, kto posiadałby kwalifikacje do podjęcia tej 
konkretnej pracy graniczyło w ostatnią, kwietnio-
wą środę niemal z cudem. To co, na studiach nie 
uczą rysunku technicznego, podpytujemy? Miła 
pani w średnim wieku uśmiecha się tylko.

Podchodzimy do kolejnego stanowiska. Tym 
razem jest to jedno z jastrzębskich biur rachun-
kowych. Młody, rezolutny człowiek pyta, czym 
może służyć? No, pracy szukamy. Bez wahania 
proponuje nam posadę księgowego i od razu pre-
cyzuje, jakie ma względem nas oczekiwania. 
Mówi coś o znajomości aktualnego ustawoda-
wstwa, o obsłudze programów komputerowych, 
których nazwy nic nam nie mówią. A bez tego 
wszystkiego się nie da, pytamy naiwnie? Nieste-
ty, nie ma takiej możliwości. I znów powraca jak 
refren zdanie o tym, że polskie szkoły nie przy-
gotowują do podjęcia żadnej konkretnej pracy. 
Jednak, jak zapewnia nasz rozmówca, i na to jest 
sposób. „Nasze biuro oferuje także praktyki dla 
studentów i absolwentów kierunków ekonomi-
cznych. Można powiedzieć, że jest to przepustka 
już do właściwej pracy” – przekonuje.

Chyba jednak zbyt wysoko mierzymy. Pró-
bujemy czegoś mniej ambitnego. Może kucharz, 
albo jeszcze lepiej – kelner? Okazuje się, że 
jesteśmy jednymi z niewielu, którzy tego dnia py-
tali o tę ostatnią posadę. Kiedy nasza niedoszła 
pracodawczyni dowiaduje się, że reprezentujemy 
miejscowy portal, nie kryje rozczarowania. Po 
chwili wraca do poprzedniej pozycji z półprzy-
mkniętymi oczami. Zostawiamy ją i próbujemy 
szczęścia w agencji ochrony. Tutaj dwaj rośli pa-
nowie w czarnych uniformach biorą nas w krzy-
żowy ogień pytań. Licencja pracownika ochrony, 
pyta jeden z nich? Nie, odpowiadamy zgodnie 
z prawdą. Grupa inwalidzka? Kręcimy przecząco 
głową. Zaświadczenie o niekaralności? Tak. Nasz 
rozmówca sięga po tajemniczy formularz. Tym 
razem chyba się nam udało...

Scenka rodzajowa nr 2

Niespełna miesiąc wcześniej intensywnie poszu-
kująca pracy osoba, jeśli akurat tego dnia nie 
miała umówionych kilkudziesięciu spotkań z po-
tencjalnymi pracodawcami, mogła wziąć udział 
w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Be-
zrobocia. Tam dowiedziałaby się z pierwszej ręki, 
bo od samego dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Andrzeja Koby, że „nie 
jest to sytuacja zła”. Tak dokładnie o bezrobociu 
w naszym mieście mówił szef jastrzębskiego „po-
średniaka”. „Na dzisiaj bezrobocie w Jastrzębiu-
Zdroju wynosi 9,5 procent” – dodał na potwier-

dzenie swojej tezy. Jeśli dodatkowo zdarzyło się 
tak, że intensywnie poszukującej pracy osobie 
nie spieszyło się nigdzie, siłą rzeczy musiała wy-
słuchać dyrektorskiej „prelekcji” do końca. Nie 
wdając się w szczegóły, było tam coś o lokalnym 
rynku pracy sprowadzającym się głównie do gór-
nictwa, o niepokojącym spadku ilości ofert pracy, 
o coraz niższych nakładach na aktywizację be-
zrobotnych. Potem, za dzień lub dwa, mogła na 
naszym portalu, o ile posiada taki czy inny dostęp 
do internetu, przeczytać komentarz, o, chociażby 
takiej „asi”. Rzeczona „asia” pisze: „Byłam rów-
nież długo bezrobotna. Moją kadencję w PUP 
(okres zarejestrowania) szacuję na ok. 2 lata. Po 
2 latach zrezygnowałam, gdyż nie umiałam zna-
leźć pracy dzięki nim, niczego mi nie oferowano, 
gdy się podpisywałam. Gdy przyjeżdżałam mię-
dzy podpisami od biedy dawali mi ofertę pracy 
w Żabce (mam dwa fakultety). Takich jak ja znie-
smaczonych bezrobotnych niezarejestrowanych 
jest wiele. Dlatego procent bezrobocia jest nie-
rzetelny. Dzięki Bogu pracuję w Wodzisławiu...” 
My także, zamiast dziennikarskiego komentarza, 
poprzestajemy na wielokropku internautki. 
I dziękujemy Bogu, że mamy jeszcze pracę. Swo-
ją drogą, jaki jest patron od spraw beznadziej-
nych?

Scenka rodzajowa nr 3

W tej scence widzimy osobę pochyloną w sku-
pieniu nad bliżej niezidentyfikowaną książką. 
Tym razem to nie ona poszukuje intensywnie pra-
cy, ale jej syn lub córka. Uchylamy rąbka taje-
mnicy i zdradzamy, że tą „książką” jest Raport: 
"Jastrzębie-Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy 
i trendy rozwojowe". A tam stoi czarne na białym: 
większość jastrzębskiej młodzieży deklaruje po-
djęcie nauki na studiach wyższych, głównie na 
kierunkach humanistycznych. To dokładnie jak 
w przypadku, dajmy na to, córki tej osoby, który 
kilka lat temu złożyła podobną deklarację, a teraz 
jest już świeżo upieczoną, bardzo intensywnie 
poszukującą pracy absolwentką socjologi. Dalej 
taki zatroskany ojciec lub matka czyta, że więk-
szość ofert pracy na lokalnym rynku pochodzi od 
najważniejszego pracodawcy (możnowładcy?) 
w tym mieście – Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
a ta, jak na złość, upodobała sobie w absolwen-
tach szkół technicznych i ich głównie poszukuje. 
Ojciec lub matka spoglądają z niepokojem na 
swoją córkę. Ona właśnie siedzi przed ekranem 
komputera i bardzo intensywnie szuka pracy. 
Wiele wskazuje na to – mówi o tym doświadcze-

nie innych, podobnych jej młodych ludzi – że 
niebawem będzie szukać jej już tylko intensyw-
nie, następnie mniej intensywnie, a potem... 
A potem to już wszyscy są winni, ale nie ona...

Scenka rodzajowa nr 4

Na koniec wracamy raz jeszcze do hali „Omega”. 
Naszą uwagę zwraca pewien smukły młodzie-
niec, który podchodzi do kolejnych pracodawców 
i za każdym razem macha zamaszyście ręką.
 „Nie, to nie dla mnie!” – wygłasza swoją ulubioną 
sentencję. Kiedy podchodzimy bliżej, okazuje się, 
że ów „młodzieniec” liczy sobie około czterdzie-
stu lat i ma bardzo sprecyzowaną wizję swojego 
przyszłego miejsca pracy. Oczywiście, zarobków 
też. A kompetencje? No cóż, za każdym razem 
kiedy pada to pytanie, milczy dyplomatycznie. To 
może posada w dyplomacji? W końcu podchodzi-
my do niego z mikrofonem i pytamy, jak ocenia 
ofertę targów? „Porażka, porażka!” – cedzi przez 
zęby. I macha zamaszyście ręką.

PRACA DLA KOGO?
Oto cztery scenki rodzajowe z życia jastrzębskiego bezrobotnego. Wiadomo - bez 
pracy nie ma kołaczy. Ale najpierw trzeba tę pracę znaleźć. Odwiedziliśmy kilka miejsc, 
porozmawialiśmy z tymi, którzy szukają jej intensywnie i tymi, którym się tylko 
wydaje, że wkładają w to mnóstwo energii. Wsłuchaliśmy się także w głos urzędników 
odpowiedzialnych za rynek pracy w naszym mieście. Poniżej efekt naszych zabiegów. 
Co się zaś tyczy wniosków, to pozostawiamy tu wolną rękę naszym czytelnikom.

Damian Maj



6 www.jasnet.pl    publicystyka

PIKNIK Z ARMATĄ W TLE
Zapora z drutu kolczastego i wor-

ków z piaskiem. A przy niej uzbrojeni 
po zęby żołnierze, gotowi w każdej 
chwili oddać strzał. Tak wyglądało wej-
ście na boisko SP nr 19. Zazwyczaj, aby 
je sforsować, uczniowie nie są naraże-
ni na tak duży stres, ale w… sobotę by-
ło inaczej. Każdy, kto chciał uczestni-
czyć w pikniku militarnym musiał 
przejść ten punkt kontrolny i choć na 
chwilę wczuł się w realia wojenne. Ale 
to był dopiero początek…

Zaczęło się zupełnie niewinnie od 
pokazu artystycznego przedszkolaków 
z PP nr 21. Najmłodsi uczestnicy festy-
nu z gracją prezentowali się na scenie. 
Nie było po nich widać śladu tremy, 
a pokaz tańców, zdradzał świetne 
przygotowanie. Przedszkolacy mieli 
swoje pięć minut na scenie i otrzymali 
gromkie brawa zachwyconej public-
zności. Żywe rytmy wprowadzili tance-
rze ze Studia Tańca Dance Passion. 
Atmosfera na boisku szkolnym zrobiła 
się naprawdę gorąca.

Ale „gwoździem” pikniku był spra-
wy wojskowe. Organizatorzy przywo-

łali pamięć o bohaterskich Obrońcach 
Bożej Góry z września 1939r. Uzbroj-
enie, umundurowanie, fotografie i do-
kumentację tej bitwy oglądano na spe-
cjalnie przygotowanej wystawie. Sto-
warzyszenie bitwy pod Pszczyną 1939 
„Pro memoria” przygotowało napra-
wdę ciekawe eksponaty, reprezen-
tujące zarówno stronę polską, jak i nie-
miecką tego starcia. Największą popu
-larnością wśród publiczności, zwła-
szcza chłopców, cieszyło się uzbroje-

nie. Niemal każdy z nich chciał wziąć
do ręki elementy czołgu, czy dział. 
Wiadomo, to nie to samo, co zobaczyć 
w książce czy zamkniętej muzealnej
gablocie. Andrzej Sierszulski, przed-
stawiciel Stowarzyszenia, podkreśla, 
że bitwa o Bożą Górę należy do jedny-
ch z najważniejszych wydarzeń w hi-
storii Jastrzębia-Zdroju i dlatego kulty-
wowanie pamięci o niej, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia, jest jak naj-
bardziej potrzebne. I nie trzeba tego 
robić w sposób odstraszający młodzież 
i dzieci. Patrząc po reakcjach młodych 
widzów organizatorom pikniku udało 
się to znakomicie.

Najciekawsze cześć festynu miała 
dopiero nadejść. Boisko szkolne za-
mieniło się w wehikuł czasu i wszyscy 
zostali przeniesieni do wiosny 1945 
roku. Bój, jaki toczyła, wkraczająca na 
Śląsk, Armia Czerwona nie należał do 
łatwych. Niemcy bronili się z zacięto-
ścią. Również rejony Jastrzębia-Zdro-
ju, jak i okolicznych miast, były tere-
nem zaciekłych walk. W sam środek 
jednej z takich potyczek zostali prze-
niesieni uczestnicy pikniku. Znaleźli się 
gdzieś na trasie pomiędzy Żorami, 
a Jastrzębiem. Nagle usłyszeli kano-
nadę strzałów. To niemieccy żołnierze, 
poruszający się wozem pancernym, 
przypuścili atak na pozycję czerwono-
armistów. Niestety mieli pecha, bo ci 
uzbrojeni byli w ciężkie działo. Ro-
sjanie odpowiedzieli ogniem, samo-
chód niemiecki stanął w płomieniach. 
Wyskakująca w pośpiechu załoga nie 
miała szans. Końcówka to rewizja 
mundurów poległych w poszukiwaniu 
cennych rzeczy. Przybysze ze Wschodu 
byli znani z tego, że nie wzgardzili 
łupem. Wszystko mogło się przecież 
przydać. Wiadomo, wojenne prawo 
zwycięzcy.

Taką, zapierającą dech w piersiach in-
scenizację potyczki wojennej przed-
stawili członkowie grupy rekonstru-
kcyjnej 4 Pułku Strzelców Podhalań-
skich z Cieszyna. Specjalnie przywieźli 
do Jastrzębia oryginalne działo radzie-
ckie oraz zrekonstruowany niemiecki 
wóz bojowy. Dzieciaki miały frajdę bo 
każdy mógł dotknąć prawdziwej histo-
rii, przejechać się wojskowym samo-
chodem, wziąć do ręki broń no i sfoto-
grafować się z żołnierzem. Tutaj nie 
było jakiegoś podziału i Niemcy, i Ro-
sjanie cieszyli się jednakowym powo-
dzeniem.

„Pokazujemy historię żywą, po-
zbawioną nudnej otoczki, która od-
strasza od niej ludzi. Właśnie przez 
takie rekonstrukcje przybliżamy realia 
II wojny światowej. Publiczność ma 
możliwość wczucia się w atmosferę, 
sytuację. Każdy może niemalże sam, 
osobiście powąchać prochu, dotknąć 
uzbrojenia, popatrzeć na mundur. Za-

praszamy również do naszego mu-
zeum, które znajduje się w Cieszynie. 
Przybliżamy w nim tradycję 4 Pułku
Strzelców Podhalańskich, który 
stacjonował w tym mieście” – mówił 
Krzysztof Nieścior, przedstawicieli Sto-
warzyszenia .

Piknik miał też i inne atrakcje. Stra-
żacy prezentowali pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Użycie armatki wo-

dnej sprawiło dzieciakom wiele frajdy 
i znaleźli się chętni do schłodzenia, 
a upalne, sobotnie popołudnie wprost 
zachęcało do kąpieli wodnych. Policja-
nci zapraszali chętnych do swojego sa-
mochodu. Rozegrano zawodowy spor-
towe.

Jak na każdym festynie nie zabra-
kło stoisk z pysznymi wiktuałami: gro-
chówką, kiełbasą z rożna, przeróżnymi 
ciastami, lodami. Każdy wybierał co 
tylko chciał. Oprócz tego uczniowie za-
chęcali do nabycia książek z biblioteki 
za… jedyną złotówkę oraz prac, które 

zostały przez nich własnoręcznie wy-
konane. Poszczególne klasy prezento-
wały swój program artystyczny. A po-
mysłów im nie brakowało, a to na naj-
ładniejszą fryzurę wakacyjną, czy cie-
kawe, modne ubranie. Młodzi artyści 
zaprezentowali swoje zdolności woka-
lne i muzyczne. A w przeciwległym re-
jonie boiska najmłodsi dokazywali na 
dmuchanym zamkach. Pomyślano 
o tym, aby każdy i duży, i mały znalazł 
coś dla siebie.

Dyrektor SP nr 19 Grzegorz Wę-
gliński, jeden z organizatorów imprezy, 
podkreślał to, że chodziło o dobrą za-
bawę całej społeczności szkolnej: ucz-
niów, rodziców i nauczycieli. A wątki 
wojskowe wprowadziły bezcenny 
walor dydaktyczny.

Festyn w SP nr 19 składał się z wie-
lu atrakcji, a zabawa trwała do póź-
nych godzin wieczornych. Twórcom pi-
kniku udało się wcielić w życie niełatwą 
zasadę połączenia przyjemnego z po-
żytecznym.

Kanonada strzałów, wybuchy pocisków. Zaciekle broniący się żołnierze Wehrmachtu i ata-
kujący ich czerwonoarmiści. Takie sceny, rodem z II wojny światowej, można było oglądać 
podczas pikniku militarnego, zorganizowanego na boisku Szkoły Podstawowej nr 19.

Katarzyna Barczyńska

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

TAXI

600 667 557

CHCESZ JEŹDZIĆ
ZAWSZE ZE MNĄ?

DZWOŃ I KORZYSTAJ 
Z GRATISÓW!



7www.gazeta.jasnet.pl    informacje

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

CHWILÓWKI  / EKSPRES KASA
DO 2000 ZŁ !!!  BEZ BIK

ZABIERZ TYLKO DOWÓD, NUMER KONTA, TELEFON

KREDYTY
8 BANKÓW DO WYBORU

DLA UMÓW ZLECEŃ O DZIEŁO
Z DOCHODAMI OD 500 ZŁ

DLA DZIAŁALNOŚCI - BEZ KSIĄG
PROBLEM ZE SPŁATĄ ?  PRZYJDŹ DO NAS 

5 000 ZŁ BEZ BIK

ZMIANA ADRESU!!! 

STARY TARG 

ARKI BOŻKA 14C, 
30m od poprzedniego adresu , k/ Nieruchomości

 

tel. 

Jastrzębie-Zdrój

100m za światłami do Kauflandu 

509 637 097

PROFESJONALNE ODZYSKIWANIE 
ODSZKODOWAŃ DO 15 LAT WSTECZ
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Z tym kuponem do końca maja

w każdy piątek, sobotę i poniedziałek

do każdej kawy pyszne ciasto GRATIS

krzeczkowice zostały bez soł-
tysa, kiedy pod koniec marca 
br. zmarł Piotr Paszenda, peł-
niący tą funkcję od lat. W ta-

kich sytuacjach procedura przewiduje 
wybór nowego sołtysa. Sprawa wyda-
wała się prosta. Bo niby, co jest tru-
dnego w zwołaniu zebrania i wyłonie-
niu odpowiedniego kandydata. Jed-
nak, ku zaskoczeniu wielu, zaczęły się 
przysłowiowe schody.

Na zebranie pod koniec maja przy-
szło 21 (sic!) uprawnionych do głoso-
wania. To prawda, że Skrzeczkowice 
nie są dużym sołectwem, ale, z drugiej 
strony, na liście wyborców znajduje się 
około 500 osób. Można było się po-
cieszać, że spotkanie w tak wąskim 
gronie zakończy się szybkim wyłonie-
niem sołtysa. Nic z tego! Żadna z przy-
byłych osób nie wyraziła zgody na kan-
dydowanie. Ograniczono się jedynie 
do wskazania kilku osób, które zdecy-
dowanie odmówiły przyjęcia na siebie 
tak ważnej funkcji. Prowadzący spo-
tkanie, doradca prezydenta Franciszek 
Piksa, dwoił się i troił, aby ktoś zdecy-

dował się zostać sołtysem. Wszystko 
na próżno! Nie pomogło nawet odwo-
ływanie się do autorytetu samego 
księdza proboszcza. Nie zrobiło to na 
nikim wrażenia i zebranie zakończyło 
się fiaskiem. Niepocieszony doradca 
Franciszek Piksa poprosił wszystkich 
o przemyślenie sprawy i wyznaczył ko-
lejne spotkanie za dwa tygodnie.

Minęło czternaście dni i ponownie 
zwołano zebranie sołeckie. Tym razem 
przybyło na nie 14 osób. Można rzec: 
grono całkiem kameralne, aczkolwiek 
mało reprezentacyjne. I tym razem 
nikt nie chciał się zgłosić do pełnienia 
funkcji sołtysa, mimo że padły trzy 
kandydatury.

„Po co zostawać sołtysem, kiedy 
mówi się mu potem, że ma robić, bo od 
tego jest. Nie ma dla takiego człowieka 
żadnej wdzięczności,  a czeka go tylko 
robota” – mówiła jedna z uczestniczek 
zebrania. „W Urzędzie Miasta nie jest 
lepiej. Wiele razy słyszałam od różnych 
sołtysów, że go tam „olewają” i nic nie 
może wskórać. Zawsze słyszy tylko – 
„Nie ma pieniędzy, później się zrobi. 

Poczekajcie jeszcze trochę. Trudno się 
dziwić, że nie ma kandydatów na taką 
robotę” – dodawała inna mieszkanka.

Niektórzy próbowali ratować sy-
tuację i padały takie głosy: „Musimy 
kogoś wysunąć i poprzeć. Chodzi o to, 
aby taka osoba nie czuła się osamo-
tniona w tym wszystkim”. Obecni przy-
takiwali, kiwali nawet głowami ze zro-
zumieniem, ale nikt nie kwapił się do 
podjęcia takiego wyzwania. Może 
i znalazłby się kandydat, ale jeden 
z obecnych wskazywał na dość zna-
czącą okoliczność: „Jest nas tutaj gar-
stka i mamy wybierać sołtysa? Ale czy 
my jesteśmy towarzystwem wzajem-
nej adoracji? Czy w tak małym gronie 
mamy decydować, kto będzie repreze-
ntantem całej społeczności?” – mówił 
jeden z uczestników zebrania – „Gdyby 
tak przyszło tutaj ze sto osób, to 
sprawa wyglądałaby całkiem inaczej, 
a tak...”

W końcu padło niemalże kluczowe 
pytanie w tej sytuacji: „ A co by było, 
gdyby sołtysa nie wybrano?” Jest prze-

SOŁTYS PILNIE POSZUKIWANY

cież Rada Solecka, ale pozbawiona or-
ganu wykonawczego. Sytuacja co naj-
mniej kuriozalna.

Obecni na zebraniu urzędnicy 
przedstawiają czarną wizję przy-
szłości. Można zlikwidować jednostkę 
pomocniczą lub połączyć ją z inną. 
Jednak na to trzeba zgody Rady Miasta 
i woli lokalnej, sołeckiej społeczności. 
Wizję takiego rozwoju wypadków od-
dala doradca Franciszek Piksa: „Na to 
jeszcze za wcześnie. Wierzę w to, że 
mieszkańcy jednak wyłonią swojego 
sołtysa i nie trzeba będzie dokonywać 
takich drastycznych kroków. Przyznam 
jednak, że sytuacja, która ma miejsce, 
wcześniej nie zdarzyła się w Jastrzę-
biu”. 

Jak dotąd Skrzeczkowice pozba-
wione są sołtysa. Wprawdzie mówi się, 
że do trzech razy sztuka, ale tak napra-
wdę nie wiadomo, jak jest scenariusz 
na przyszłość. Trudno tutaj wyroko-
wać, czy niechęć mieszkańców do kan-
dydowania spowodowana jest uchyla-
niem się od pracy na rzecz społeczno-

ści lokalnej, zwykłym wygodnictwem, 
egoizmem, a może też niedocenianiem  
organów pomocniczych (zarządów 
osiedli i rad sołeckich) przez miasto?  
Na zebraniu padały zarzuty o lekcewa-
żeniu przez urzędników przedstawicieli 
lokalnej społeczności, która – w takiej 
sytuacji -  tak naprawdę może mieć 
niewielki wpływ na to, co się dzieje 
w najbliższej okolicy. A może ludzie nie 
chcą już być sołtysami tylko na papie-
rze, takimi których odsyła się z kwit-
kiem z magistratu? Może wolą nie 
sprawować funkcji, która czyni ich tyl-
ko kwiatkiem do kożucha dla polity-
ków?  Sytuacja jest patowa, bo soł-
tysa, jak nie ma, tak nie ma. Doradca 
prezydenta Franciszek Piksa pociesza 
się, że jak zakończą się rozgrywki 
EURO 2012 to łatwiej będzie go wy-
łonić. Cóż, zobaczymy na ile przewidy-
wania te okażą się prorocze.

Jest taki obrazek: grupa czternastu osób siedzących jak Bóg przykazał jeden obok drugiego. Jedni ze wzrokiem 
utkwionym w podłodze, drudzy sprawiający wrażenie nieobecnych, jeszcze inni – „studiujący” pęknięcia na 
suficie. Scenografią dla nich wszystkich był Dom Sołecki w Skrzeczkowicach, a celem który ich połączył – wybór 
nowego sołtysa. Z kronikarskiego obowiązku warto nadmienić, że była to już druga próba zmierzenia się z tym 
ambitnym zadaniem. Jak się miało niebawem okazać, zbyt ambitnym. Na chwilę obecną mamy więc taką sytuację, 
że sołectwo Skrzeczkowice już od ponad dwóch miesięcy pozostaje bez sołtysa. A widoków na wybór nowego brak.

Katarzyna
 Barczyńska
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Sianożęty 
"Nadmorski Raj”

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

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

www.bbjsport.pl

rzysłuchując się rozmowom uczniów czy 
studentów, rozpiera człowieka duma. 
Młode pokolenie dba o swoje interesy 

i wie, jak ustawić się w życiu. Zapobiegliwie 
wymieniają między sobą informacje na temat 
ostatniego sprawdzianu lub egzaminu, dopytują 
o samopoczucie profesora, studiują w skupieniu 
listę szczęściarzy, którzy dostali się na wymarzo-
ny kierunek studiów, czasem – zasięgają języka, 
jakie substancje chemiczne najlepiej wpływają 
na „skuteczność” edukacji. Zdolną mamy mło-
dzież. Ambitną. Wiedzącą, czego chce. Ale czy 
na pewno?

Zawsze może pojawić się ktoś, kto zepsuje 
nam to dobre samopoczucie. Ktoś, kto wytknie 
młodym ludziom, że uczą się nie dla konkretnej 
wiedzy, ale właśnie dla samego uczenia się. Dla 
ocen, dla zaliczonego semestru, dla rodziców... 
Nigdy nie dla siebie. Mało tego, ten złośliwy mal-
kontent, zgred może posunąć się dalej i wytknąć 
młodzieży, że traktuje szkołę jako przedłużenie 
czasu beztroskiej młodości. A potem, kiedy 
przychodzi zmierzyć się z brutalną rzeczywisto-
ścią i szukać pracy, dochodzi do dramatów. Tych 
mniejszych. I tych większych.

A może to nie wina uczniów? Może ten ktoś 
powinien wziąć na celownik polską oświatę? 
Z programami, w których aż roi się od teorii. 
Z niepisanym przyzwoleniem na cwaniactwo 
i ściąganie w czasie lekcji? Z przymykaniem oczu 
na wagarowanie i „urywanie się” z lekcji? Jakby 
nie patrzeć, to właśnie oni – uczniowie i studenci 
– staną się w przyszłości pracownikami. Jaki 
będzie z nich pożytek? Czego nauczyła ich szko-
ła?

Ale wróćmy ponownie do naszego „zgreda”. 
On już ma kolejny pomysł na to, jak uprzykrzyć 
życie polskiej młodzieży. Tym razem podnosi 
kwestię bezstresowego wychowania. „Jakie 
bezstresowe wychowanie” – pyta oburzony – 
„skoro świat, z którym młodzi ludzie będą mu-
sieli się zmierzyć jest brutalny, a już na pewno 
bardzo stresujący?” Jeśli, dajmy na to, studia 
mają być czymś w rodzaju inkubatora, ewentu-
alnie przedłużenia młodości, to jaki los gotu-
jemy naszym dzieciom? My, rodzice, nauczyciele 
– arcymądrzy i doświadczeni mentorzy? Potem, 

w jednej chwili: obuchem w łeb! Powoli zacznie 
świtać im, że świat jest inny niż ten w szkolnej 
ławie i nie zawsze da się „kozaczyć” czy zbierać 
profity za nic. W końcu też zrozumieją, że ich 
rzeczywista edukacja zaczęła się dopiero za mu-
rami uczelni, a nie w momencie, kiedy otrzymali 
do rąk indeks. To cenna wiedza.

Bo wcześniej czy później przyjdzie czas pró-
by. Zawsze przychodzi. Kiedy już młodzi ludzie 
zachłysną się podarowaną im przez szkołę wo-
lnością, kiedy zdadzą wszystkie egzaminy i uzy-
skają wymarzone dyplomy, zaczną szukać pra-cy. 
I tu zonk! Bolesne zaskoczenie. Nagle dotrze do 
nich, że praca na rynku to towar. Że oferując go, 
muszą zdawać sobie sprawę, jaka jest ich oferta, 
bo – z całym szacunkiem – na lichy pro-dukt „nie 
poleci” nawet najbardziej zdespero-wany 
pracodawca. Swoja drogą, czy idąc do sklepu 
marzymy o kupnie sfermentowanego soku 
porzeczkowego? Bynajmniej. To są relikty 
minionego systemu, który, co ciekawe, choć de-
klarował miłość do robotników, właśnie przez 
nich został obalony. Kontynuując naszą wylicza-
nkę: że liczy się konkret – doświadczenie i pra-
ktyczne umiejętności – a nie średnia ocen czy list 
polecający od profesora. Że pracodawcy naj-
chętniej przyjęliby dwudziestokilkuletnią blon-
dynkę z 5-letnim doświadczeniem. A im, jak na 
złość, brak większości z tych atutów. Gdzie po-
pełnili błąd?

To może skoncentrujmy się na tej długono-
giej blondynce. Gdzie ona miałaby zdobyć swoje 
doświadczenie? No cóż, niewykluczone, że je-
szcze w czasie studiów zgłosiła się do jednej 
z firm w naszym mieście i zapytała o możliwość 
podjęcia w niej stażu. Niewykluczone, że ko-
sztem części swoich wakacji, postawiła na coś 
nowego, coś praktycznego. Niewykluczone, że na 
pytanie potencjalnego pracodawcy o wynagro-
dzenie odpowiedziała, że to nie jest w tym mo-
mencie najważniejsze (o zgrozo!). Ale niewyklu-
czone także, że kiedy zorientowała się na czym 
będą polegać jej obowiązki, a – dajmy na to – 
sprowadzałyby się one do robienia szefowi kawy 
(znamy takie osoby, he, he) szybko pożegnała się 
z nowym miejscem pracy i zaczęła szukać szczę-
ścia gdzie indziej. Niewykluczone.

Jedno jest pewne. Jeśli nie zatraciła resztek 
instynktu samozachowawczego, nie będzie szu-
kać nowego zajęcia w Urzędzie Pracy. Bo tam 
szybko podzieli los swoich rówieśników, ocze-
kując w nieskończoność na propozycję stażu. Jak 
na zbawienie. Ba, jak na mannę z nieba. A kiedy 
wreszcie zostanie zauważona przez tamtejszych 
urzędników, niechybnie okaże się, że staż, który 
jej zaproponowano nie ma nic wspólnego z jej 
wykształceniem. I znowu, jeśli spotka się w po-
łowie drogi ze swoim rozumem, nie przyjmie tej 
oferty. Co prawda, ten czy inny „życzliwy” będzie 
przekonywał ją: „Bierz, co dają. To zawsze kilka 
miesięcy jakiegoś doświadczenia”, ale czy na-
prawdę stawką w tej grze jest „jakieś tam do-
świadczenie”? Wierzymy w naszą zjawiskową 
blondynkę. Ufamy, że wreszcie dostanie się na 
wymarzony staż. Że będzie szukać tego doświa-
dczenia: małymi kroczkami, konsekwentnie do 
celu, z pokorą, ale i wiarą we własne siły. Kto wie, 
może z czasem to ona zacznie przyjmować do 
pracy? Bardzo prawdopodobne. Oczywiście, jeśli 
tylko zrozumie, że w życiu trzeba czasami zapłaci 
„frycowe”, trzeba coś dać z siebie, zacisnąć zęby. 

Ale też stawka tej gry jest wysoka, bo całe do-
rosłe życie.

Już na sam koniec ów malkontent rzecze: 
„Świat, w którym przyszło nam żyć jest brutalny”. 
I trudno się z nim nie zgodzić, bo, rzeczywiście, 
tak jest. Ale czy to jest najcenniejsza wiedza, jaką 
mógł przekazać uczniom, tudzież studentom? Już 
na starcie straszyć ich, że w życiu wygrywa sil-
niejszy, że nieprzystosowani wypadają z gry, że 
w najlepszym wypadku staną się klientami opieki 
społecznej? Z drugiej strony, może nie warto po-
zostawiać młodych ludzi w błogiej nieświadomo-
ści? Bo im dłużej będziemy przekonywać, że z dy-
plomem w ręku szybko zawojują świat, tym więk-
szą wyrządzimy im krzywdę? Oto dylemat, a ra-
czej egzamin, jaki będzie musiał zdać każdy 
z nich. Jeśli nie dzisiaj, to na pewno jutro. Niewy-
kluczone, że od jego wyniku zależeć będzie wię-
cej niż od wszystkich wcześniejszych egzaminów 
razem wziętych.

Egzamin dla życia
Bezpośrednim pretekstem do zmierzenia się z tym tematem był artykuł „Praca dla kogo?” (strona 5).To pod nim 
pojawiły się komentarze młodych, sfrustrowanych ludzi, którzy w mniej lub bardziej dosadny sposób sygnalizowali, że 
mają problemy ze znalezieniem pracy. Padały pytania: po co nam była ta cała szkoła, kto jest winny naszego 
nieszczęścia? Szybko okazało się, że radość z wejścia świeżo upieczonych absolwentów w dorosłe życie została zmącona 
przez ich trudności na rynku pracy, a nadzieje związane z edukacją prysły jak mydlana bańka. Dlaczego tak się stało?

salon fryzjersko-kosmetyczny

Marzena Wojewodzic

Dla wizerunku z pomysłem!

Prestiżowa grupa salonów

współpracujących z marką

Naprzeciw Państwa 

oczekiwaniom rozszerzyliśmy 

ofertę salonu o kosmetykę.

Proponujemy:

- Pielęgnacja twarzy

- Pielęgnacja ciała

- Wizaż

- Depilacja woskiem

- Pielęgnacja dłoni

- Pielęgnacja stóp 

Uwaga nowy adres salonu
ul. Łowicka 35, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 470 05 59, tel. 600 290 801
www.salonwojewodzic.pl
pn.-pt. 9.00-18.00, sb. 8.00-14.00 

KUPON 
RABATOWY

na wszystkie 
usługi fryzjerskie 
i kosmetyczne
Promocja 
limitowana
ważna do 
15.07.2012-10%

Damian Maj
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EXPRESOWA
NAPRAWA BIŻUTERII

ZŁOTNIK JUBILER

SPRZEDAŻ
SKUP
WYMIANA
ZŁOTA I SREBRA

Pasaż 24h - box 19 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 2a
tel. 694 794 734

nART GOLD

Co właściwie daje chodzenie z kijkami?

Chodzenie z kijkami daje nam wiele korzyści. To 
rekreacja dla każdego, od najmłodszych po sta-
tecznych seniorów. Nie ma tutaj żadnych ograni-
czeń, przeciwwskazań. Mnie osobiście NW daje 
wiele frajdy i satysfakcji.To nie tylko ciekawy spo-
sób na spędzenie wolnego czasu, ale poprawa 
swojej kondycji i zdrowia.

To aż takie błogosławieństwo 
dla organizmu?

Nie ukrywam, że siedem lat temu miałem zawał 
serca. Myślałem, że do niczego się nie nadaję i 
pozostaje mi siedzieć w domu, oglądać telewizor i 
nic nie robić z obawy o swoje zdrowie. Jednak 
lekarz zalecił mi chodzenie z kijkami. Twierdził, że 
wpłynie to pozytywnie na moje zdrowie. I tak 
zacząłem. Jak się okazało miał rację. W krótkim 
czasie rzeczywiście mój stan znacznie się popra-
wił. Wyniki badań były lepsze. Ale nie jestem 
w tym odosobniony. Mam znajomych, którzy byli 
po ciężkich urazach i też wyszli na prostą. Mimo, 
że przeszli wypadek samochodowy, w którym 
uszkodzili kręgosłup, są teraz w dobrej kondycji. 
Nawet startują w zawodach sportowych. A wszy-
stko dzięki kijkom, za ich pomocą przeszli reha-
bilitację z całkiem niezłym skutkiem. Można po-
wiedzieć, że kijki naprawdę dokonują cudów i nie 

będzie to przesadne stwierdzenie. Dzięki NW 
można poprawić ogólną kondycję, a także spalić 
nadwyżkę kalorii.

 W czym tkwi tajemnica kijków?

Cała rzecz polega na tym, że poruszając się 
z dwoma kijkami uruchamiamy ponad 90 proc. 
mięśni, a więc niemalże całe ciało. Przy czym 
opanowanie prawidłowej techniki chodzenia nie 
jest trudne i każdy może się tego nauczyć. Wy-
starczy kilka chwil pod okiem nieco bardziej do-
świadczonego chodziarza. Kiedy już połkniemy 
tego bakcyla i poczujemy wiatr w plecach nikt nas 
nie zatrzyma. Wiele osób chodzi z kijkami ponie-
waż w ten sposób spala się kalorie, a więc dba 
o sylwetkę. Poza tym jest to rekreacja dla ka-
żdego od małych dzieci, po emerytów. Wiek nie 
jest tutaj żadnym ograniczeniem. Coraz więcej na 
ulicach Jastrzębia widać osób wędrujących w ten 
sposób. Powiem, że nie ma się czego bać. NW to 
same pozytywy trzeba je tylko odkryć.

Czysto widzi się samotnych 
kijkowców lub w parach. 
Wy proponujecie chodzenie w grupie?

Polecam chodzenie w grupie. Można wymienić 
się doświadczeniami, udzielić porad, jak prawi-
dłowo chodzić. Po prostu pogadać, być razem 

i miło spędzić czas. Już niedługo uruchamiamy 
kolejną letnią akcję JasWalking, zainicjowaną 
przez JasNet, czyli jastrzębskie chodzenie po 
mieście i okolicy. Mamy opracowane ciekawe tra-
sy, na które serdecznie zapraszamy. Wycieczkę 
będą prowadziły osoby, będące instruktorami 
NW, które udzielą porad, nauczą, jak chodzić, 
a przy okazji odkryjemy ciekawe miejsca naszego 
miasta. Zwykle nie mamy czasu, aby zwrócić na 
nie uwagi, zatrzymać się, zauważyć ciekawą hi-
storię, czy przyrodę, a mamy naprawdę, co oglą-
dać. Trasy nie będą trudne, a tempo marszu do-
stosujemy do potrzeb ich uczestników. Na pewno 
nie będą to jakieś super wyczerpujące maratony 
na czas, a rekreacyjne spacery.  Chodzi przecież 
o to, żeby wypocząć, podziwiając okolicę, czegoś 
o niej się dowiedzieć, poznać nowe ścieżki. Spę-
dzić czas w miłym towarzystwie.

A co ze sprzętem 
i jego kosztami?

Nie wiąże się to z żadnymi wielkim kosztami. 
W każdym markecie można kupić kijki do NW za 
kwotę ok. 20 zł. Są oczywiście i droższe modele, 
ale nie ma potrzeby ich kupować. Nie jesteśmy 
przecież jakimiś wyczynowcami. Myślę, że taki 
wydatek nie obciąży zbytnio naszej kieszeni i wa-
rto go ponieść.

Gdzie chcecie chodzić?

W czasie marszu poznamy wiele ciekawych 
miejsc, np. wiążących się z jastrzębską historią, 
jak na przykład Bożą Górę, gdzie toczyły się walki 
w 1939 i 1945 roku. Zawitamy do Zdroju, który 
ma piękną przeszłość uzdrowiskową. Odwiedzi-
my zabytkowy, drewniany kościółek św. Barbary. 
Poznamy walory przyrodnicze lasu Kyndra, skąd 
pójdziemy do Bzia, gdzie znajduje się dwór obro-
nny oraz zabytkowa figura św. Jana Nepomu-
cena. Ale nie zapomnimy o południowych rubie-
żach naszego miasta, leżących przy granicy 
z Czechami. To piękne, malowniczo położone te-
reny. W Ruptawie, Moszczenicy spotyka się czę-
sto rowerzystów i spacerowiczów. Trudno się te-
mu dziwić, bo są to naprawdę ciekawe rejony. 
Odwiedzimy naszych sąsiadów Czechów. Tam to 
dopiero są piękne trasy. Aż trudno uwierzyć, że 
leżące od nas zaledwie o rzut kamieniem. Znaj-
duje się tam m.in. kompleks stawów, są stadniny, 
można odpocząć w wielu ciekawych miejscach. 
Jak człowiek wyjdzie z domu to nie chce mu się 
wracać. W sierpniu nasze wędrówki zaprowadzą 

nas do Zebrzydowic. Jest to zupełnie niedaleko, 
a warto odkryć to miejsce. W tym wariancie po-
myślimy oczywiście o transporcie, ale warto na-
sza okolica jest piękna i nie zawsze w poszukiwa-
niu chwili spokoju i wytchnienia musimy wyje-
żdżać gdzieś daleko. Trzeba docenić to, co się 
ma.

Czyli maszeruj i patrz?

Tak, samo chodzenie w kółko po mieście nie 
bardzo ma sens. Może warto raz w tygodniu 
(w naszym przypadku będą to przeważnie sobo-
ty, godziny popołudniowe) wyruszyć na konkret-
ną trasę, nastawiając się na odbiór tego, co mija 
się pod drodze. JasWalking stwarza takie możli-
wości. Na nasze wędrówki każdy może przypro-
wadzić kolegę, koleżankę, mamę, tatę. Tutaj mo-
żliwości jest naprawdę wiele. Im nasze grono 
będzie większe, tym lepiej. Tych, którzy nie są 
przekonani do chodzenia w grupie zapraszam raz 
jeszcze. Pamiętam nasze doświadczenia z ubie-
głego roku, było naprawdę fajnie.

Dokąd pierwsze wyprawy?

W sobotę, 30 czerwca, zapraszamy na pierwszy 
spacer. Zbiórka w Jarze Południowym (obok sce-
ny) o godzinie 17. Stamtąd pójdziemy następu-
jącymi ulicami: Chlebową – Wyzwolenia – Spa-
cerową – Piaskową – Ranoszka – Armii Krajowej 
– Jana Pawła II – rodno Sikorskiego. Poznamy 
malownicze rejony Ruptawy i Moszczenicy.

A w sobotę, 7 lipca, zapraszamy na spotkanie 
również do  Jaru Południowego (zbiórka koło 
sceny) o godz. 17. Tym razem pójdziemy w od-
wrotną stronę ulicami: Wielkopolska – Podha-
lańska – Cieszyńska – Okrzei – Młyńska – Pod-
halańska. Może na pierwszy rzut oka tego nie 
widać, ale na tej trasie znajduje się „kawał” hi-
storii naszego miasta.

Na łamach Jastrzębskiego Portalu Internetowego 
JasNet oraz Gazety JAsNet będą znajdowały się 
dokładne opisy tras z wyszczególnieniem walo-
rów krajobrazowych i architektonicznych. Serde-
cznie zapraszamy!. Naprawdę warto!

JasWalking znowu startuje!
Już niedługo lato. Ta pora roku sprzyja różnym aktwnościom, także coraz bardziej modnym wędrówkom pieszym. Nic więc dziwnego, że na ulicach 
naszego miasta spotyka się coraz więcej "kijkowych chodziarzy" (Nordic Walking). I to różnego wieku, różnej płci i postury. Wraz z początkiem 
wakacji rusza kolejna edycja JasWalkingu, czyli jastrzębskiego maszerowania. Jest to doskonała okazja do dobrego spędzania wolnego czasu, 
poprawy własnej kondycji oraz poznania najbliższej okolicy. Do tej formy rekreacji przekonuje Grzegorz Pipiro, jeden z pasjonatów NW.

Katarzyna Barczyńska
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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!

REWOLUCJE 
CENOWE
REWOLUCJE
CENOWE

Pasaż 24h ul.Harcerska          Pasaż 24h ul.Harcerska          Pasaż 24h ul.Harcerska          Pasaż 24h ul.Harcerska

publicystyka

d 1998 roku w celu powstrzy-
mania przemocy w polskich 
domach wprowadzono proce-

durę „Niebieskiej Karty”. Początkowo 
jej głównym założeniem było stworze-
nie dla stróżów prawa standardu po-
stępowania w trakcie interwencji do-
mowych. Jednak z  czasem stała się 
ona swoistą instytucją w sprawach 
dotyczących przemocy rodzinnej. Jak 
mówi specjalista pracy socjalnej Ro-
ksana Cochur, obecnie zakładanych 
jest około 20 niebieskich kart miesię-
cznie. „Proszę przemnożyć to sobie 
przez 12 miesięcy i szybko okaże się, 
jaka jest skala tego problemu w na-
szym mieście” – radzi. Inna sprawa, że 
owa „lawina niebieskich kart” to także 
wynik zmian w polskim ustawodaw-
stwie. Od kiedy bowiem powstało sze-
rokie, bo 15-osobowe gremium – in-
terdyscyplinarny zespół, zajmujący się 
tylko sprawami przemocy w rodzinie – 
główny ciężar prowadzenia niebies-
kich kart spoczął właśnie na pomocy 
społecznej. No i jeszcze same ofiary, 
które są coraz bardziej świadome swo-
ich praw i zaczynają z tego korzystać. 
A czasem, jak twierdzą złośliwi, nad-
używać ich.

Względy proceduralne w przypa-
dku niebieskiej karty są jednoznaczne: 
w przeciągu 3 dni od założenia danej 
osobie karty powoływany jest zespół 
roboczy. Zajmuje się on tylko i wyłącz-
nie tym konkretnym przypadkiem. Je-
go skład zależy więc w dużym stopniu 
od specyfiki konkretnej sprawy, ale też 
nigdy nie jest to więcej niż kilka osób. 
Pierwsze spotkanie zespołu to ustale-
nie indywidualnego planu pomocy 
oraz rozdzielenie zadań. Na drugie za-
praszana jest ofiara przemocy, na trze-
cie zaś – jej sprawca. W tym ostatnim 
przypadku nie ma obowiązku, aby 
sprawca przemocy fatygował się przed 
oblicze komisji. Mimo to zazwyczaj się 
tam pojawia i to nie dlatego, że gryzą 
go wyrzuty sumienia, ale głównie po 
to, żeby sprawdzić, jakie ewentualne 
konsekwencje ze strony prawa mogą 
go spotkać. A czasem, żeby zaprzeczyć 
stawianym zarzutom.

Tyle procedury, ustawy, rozwiąza-
nia legislacyjne. Gdzieś, między nimi 
znajduje się ofiara przemocy. To z my-
ślą o niej jastrzębski Ośrodek Pomocy 
Społecznej organizuje grupy wsparcia. 
Bo to, czego ona potrzebuje najbar-
dziej, to właśnie wsparcie. „Pierwsze 
wrażenie po rozmowie z taką kobietą, 
bo prawie wyłącznie kobiety się do nas 
zgłaszają, jest takie, że ona mówi wy-
łącznie o sprawcy, a nie o sobie, jak 
gdyby nie używa pierwszej osoby licz-
by pojedynczej” – mówi specjalista 
pracy socjalnej Iwona Mikołajczyk, 
prowadząca grupy wsparcia. Czyli co, 
zatraciły się w sobie, nie ma ich, ich 
poczucie wartości oscyluje niebezpie-
cznie wokół zera? Iwona Mikołajczyk 
kiwa twierdząco głową.

Zajęcia w grupie wsparcia trwają 
od 12 do 15 miesięcy. Mają charakter 
zamknięty i, jak się już rzekło, zdomi-
nowane są przez kobiety. Owszem, 
kiedyś pojawił się na nich mężczyzna, 
ale już po dwóch spotkaniach zrezy-
gnował. Ciekawe dlaczego? Na po-
czątku grupa pełni rolę swoistej emo-
cjonalnej kroplówki. Ma wzmocnić 
psychicznie ofiary przemocy, których 
świat rozsypał się jak domek z kart. 
Kobiety dobierane są tak, aby miały za 
sobą różny „staż”, jeśli chodzi o prze-
moc domową. W sumie tylko wtedy 
stanowią dla siebie prawdziwe wspar-
cie. Nieprzypadkowo niektóre z nich 
uzależniają się od grupy i pojawiają się 
tam w kolejnych latach. Dopiero po-
tem zaczyna się właściwa praca. Jak 
podkreślają Roksana Cochur i Iwona 
Mikołajczyk, ich główną ambicją jest, 
aby uświadomić swoim podopiecz-
nym, że to one muszą się zmienić. Nie 
sprawca, ale właśnie one. „Dla niektó-
rych z nich brzmi to bardzo egzotycz-
nie” – zauważają. Jeśli z dziesięciu ko-
biet do końca dotrwa cztery-pięć, mo-
żna mówić już o sukcesie. Co ważne, 
po tych kilkunastu miesiącach grupę 
wsparcia opuszczają zupełnie inne 
osoby. Przekonane o własnej wartości, 
potrafiące wyłapywać sygnały, kiedy 
ich sprawy idą w złym kierunku, czasa-
mi bardziej asertywne, po prostu – 

mocniejsze. Miarą tej metamorfozy są 
wizyty zdezorientowanych mężów 
w Ośrodku Pomocy Społecznej, pyta-
jących z pretensją: „Co zrobiliście 
z moją żoną?!”

Odpowiedź na pytanie, skąd bierze 
się przemoc w naszych rodzinach nie 
jest łatwa. Trzeba zajrzeć za kurtynę, 
tam, gdzie ona się rodzi. „Często py-
tamy nasze panie, kiedy był ten pier-
wszy raz? Kiedy on uderzył ją po raz 
pierwszy, a potem uczynił z przemocy 
normę, standard ich codzienności?” – 
mówi Iwona Mikołajczyk. I zazwyczaj 
bywa tak, że ta chwila ginie w nawale 
innych, podobnych do siebie momen-
tów, a im wydaje się, iż tak było od 
samego początku. Na kuriozum zakra-
wa fakt, że zazwyczaj ofiarami prze-
mocy domowej są kobiety, które same 
doświadczyły jej w domu rodzinnym. 
Paradoks? Bynajmniej. To właśnie one 
poznały świat przemocy najlepiej 
i wiedzą, jak się w nim poruszać, żeby 
za bardzo „nie oberwać”.

Spektrum przypadków dotyczą-
cych przemocy w rodzinie jest bardzo 
szerokie. Dosyć powszechnie sądzi się, 
że dotyka ona tylko domów patologicz-
nych, tam, gdzie alkohol jest na po-
rządku dziennym. Nic bardziej mylne-
go! Istnieją także – zresztą, znowu nie 
takie rzadkie – przykłady wyrafinowa-
nej przemocy psychicznej, której ofia-
rami stają się kobiety wykształcone, 
o określonej pozycji zawodowej. Kolej-
ny stereotyp – przemoc domowa doty-
czy tylko kobiet. Pudło! Także mężczy-
źni – choć w ich przypadku panuje 
swoiste społeczne tabu – doświadcza-
ją traumy bycia ofiarą. Tylko oni rzadko 
o tym mówią. Zazwyczaj przyjmuje to 
postać przemocy psychicznej, a oni sa-
mi kanalizują swoje emocje, uciekając 
w nałogi. W ten sposób cierpią pod-
wójnie. Albo inna sytuacja. Syn dopu-
szcza się przemocy fizycznej wobec 
matki. Wcześniej on i ona sami do-
świadczyli jej od swojego – odpowie-
dnio – ojca lub męża. Efekt jest taki, że 
matka od początku żyje w zaklętym 

kręgu przemocy. Najpierw mąż, potem 
– syn. Ale prawdą jest także to, że on 
nie potrafi jej wybaczyć, że nie reago-
wała, kiedy był bity przez ojca. Skom-
plikowana sprawa. System naczyń po-
wiązanych. A inne przypadki nie są 
wcale łatwiejsze.

Jak zauważają Roksana Cochur 
i Iwona Mikołajczyk, w interesie spra-
wcy przemocy domowej jest izolacja 
społeczna swojej rodziny. Pojawia się 
wtedy coś w rodzaju syndromu twier-
dzy oblężonej – nikt nie ma dostępu do 
jego ofiar, a on sam z każdym dniem 
czuje się coraz bardziej bezkarny. Za-
czyna manipulować swoją żoną i dzieć-
mi. Po raz kolejny dochodzi do ręko-
czynów, on zaś powtarza magiczną 
formułkę: „Zobacz, co zrobiłaś? Do 
czego mnie doprowadziłaś?” Dlatego 
skuteczna terapia musi być adresowa-
na także do sprawców. Mowa między 
innymi o programie korekcyjno-edu-
kacyjnym, dzięki któremu taki czło-
wiek ma szansę „załapać”, że coś jest 
nie tak, że ma problem. Swoją drogą, 
czy nie powinno być tak, że taka tera-
pia będzie obowiązkowa? Bo jeśli 
w przypadku sprawców przestępstw 
drogowych ustawodawca mógł poku-
sić się o tryb przymusowości, to tym 
bardziej, czy tutaj nie należałoby tego 
zrobić?

Na koniec jeszcze trochę statysty-
ki. Tej znamiennej. Nie pozostawiają-
cej zbyt dużego pola do domysłów. 
Kiedy pod koniec rozmowy po raz drugi 
pada pytanie o skalę przemocy w ja-
strzębskich rodzinach, Roksana Co-
chur odpowiada: „Przykładowo w ze-
szłym roku w Katowicach założonych 
zostało niewiele ponad 180 niebieskich 
kart. W tym samym czasie w Jastrzę-
biu-Zdroju takich przypadków było 
prawie 300”.

MÓWIĄ SŁOWAMI SPRAWCY
„Zalewa nas lawina niebieskich kart” – tak o rosnącej przemocy w jastrzębskich rodzinach mówiła Teresa 
Jachimowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Zaraz potem w tej czy innej głowie pojawiło 
się szereg pytań. Niebieska karta, czyli przemoc w rodzinie? A jeśli tak, to czy coś szczególnego zaczęło dziać się 
w naszych w naszych domach? W ogóle o co chodzi z tą przemocą? Skąd się ona bierze? Czy można jej jakoś zaradzić?

W zeszłym roku w Katowicach 
założonych zostało niewiele 
ponad 180 niebieskich kart. 
W tym samym czasie 
w Jastrzębiu-Zdroju takich 
przypadków było prawie 300

Damian Maj
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PROMOCJE 
Sklep nr 4 - ul. Wyspiańskiego 25 ( Oś. Przyjaźń )
Sklep nr 11 - ul. Katowicka paw. 623
Sklep nr 15 - ul. Mazowiecka 6

Sklep nr 21 - ul. 1 Maja 63
Sklep nr 22 - ul. Kusocińskiego 22
Sklep nr 40 - CH GWAREK, ul. Harcerska 1

Sklep nr 17 - ul. Kusocińskiego  

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW
W JASTRZĘBIU-ZDROJU:

791
392

991

993

505

997

991

Folia aluminiowa 10m

393

Folia aluminiowa 20m

Woreczki do loduWoreczki 
do zamrażarki

Ściereczki domowe 
38/38, 3 szt.

Klamerki
 exclusive
10 szt.

Tacka z melaminy

Pojemnik 
ozdobny 950ml

Deska bambusowa

807
szt.
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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.

Radni PO
w Jastrzębiu-ZdrojuKONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo!

Pozwalamy sobie zwrócić się do Was, mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju, z prośbą o udział w konsultacjach 
społecznych. Jako pierwsi, członkowie Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
wychodzą naprzeciw mieszkańcom, bo to przecież pie-
niądze nas wszystkich wydawane są przez Prezydenta. 

Inwestycje w naszym mieście nie zawsze planowane 
są z myślą o mieszkańcach całego miasta.  Nierówno tra-
ktuje się osiedla i sołectwa, przeznaczając w jedno miej-
sce większe pieniądze na inwestycje a na inne osiedla 
i sołectwa mniej.  Świadczą o tym piękne drogi i chodniki 
w jednym miejscu, a nierzadko rozsypujące się schody 
i powyrywane chodniki w innych miejscach (mimo pozo-
stawienia w budżecie nie wydanych pieniędzy - 34 
milionów zł).

Jako opozycyjny Klub Platformy Obywatelskiej w po-
przedniej i obecnej kadencji mamy niewielki, aby nie po-
wiedzieć żaden, wpływ na to, co zostanie ujęte w planie 
finansowym miasta i jakie inwestycje zostaną wykonane. 
Jedyną szansą jest społeczny udział mieszkańców 
poszczególnych osiedli i sołectw w domaganiu się wyko-
nania inwestycji we wskazanych przez nich miejscach. 
Zebranie znaczącej ilości podpisów i informacji  po-
twierdzi wolę mieszkańców, którą, mamy nadzieję, 
Prezydent uwzględni w planie budżetu na rok 2013. 

Od 23 czerwca do 15 lipca będziemy prosić Państwa 
o wskazanie miejsc w swoich osiedlach i sołectwach, 
które wymagają remontu, naprawy, nowych 
inwestycji. Prosimy o wskazanie co dla nas wszystkich, 
mieszkańców naszego miasta, jest najważniejsze. Z góry 
dziękujemy za okazaną życzliwość i pomoc 
w konsultacjach w sprawie skonstruowania budżetu 
miasta na 2013 rok.

Radni Klubu Platforma Obywatelska RP 
w Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zamknięte schody ul. Żeromskiego

Droga Główna Południowa

OWN

Teren pod inwestycje na Ruptawie

A. Bożka Targowisko miejskie. Centum miasta i odrapane budy

Rynek w Zdroju

Napisz, wytnij i przekaż na podany adres co Twoim zdaniem powinno być zrobione



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

 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
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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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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: 604
Jastrzębie-Zdr., ul. Śląska
Pow: 34,00 m2
cena: 118 000 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: 79 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 682
jastrzębie, ul. Marusarzówny
Pow: 61,00 m2
cena: 144 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 667
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Pow: 52,00m2
cena: 134 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 671
Żory oś. Sikorskiego 
Pow: 55,70 m2
cena: 160 000 zł
kontakt: 514 085 004

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

601 976 218

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

DOM nr oferty: 655
Zebrzydowice
Pow: 100 m2
cena: 259 000 zł

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

M-3 nr oferty: 397
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 40,97 m2
cena: 120 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 615
Jastrzębie-Zdrój, Bogoczowiec
Pow: 49,34 m2
cena: 129 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 688
Jastrzębie, ul. Warmińska
Pow: 47,00 m2
cena: 129 000 zł
kontakt: 514 085 004

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: 626
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna
Pow: 55,70 m2
cena: 139 000 zł
kontakt: 514 085 004
M-4 nr oferty: 678

Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Pow: 43,00 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004



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: salon-fryzjerski1@o2.pl

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 

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

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

M-3 DOBRA CENA 
Jastrzębie Zdrój, RUCHU OPORU
Pow. 49 m.kw.
Cena: 113.500 PLN
Kontakt: 535-00-48-52 

M-3 OKAZJA 
Jastrzębie Zdrój, ZDRÓJ
Pow. 46 m.kw.
Cena: 128.000 PLN 
Kontakt: 535-00-48-52 

M-3 OKAZJA 
Żory, oś. POWSTAŃCÓW. ŚL. 
Pow. 49 m.kw.
Cena: 118.999 PLN 
Kontakt: 535-00-48-52  

M-2 POLECAMY
Jastrzębie Zdrój, WARMIŃSKA 
Pow. 28 m.kw.
Cena: 80.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-52

M-6 DOBRA CENA
Jastrzębie Zdrój, WIELKOPOLSKA 
Pow. 72 m.kw.
Cena: 155.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-52

M-2 WYŁĄCZNOŚĆ
Jastrzębie Zdrój, WARMIŃSKA 
Pow. 26,00 m.kw.
Cena: 59.000 PLN
Kontakt: 881-40-48-55

M-5 WYŁĄCZNOŚĆ
Jastrzębie Zdrój, POMORSKA
Pow. 58,00. m.kw.
Cena: 133.500 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55 

M-2 WYŁĄCZNOŚĆ                                                               
Jastrzębie Zdrój, ul. ŚLĄSKA
Pow. 34,40 m.kw.
Cena: 94.500 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55
 
M-3 POLECAMY 
Jastrzębie Zdrój, MARUSARZÓWNY 
Pow. 51 m.kw. 
Cena 121. 000 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55 

M-3 POLECAMY 
Jastrzębie Zdrój, POMORSKA 
Pow. 49,16 m.kw 
Cena: 134.000 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55 

M-4 OKAZJA 
Jastrzębie Zdrój, TURYSTYCZNA 
Pow. 55,70 m.kw. 
Cena: 123.500 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55 

M-4 POLECAMY  
Jastrzębie Zdrój, TURYSTYCZNA 
Pow. 55,70 m.kw. 
Cena: 137.000 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55 

M-4 POLECAMY  
Jastrzębie Zdrój, TURYSTYCZNA 
Pow. 55,70 m.kw 
Cena: 139.000 PLN 
Kontakt: 881-40-48-55 
 
M-5 POLECAMY
Jastrzębie-Zdrój, WIELKOPOLSKA
Pow. 71 m.kw.
Cena: 180.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-55

M-3 SUPER LOKALIZACJA
Jastrzębie-Zdrój, ARMII KRAJOWEJ
Pow. 46 m.kw.
Cena: 139.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-55

DZIAŁKA OKAZJA
Jastrzębie-Zdrój, ZDRÓJ
Pow. 1328 m.kw.
Cena: 149.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-55

DZIAŁKA DOBRA CENA
Jastrzębie-Zdrój, SZEROKA
Pow. 987 m.kw.
Cena: 58.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-55

DZIAŁKA BUDOWLANA
PIELGRZYMOWICE
Pow. 1100 m.kw.
Cena: 57.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-55

DZIAŁKA DOBRA CENA
Jastrzębie-Zdrój, BZIE
Pow. 783 m.kw.
Cena: 65.500 PLN
Kontakt: 535-00-48-55

M-3 OKAZJA CENOWA
Jastrzębie Zdrój, MARUSARZÓWNY
Pow. 49 m.kw.
Cena: 117.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-52 

M-3 POLECAMY 
Jastrzębie Zdrój, MALCHERA
Pow. 47 m.kw.
Cena: 129.000 PLN
Kontakt: 535-00-48-52 

Dla nas każdy Klient jest wyjątkowy, każda transakcja jest tą najważniejszą

44-335 Jastrzębie-Zdrój
Ul. WARSZAWSKA 1 
Tel: 32 470 10 49, 535-00-48-52
        881-00-48-55, 535-00-48-55
Nr. Licencji: 12282

www.nieruchomosciatut.pl

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

nr licencji 9353

Profesjonalna obsługa w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
Pomoc oraz doradztwo w uzyskaniu kredytu: hipotecznego, gotówkowego 

oraz konsolidacyjnego. 
Oferta 20 banków gwarancją wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej!

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość zapoznaj się z naszą ofertą na wyłączność
- super warunki i skuteczność!

BEZ PROWIZJI!!! 

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

Dom 

Cena: 395 000 zł

Dom

Cena: 360.000 zł 

Dom

Cena: 250.000 zł

Budynek

Cena: 410.000 zł 

Działka budowlana

Cena 109 000 zł 

Działka budowlana 

Cena: 71.000 zł 

Jastrzębie Zdrój 
Kupujący nie płaci prowizji! 

Pow.180 m² 
Marta 883-100-490

 Zdrój 
Pow. 300m²

Ewelina 883-100-480

 Świerklany 
Pow. 110m²

 
Ewelina 883-100-480 

mieszkalno prod. handl.
pow. 200 m² 
Jastrzębie Centrum 

Ewelina 883-100-480

 
w Bąkowie
pow. 1881m2
Super oferta!!

Basia 883-100-495

Zebrzydowice
Pow. 891m²
Idealna lokalizacja

Ewelina 883-100-480

M-3

Cena:  117.000 zł 

M-3

Cena: 128.000 zł 

M-4 

Cena: 119 500 zł

M-4
Cena: 139 000 zł 

M-4

Cena: 124.000 zł 

M-4
Cena: 134.000 zł

M-6 
Cena: 155.000 zł

M-5
Cena: 165 000 zł 

 ul. Opolska 
Kupujący nie płaci prowizji!!!

Ewelina  883-100-480  

  ul. Warmińska 
Po remoncie 

Ewelina 883-100-480

ul. Łowicka 
Super oferta!!! 

pow. 47m²
Marta 883-100-490

 ul. Turystyczna

Marta 883-100-490

 ul. Jasna 
Oferta na wyłączność !!!

Ewelina 883-100-480

 ul. Zielona 

Ewelina 883-100-480

ul. Wielkopolska 
 

Ewelina 883-100-480

 Oś. 1000- lecia

Basia 883-100-495

M-4

Cena: 172.000 zł 

M-4 

Cena: 135.000 zł 

M-4
Cena: 144.000 zł 

M-3

Cena: 116.000 zł

M-4
Cena: 154.000 zł 

Dom 

Cena 495 000 zł

Dom 

Cena 290 000 zł

 ul. Beskidzka 
Super komfortowe 

Marta 883-100-490

Żory, Sikorskiego.
Pow. 60m²

Ewelina 883-100-480

 ul. Jasna 

Ewelina 883-100-480

 Żory
Pawlikowskiego 

 
Ewelina 883-100-480

 Pawłowice 

Ewelina 883-100-480

w centrum Jastrzębia
Pow. 160m²

 
do negocjacji
Basia 883-100-495

w zabudowie szeregowej 
Jastrzębie Zdrój 

2
Pow. 242 m  
Marta 883-100-490




