
O sytuacji w JSW S.A. 
mówią liderzy związków 
zawodowych: NSZ 
„Solidarność” - Sławomir 
Kozłowski i ZZ „Kadra” - 
Zdzisław Chętnicki.   5
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Bezpłatne wydanie gazetowe

Walka 

o PEC

Ostatnio zrobiło się głośno wokół jastrzębskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
kiedy opinię publiczną obiegła wieść, że minister 
Skarbu Państwa postanowił o prywatyzacji tej 
firmy. Z decyzją tą nie mogą pogodzić się władze 
samorządowe.
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Pizzeria

FARAON

ALE HECA!
WSZYSTKO Z PIECA

TEL. 32 47-57-666
Jastrzêbie Zdrój 

Arki Bo¿ka 24c (stary targ)
www.pizzeriafaraon.pl

Od pewnego czasu fani polskiego hokeja z niecierpli-
woœci¹ i spor¹ uwag¹ oczekiwali na potwierdzenie 
informacji jakoby Richard Kral w przysz³ym sezonie                     

mia³ reprezentowaæ bar wy jednego 
   z  p o l s k i c h  k l u b ó w. K t ó re go ?  
    OdpowiedŸ brzmi - JKH GKS                   

  Jastrzêbie. Po tygodniach 
   r o z m ó w  d o c z e k a n o  s i ê  
 sz czêœliwego z akoñcz enia. 

    Przejœcie tego doœwiadczonego, 
  cz o³o wego z awodnika cz eskie j  
ekstraligi to prawdziwy hit transferowy.
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Czym zajmuje się PEC? 

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. w Jastrzębiu 
Zdroju już od ponad 30 lat 
zajmuje się wytwarzaniem, 
przesyłaniem, dystrybucją 
oraz obrotem ciepła. Jest ono 
zakupywane z 11 źródeł ze-
wnętrznych producentów o łą-
cznej mocy zamówionej 273 
MW. Do odbiorców dostarcza-
ne jest za pomocą sieci ciepło-
wniczej o łącznej długości ok. 
290 km, na której istnieje 1565 
węzłów cieplnych. Z usług 
PECU korzystają nie tylko mie-
szkańcy Jastrzębia, ale też: 
Czerwionki-Leszczyny, Knu-
rowa, Kuźni Raciborskiej, Pa-
włowic, Raciborza, Rybnika, 
Wodzisławia Śląskiego i Żor, 
w sumie ok. 400 tys. osób. 
Obecnie PEC jest spółką 
akcyjną, której jedynym wła-
ścicielem jest Skarb Państwa. 
I to państwo może zadecydo-
wać jaką formę przekształce-
nia własnościowego obrać. Są 
dwie możliwości: komuna-
lizacja (przejęcie przez gminę - 
miasto) lub prywatyzacja 
(sprzedanie inwestorowi stra-
tegicznemu). 

A może komunalizacja… 

Władze samorządowe Ja-
strzębia opowiadają się wła-
śnie za takim rozwiązaniem. 
Jest ono do przyjęcia, ponie-
waż taką możliwość przewi-
duje ustawa o komercjalizacji 
i prywatyzacji. Pozwala też 
nieodpłatnie przekazać przez 
Ministra Skarbu Państwa pa-
kiet akcji spółki na rzecz jedno-
stek samorządu terytorial-
nego, pod warunkiem, że dzia-
łalność firmy związana jest 
z realizacją zadania własnego 
gminy. Do niedawna wszyscy 
byli przekonani, że PEC zo-
stanie skomunalizowany. Aby 
taka procedura mogła zostać 
zapoczątkowana prezydent 
Marian Janecki zwrócił się, 
w 2009 r., do ministra o ko-
munalizację przedsiębior-
stwa. „Podczas rozmów, jakie 
prowadziliśmy w tej sprawie 

zarówno w Ministerstwie 
Skarbu i Ministerstwie Prze-
mysłu nie sygnalizowano 
wątplwości co do komunali-
zacji PEC-u” - relacjonuje 
prezydent. Jakież było jego 
zdziwienie kiedy, pomimo 
wcześniejszych zapewnień, 
z Warszawy nadeszła odpo-
wiedź odmowna, która prze-
sądziła o prywatyzacji. 

Co oznacza prywatyzacja? 

Zdaniem prezydenta Mariana 
Janeckiego oznacza ona, że 
„gminy pomimo tego, iż mają 
jako zadanie własne za-
opatrzenie w ciepło, będą 
zupełnie pozbawione wpływu 
na politykę PEC. Można spo-
dziewać się, że prywatny 
właściciel, który wyłoży spore 
pieniądze na zakup przed-
siębiorstwa będzie chciał i 
zwrotu kosztów, i zarobku, a to 
może prowadzić do wzrostu 
cen. Portfele naszych mie-
szkańców i tak są często na 
granicy wytrzymałości, a my 
nic nie będziemy mogli zrobić, 
aby im w tym zakresie pomóc”. 

Jeszcze dobitniej swój pogląd 
na skutki prywatyzacji PEC-u 
wyraża Radny Janusz Tara-
siewicz: „Przypomnę, że opcja 
rządząca zapowiadała w ka-
mpanii, że poszerzy katalog 
praw samorządów do samo-
stanowienia, a tym samym 
zapowiadał więcej władzy 
w samorządach. Niestety, na 
przykładzie PEC-u widzimy, że 
opcja rządząca odbiera po-
dstawowe narzędzia do nie-
zależności naszemu samo-
rządowi. W odczuciu wielu 
mieszkańców – w moim prze-
konaniu słusznym – dla opcji 
rządzącej zaczęła liczyć się 
jedynie mamona. Z wiedzy 
jaką posiadam ok. 95% przed-
siębiorstw takich jak PEC 
zostało skutecznie skomuna-
lizowanych. Trzeba zatem rzą-
dzącym uzmysłowić, że nie ma 
przyzwolenia na handel wszy-
stkim dla spełnienia obietnic 
wyborczych, gdyż koszty tego 
poniosą mieszkańcy naszego 

miasta i regionu. Mało mamy 
ubogich rodzin w naszym 
mieście? Mało jest takich 
rodzin w regionie? Trzeba pod-
kreślić, że największą część 
czynszów stanowi właśnie 
opłata za centralne ogrzewa-
nie, a prywatny właściciel na-
stawia się na duży zysk. W nie-
odległej perspektywie po-
dwyżki?” 

Protest 

Z decyzją jaką podjął Minister 
Skarbu Państwa w stosunku 
do jastrzębskiego PEC-u nie 
może pogodzić się duża 
część, jeśli nie całe środo-
wisko lokalne. Radni, na sesji 
czerwcowej, podjęli uchwałę 
protestując przeciwko takiemu 
obrotowi sprawy. Zwrócono się 
w niej bezpośrednio do pre-
miera Donalda Tuska. „Mini-
ster Skarbu Państwa, bez ża-
dnej zapowiedzi decyzją z dnia 
13.05.2010 roku postanowił, 
że nie przekaże gminom nie-
odpłatnie akcji Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu 
Zdroju (komunalizacja spółki), 
lecz sam go sprywatyzuje 
zachowując dla siebie przy-
chody z prywatyzacji. Decyzja 
taka w sposób rażący narusza 
interesy gmin” - napisali m.in. 
radni. 

Radny Janusz Tarasiewicz 
zorganizował 19 lipca, wiec 
pod biurem posła Krzysztofa 
Gadowskiego, który jest 
członkiem Platformy Obywa-
telskiej. „Zapewne spotkam 
się z zarzutem prowadzenia 
kampanii wyborczej..., ale to 
nieistotne. Rozsądni mie-
szkańcy zadadzą sobie py-
tanie – dlaczego właśnie na 
krótko przed wyborami ekipa 
rządząca naszym krajem 
podejmuje tak desperackie 
decyzje o tzw. prywatyzacji. 
Nie byłbym sobą, gdybym nie 
przypomniał co stało się z po-
lskimi stoczniami. Przed 
wyborami do PE zapewniano 
stoczniowców, że pewny jest 
inwestor strategiczny z Kataru. 
Tuż PO wyborach do PE 
okazało się, że Katarczyków 
nie ma, stoczni nie ma, a z ka-
tarem zostawieni sami sobie 
są stoczniowcy. W przypadku 
jastrzębskiego PEC-u Mini-
sterstwo Skarbu Państwa 
o osobie szefa resortu szuka 
właśnie... „inwestora strategi-
cznego”. Znane jest przy-
słowie: „Lepiej zapobiegać, niż 
leczyć” i stąd pomysł KZLiS na 
wiec pod biurem przed-
stawiciela opcji rządzącej – 
posła K. Gadowskiego. Czas, 
aby ci Panowie się obudzili!” – 
uzasadnia J. Tarasiewicz. 

Roman Foksowicz, dyrektor 
Biura Posła Krzysztofa Ga-
dowskiego tak komentuje całą 
sprawę: „Polska jest wolnym 
krajem więc każdy ma prawo 
do wyrażania swoich poglą-
dów w taki czy w inny sposób. 
Jeśli organizator spotkania, 
które ma się odbyć 19 lipca 
postanowił zrobić to w formie 
wiecu, który w zasadzie jest 
bardziej utożsamiany z kam-
paniami niż z wyrażaniem po-
glądów, to zabronić mu tego 

nie można. Osobiście jednak 
uważam, że taka forma do 
niczego dobrego nie prowadzi. 
Zamiast spróbować dojść do 
konsensusu w sprawie, na któ-
rej wszystkim mieszkańcom 
regionu zależy, dojdzie tylko 
do podburzania mieszkańców 
naszego miasta. Może to 
doprowadzić do przepływu 
sprzecznych informacji. Poseł 
Krzysztof Gadowski nigdy nie 
został poproszony o jaką-
kolwiek interwencję w sprawie 
PEC-u. O wszystkich etapach 
sprawy PEC-u dowiady-
waliśmy się tylko i wyłącznie 
od Ministerstwa Skarbu. 
Prezydent Marian Janecki nie 
chciał włączyć nas do tej 
istotnej dla regionu sprawy, 
dopóki decyzje nie zapadły. 
Natomiast na chwile obecną 
do biura spływają pisma w 
sprawie interwencji. Czyżby 
mądry Polak po szkodzie?” 

A co na to PEC? 

Albert Rduch, prezes Przed-
siębiorstwa Energetyki Cie-
plnej w Jastrzębiu Zdroju 
mówi, że nikt nie pytał nikogo 
z jego firmy o zdanie na ten 
temat. Jednak posiada swój 
pogląd na ta sprawę: „Prywa-
tyzacja jest dobra dla przed-
siębiorstwa i pracowników. Dla 
przedsiębiorstwa, ponieważ 
jest ono nastawione na osią-
gniecie maksymalnego zysku. 
Korzystają przy tym praco-
wnicy, którzy najczęściej wię-
cej zarabiają. Zwalnia się tylko 
tych, którzy „obijają” się i nie 
ma z nich wielkiego pożytku. 
Jednak komunalizacja – prze-
jęcie przez gminę – nie wy-
klucza również działania 
nastawionego na efektywność 
ekonomiczną. Przykładem te-
go mogą być choćby jastrzę-
bskie wodociągi. Poza tym 
firma należąca do samorządu 
nie dąży drapieżne do osią-
gnięcia dużego, natychmiasto-
wego zysku, a właściciel ma 
wpływ na politykę cenową. Je-
żeli jest nim Miasto, to 
oczywiste jest to, że będzie 
miało na uwadze także dobro 
mieszkańców, którzy są od-
biorcami ciepła”. 

Co dalej? 

Zarówno prezydent jak i radni 
podejmują działania zmie-
rzające do zablokowania 
prywatyzacji i przejęcia PEC-u 
prze gminę. Uważają oni, że 
takie rozwiązanie będzie 
korzystne dla mieszkańców. 
W poniedziałek, 19 lipca pod 
biurem posła Krzysztofa Ga-
dowskiego odbył się wiec w tej 
sprawie. Jaką decyzje pode-
jmie premier Donal Tusk, do 
którego zwrócono się o pomoc 
- nie wiadomo. Jedno jest 
pewne, że będzie musiał 
rozważyć: z jednej strony – 
interes budżetu i Skarbu 
Państwa, z drugiej – racje ok. 
400 tys. odbiorców ciepła 
dostarczanego przez PEC.

Relacja z wiecu - strona 4.
Zobacz fotoreportaż na 

www.jasnet.pl 

Wasze komentarze:

Woda najdroższa,bilety MZK też.Po co ta propaganda,że możemy wiecej 
stracić na cieple jak sprywatyzują. Dajmy szanse odcięcia od koryta 
wybrańców, którzy nas doją na prawo i lewo.Przyjdzie prywaciarz to może 
wymieni kaloryfery,które grzeją do połowy akurat tam gdzie mamy liczniki.
autor: Prerkes

Pan J. Tarasiewicz to wielki indywidualista. Ciężko z nim pracować, bo 
chłopina nie ulega kompromisom. Z drugiej strony należy to brać jako 
zaletę, bo jest mało takich ludzi o stałych poglądach. Upór i działanie 
konsekwentne mogą przynieść czasem pozytywne owoce. 
autor: dlaczego Tarasiewicz ma wrogów?

Można drwić z Tarasiewicza, ale do czasu. Tarasiewicz niewątpliwie ma 
rację. Wielu przekona się dopiero jak prywatna i niewidzialna łapa rynku 
ciepłowniczego wciśnie palce do naszych kieszeni.
autor: imPOtenci POlityczni manipulują opinią publiczną

Wiec pod Biurem PO-sła Gadowskiego w proteście przeciw prywatyzacji 
jastrzębskiego PEC-u zgromadził wg “Poważnych mediów”: kilkaset osób, 
ok. 200 osób, a może nawet i ponad 200 osób. Jastrzębska niby telewizja 
naliczyła... “Kilkadziesiąt” osób. Ot, niby telewizja i niby liczenie. Liczyć 
każdy może – jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej. Sprawa sprzedaży 
PEC-u to sprawa niezwykle ważna dla blisko pól miliona mieszkańców. 
Zaniżanie liczby protestujących i to akurat przez miejscową niby telewizję 
dziwić nikogo nie powinno, wszak “operator” tej niby telewizji pokazał 
swoje zapędy polityczne nieraz i z takimi pracownikami ta niby telewizja, 
obiektywna raczej nie będzie. Oglądalność tej niby telewizji jak jest każdy 
widzi, a przy takim nastawieniu może braknąć chętnych na utrzymywanie 
czegoś takiego. “Operator” jest także członkiem Zarządu Osiedla 
„Gwarków” i często występuje jako reprezentant całego 7-mio osobowego 
Zarządu, który to Zarząd posiada “swojego przewodniczącego” i to właśnie 
Pan Przewodniczący jest upoważniony do występowania w imieniu 
Zarządu. Jaka jest jastrzębska niby telewizja każdy widzi? I nic tu dodać, ani 
nic ująć.
autor: Ryszard Myśler

W nadchodzących wyborach koniecznie wybierzmy nowych ludzi! Obecni 
Prezydenci spanoszyli się... Panoszą się i stali się nieludzkimi Urzędasami, 
a w szczególności Wiceprezydent Baradziej, który na dodatek nie zna 
przepisów i wykazując brak dobrej woli nie potrafi nawet z pozoru błahej 
sprawy rzetelnie załatwić... 
autor: Andrzej

Tak się zastanawiam ile tych wpisów wychwalających "radnego" Tara-
siewicza napisał sam Tarasiewicz... Teraz, przed kampanią, im się 
o PEC-u przypomniało. Nagle im prywatyzacja groźna, a przez te 
kilkanaście ostatnich lat, w ciągu których, niestety, zdarzało się, że rządzili 
PiS, Solidarność i im podobni, nikt z nich w tym kierunku nic nie zrobił. A 
możliwości były, a owszem. PEC został skomercjalizowany jako ostatnie 
przedsiębiorstwo państwowe w kraju. Podobne mu podmiotu 
komunalizowano już przecież w latach 90-tych ubiegłego wieku - wtedy też 
o komercjalizacja ciepłownictwa była ewenementem. Ale i dobrze, że do 
tego nie doszło (komunalizacji znaczy). Dzisiaj w RN PEC-u zasiadali tak 
kompetentni ludzie jak Radzie Nadzorczej jastrzębskich wodociągów, czy 
też samej Radzie Miejskiej. Cenę wody zaklepują nie znając jej kosztów 
nabycia u dostawcy. Nie znając lub raczej nie potrafiący jej poznać, bo 
odczytanie tego ze sprawozdań finansowych nie powinno stanowić 
większego kłopotu ludziom, którzy mają choć blade o tym pojęcie. A jak 
"skutecznie" dbają o interes finansowy mieszkańców widzimy co miesiąc w 
fakturach za wodę. Ale wybierajmy dalej takie osobistości do samorządów, 
takich kompetentnych i wyedukowanych radnych, a z Jastrzębia zrobimy 
skansen.
autor: antypisowiec

Apeluję do szanownych Państwa o umiar i przemyślenie tego, co niektórzy 
wypisują. W moim przekonaniu to celowe działanie w kierunku dez-
informacji. Prezydent Miasta o sprzedaży PEC S.A. z siedzibą w Jastrzębiu 
Zdroju został poinformowany dopiero pismem z dnia 13 maja 2010 r., 
autorstwa Ministra Skarbu Państwa A. Grada z Rządu "Cudotwórcy" 
Premiera Donalda Tuska o tej haniebnej decyzji. Nie można więc zarzucać, 
że trwa to kilka, czy kilkanaście lat! Nie ukrywam, że planowałem 
demonstrację już na czerwiec, ale zasugerowani mi, że będzie to odczytane 
jako kampania dla Pana Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, życie 
pokazuje,iż są "odważni inaczej", by w chwili obecnej to mnie zarzucać 
"robienie sobie kampanii wyborczej". Dodać trzeba, że najjaskrawszym 
przykładem obłudy są polscy stoczniowcy, którzy nie dość, że nie widzieli 
na oczy inwestora strategicznego z Kataru, to dziś nie mają stoczni i pracy,
 a na dodatek zostali z ...katarem.
Dlaczego Obłudnicy nie pytają o podjęcie tej decyzji przez MSP  A.Grada 
właśnie w okresie wyborczym? Dla mnie odpowiedź jest jasna - żeby 
zarzucać takim społecznikom jak ja "robienie kampanii"!!!
autor: Janusz Tarasiewicz

Januszu czekamy na dane; kto chce kupić, po ile, o ile wzrosną opłaty, czy 
macza w tym ręce wywiad radziecki, ile wziął Donald, od kogo, czy 
podzielił się z Gadowskim, czy ośmiornica planuje zamachy na 
przeciwników, kto głosował za podwyżką wody?
autor: Antykomuch

Panie Tarasiewicz i Panie Myśler. Państwowe PGNiG planuje na jesieni 
podwyżkę gazu o 10%. Walczcie!!!!!
autor: cyryl bazgalarz

Masz swoje zdanie na ten temat?

Wyraź je na www.jasnet.pl
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19 lipca odbył się wiec, na którym 
demonstrowano przeciwko prywa-
tyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju. Orga-
nizator, radny Janusz Tarasiewicz, 
odczytał pod biurem posła Krzy-
sztofa Gadowskiego petycję, w której 
sprzeciwił się sprzedaży tego przed-
siębiorstwa. Mówił m.in.: „Jastrzębie, 
które ma swoje zasługi w obalaniu 
komunizmu w Polsce zostało za-
pomniane! Upomnijmy się o swoje 
prawa i pokażmy, że nieobojętny jest 
nam los naszego miasta! Panowie 
posłowie z Platformy Obywatelskiej 
powinni się w końcu obudzić i zacząć 
działać. Oczekuję od posła Krzy-
sztofa Gadowskiego, że podejmie 
działania zmierzające do komuna-
lizacji PEC-u, a nie sprzedaży tego 
przedsiębiorstwa. Dlaczego naszym 
kosztem PO ma spełniać swoje 
obietnice polityczne? Poseł powinien 
interesować się tym, co dzieje się 
w jego mieście, a nie czekać aż się 
do niego ktoś zwróci o pomoc”.
Radny Janusz Tarasiewicz w asyście 
przedstawicieli demonstrantów zło-
żył petycję na ręce dyrektora Biura 
Posła, Romana Foksowicza. Dy-
rektor przedstawił oświadczenie pa-
rlamentarzystów PO w tej sprawie. 
Antoni Motyczka, Krzysztof Gado-
wski, Marek Krząkała, Henryk Sie-
dlaczek, Ryszard Zawadzki z „przy-
krością” odnieśli się do faktu, że 
władze samorządowe nie informo-
wały ich o przebiegu rozmów w tej 
sprawie. „Jest nam tym bardziej 
przykro, iż wielokrotnie udowodni-
liśmy, że po przedstawieniu nam 
problemu przez samorządowców 
udawało się nam wspólnie doprowa-
dzić do pozytywnych rozstrzygnięć 
dla dobra mieszkańców konkretnej 

gminy czy regionu” - napisali m.in.
Następnie demonstranci dotarli do 
siedziby Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej, gdzie na ręce prezesa 
Alberta Rducha złożono petycję, 
sprzeciwiającą się prywatyzacji jego 
firmy. Obecna na wiecu poseł Izabela 
Kloc zwracając się do zgromadzo-
nych pod siedzibą PEC-u mówił m.in. 
„Teraz posłowie Platformy mają 
możliwość wykazać się skuteczno-
ścią w działaniu, skłaniając ministra 
Aleksandra Grada do zmiany decyzji 
w sprawie prywatyzacji PEC-u. Nie 
rozumiem, tak jak państwo, dlaczego 
akurat jastrzębski PEC ma zostać 
sprywatyzowany?” Zobowiązała się 
do złożenia w kancelarii premiera 
pisma w tej sprawie.
Obecni na demonstracji jastrzę-
bianie wyrażali swoje zdanie. Pani 
Irena: „Jestem emerytką. Już teraz 
ledwo daję radę zapłacić rachunki. 

Dom Zdrojowy - Park Zdrojowy 
ul.Witczaka 5 

30.07.2010 r., godz. 17.00
II edycja Jastrzębskich Konfrontacji 
Brzmień – koncert zespołów: Hi Love, 
Life Out oraz Revange 
8.08.2010 r. godz.15.00 
Festiwal Kultury Śląskiej „Nasze 
przoci” organizowany przez 
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz 
Propagowania Kultury Śląskiej
11.08.2010 r. godz.18.00 
„Muzyczne środy” koncert zespołu 
„KONOPIANS”
12.08.2010 r. godz.11.00 
„Wakacyjne spotkania z teatrem” 
spektakl „Country show” w wykonaniu 
Teatru „Nikoli” z Krakowa
15.08.2010 r. godz.16.30 
„Jastrzębskie lato muzyczne” występ 
Iwony Węgrowskiej i zespołu  „De 
Nuevo”

“Masnówka” - Park Zdrojowy 

2.08.2010 r. godz. 18.00
„Poniedziałki filmowe” projekcja 
filmów: „Pralka”, reż. Jakub Pączek, 
14 min. oraz „W drodze”, 
reż. Paweł Wysoczański, 50 min.

Klub “Kaktus” - Katowicka 24 

2.08.2010r. godz.11.00 
„Tęczowa chusta niespodzianek” 
zabawy rekreacyjno – sportowe – plac 
zielony obok Klubu „Kaktus” 
3.08.2010r. godz.11.00
„Koreczki Ani” zabawy dla dzieci
4.08.2010r. godz.15.30 
Dyskoteka dla dzieci 
5.08.2010r. godz.11.00 
„Skakanka na wiele sposobów” zabawy 
rekreacyjno – sportowe - plac zielony 
obok Klubu „Kaktus” 
6.08.2010r. godz.11.00 
„Sztućce i szkło, czyli nie taki diabeł 
straszny” poradnik dla dzieci
9.08.2010r. godz.11.00 
„Z mikrofonem na Ty” wiersze Juliana 
Tuwima
10.08.2010r. godz. 11.00 
„Zawody drużynowe na czas” zabawy 
rekreacyjno-sportowe – plac zielony 
obok Klubu „ Kaktus” 
12.08.2010r. godz.11.00
„Dwa ognie” zabawy rekreacyjno-
sportowe – plac zielony obok Klubu 
„Kaktus”

Parafia Ewangelicko-Augsburska 

15 sierpnia 2010r. godz. 18.00 
V Koncerty Muzyki Organowej 

i Kameralnej 
GLASS DUO - Anna i Arkadiusz 
Szafrańcowie – szklana harfa i Klaudia 
Camilla Twardzik - organy

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Jastrzębiu Zdroju

12.08.2010r.
Wycieczka do Dinoparku koło Inwałdu 
– zapisy do 6 sierpnia

Sala Gimnastyczna Stadionu 
Miejskiego ul.Harcerska 14b
od 29 czerwca - wtorki, czwartki 
godz.11.30-14.00 - 
dla dzieci od 12 do 16 lat
godz.16.00-18.00 -
dla dzieci do 11 lat, ilość miejsc 
ograniczona, dzieci tylko pod opieką 
dorosłych.

Sala Gimnastyczna Stadionu 
Miejskiego, ul.Harcerska 14B
od 30 czerwca - środy, piątki
godz.19.00 -20.30

Hala Sportowa „OMEGA”, 
ul.Harcerska 14A
od 28.06 - roczniki: 95 i 96 - godz.9.00 
- 12.00 - zakończenie 23.08.10r
od 29.06 - roczniki: 97 i 96 - 

godz.12.15 - 15.00 
- zakończenie 24.08.10r
od 30.06 - roczniki: 99 i 00 - godz. 9.00 
- 12.00 - zakończenie 25.08.10r
od 01.07 - roczniki: 2001 i młodsi - 
godz. 9.00 - 12.00 - zakończenie 
26.08.10r

„Z tatą na karate” - zajęcia karate dla 
dzieci i młodzieży do lat 15.
Hala Sportowa „OMEGA”, 
ul.Harcerska 14Aod 29.07 - wtorek i 
piątek - godz.18.00 - 19.30

Kąpielisko „Zdrój”, ul.Witczaka

„Na wesoło w wodzie” - gry i zabawy 
w wodzie dla dzieci i młodzieży do lat 
15 rocznik, od 14.07 do 25.08 - 
godz.10.00 - 11.00

„Siatkówka plażowa” - zajęcia dla 
dzieci i młodzieży do lat 15 
od 30.06 do 25.08 - godz.10.30 - 13.30 
28.07 - Turniej finałowy - godz.10.00 
25.08 - Turniej finałowy - godz.10.00

„Piłka nożna plażowa” - zajęcia dla 
dzieci i młodzieży do lat 15 
Kąpielisko „Zdrój”, ul.Witczaka
od 02.07 do 27.08 - godz.10.00 - 13.00 
30.07 - Turniej finałowy - godz.10.00 
27.08 - Turniej finałowy - godz.10.00 
uwaga: uczestnictwo w zajęciach 
rekreacyjnych na Kąpielisku „Zdrój” 
dla dzieci i młodzieży, posiadającej 
bilet wstępu

VIII Regionalne Mistrzostwa Miast 
Śląska w Siatkówce Plażowej 
Kąpielisko „Zdrój”, ul.Witczaka
03.07 - Turniej Eliminacyjny - 
mężczyźni 01.08 - Finał 

Stadion Miejski, ul.Harcerska 14B
06.08 godz.10.00 
Kategorie wiekowe: 
- do 10 lat dziewcząt i chłopców - 
wyścig na dystansie 200 metrów 
- do 13 lat dziewcząt i chłopców - 
wyścig na dystansie 400 metrów
- do 15 lat dziewcząt i chłopców - 
wyścig na dystansie 600 metrów

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Koło nr 2 
z siedzibą przy ul. Turystycznej

1.07.2010 r. 
Wyjazd do Wrocławia. W programie 
wycieczki: zwiedzanie Panoramy Ra-
cławickiej, Katedry oraz Ogrodu Bo-
tanicznego. Koszt wyjazdu: 40 zł 
(w cenie przejazd, ubezpieczenie, 
opłaty parkingowe). Wyjazd z GSM 
przy ul. Granicznej godz. 7.00 oraz 
z Arki Bożka o godz. 7.10 

7.08.2010r. 
Wyjazd na Tydzień Kultury Beski-
dzkiej do Żywca na przegląd zespołów 
folklorystycznych z całego świata. Ko-
szt 30 zł obejmuje przejazd i ubezp. 
Wyjazd z GSM przy ul. Granicznej 
godz. 11.00 oraz z Arki Bożka o godz. 
11.10 

PTTK Oddział Jastrzębie Zdrójul. 
Harcerska 14b (budynek MOSiR-u)

„AKCJA LATO”:  OPOLSZCZYZNA
Krasiejów, Opole
Data imprezy: 01.08.2010 r. 
„AKCJA LATO”: JESIONIK WYSOKI
Obszar Pradziada
Data imprezy: 08.08.2010 r. 

MBP Jastrzębie Zdrój 
ul... Wielkopolska

03-05.08.2010 r.godz. 17:00 
„Latino Dance” – warsztaty taneczne
10-12.08.2010r. godz. 17:00 
„Magia szkła” – warsztaty artystyczne

Bądź na bieżąco 
z imprezami organizowanymi 

w naszym mieście dzięki 

 www.jasnet.pl

Aż strach pomyśleć, co będzie 
potem, kiedy sprzedadzą PEC?” Pan 
Henryk: „Prywatyzacja w stylu PO, to 
dzika prywatyzacja. Na coś takiego 
naszej zgody nie ma!” Inna pani, 
reprezentująca środowisko Radia 
Maryja mówiła: „Teraz jest gorzej niż 
za komuny, niż za Stalina! Komuniści 
przynajmniej budowali przemysł, ko-
palnie, huty. A teraz zamyka się za-
kłady. Sprzeciwiamy się wyprzedaży 
dobra narodowego. Przecież na to 
wszyscy ciężko pracowaliśmy i co 
teraz ma wszystko pójść pod 
młotek!”
Demonstracja przebiegła spokojnie 
i nie zanotowano żadnych zakłóceń. 

na wolny czas

KATARZYNA BARCZYŃSKA

Wiec w sprawie PEC-u

zobacz więcej na
www.jasnet.pl



Jak ocieniacie rozmowy w związku z Ukła-
dem Zbiorowym Pracy? 

Sławomir Kozłowski:
Zanim odpowiem na pani pytanie, 
muszę się odnieść do tytułu wywiadu 
przeprowadzonego przez Wasz 
portal z prezesem Zagórowskim. 
Dobrze, że tytuł „Stawiamy na 
uczciwy układ” zamieściliście w cu-
dzysłowie. Po raz kolejny zapra-
szamy prezesa JSW S.A. do publi-
cznej rozmowy, aby przedstawić ten 
„uczciwy układ”, wtedy okaże się jak 
dalece jest on uczciwy. Chciałbym 
przypomnieć, że to strona związko-
wa wystąpiła z żądaniem o rozpo-
częcie rokowań nad UZP, po wy-
powiedzeniu go przez zarząd JSW 
S.A. Było to w styczniu 2010 roku. 
Wówczas przedstawiliśmy własny 
projekt Układu. Prezes Zagórowski 
nie znalazł wtedy czasu, aby przyjść 
i podjąć rokowania w tej sprawie 
a przybyli na to spotkanie członkowie 
Zarządu Spółki nie mieli pełnomo-
cnictw do podejmowania wiążących 
decyzji. Tak więc nie mogliśmy nic 
wspólnie ustalić. 

A jakie jest Wasze stanowisko do prze-
dstawionego projektu UZP? 

Sławomir Kozłowski: 
Oczywiście chcemy, aby w nowym 
Układzie uwzględnić zmieniające się 
warunki ekonomiczno-gospodarcze 
i dostosować do nich firmę. Nato-
miast nie zgadzamy się na propo-
zycje Zarządu, które w swoich zapi-
sach zmierzały do pozbawienia 
pracowników dotychczas istnie-
jących uprawnień. Chodzi tu np. o za-
pisy dotyczące „barbórki” czy „czte-
rnastki”, jako świadczeń uznanio-
wych, a nie jak dotąd obligatoryjnych. 
Tłumaczenie, że w propozycji doku-
mentu znalazły się niefortunne sfo-
rmułowania nie są żadnym wytłuma-
czeniem. Zarząd Spółki zaraz po ich 
upublicznieniu przez związki wycofał 
się z nich. Zmienił taktykę działania, 
która skazana była z góry na po-
rażkę. Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy nie może być tworzony pod 
nowego, bliżej nie określonego 
właściciela.

Zdzisław Chętnicki: 
W tym miejscu muszę dodać, że nie 
jest prawdą, iż wprowadzamy ludzi 
w błąd i siejemy niepokój, informując 
pracowników o tym, jakie są pro-
pozycje Zarządu do nowego UZP. To 
pracownicy negatywnie oceniają 
propozycje Zarządu i nie zgadzają 

się z jego wersją UZP. Pan prezes 
Zagórowski nie wie o tym, że otrzy-
mujemy od pracowników setki tele-
fonów i zapytań, w których wyrażają 
oni swoje obawy, że coś w tym 
Układzie jest dla nich niejasne.

A co do pracy nad UZP to został 
powołany zespół do negocjacji tego 
dokumentu, ale cóż z tego, jak zespół 
ten spotkał się tylko dwa razy. Zarząd 
nie nalegał na to, aby pracować 
szybciej nad Układem, a nawet – 
z niewiadomych przyczyn – odwlekał 
negocjacje z nami. Zarzut, że zwią-
zkowcy nie mają czasu na pracę nad 
tym dokumentem, jest wierutną 
bzdurą, rozpowszechnianą przez 
pana Zagórowskiego w określonym 
celu. Faktem jest, że to Zarząd nie 
chciał od razu, czyli w styczniu 2010 
podjąć rokowań ze Związkami 
Zawodowymi na ten temat. Kiedy te 
rozmowy się rozpoczęły - to tak jak 
powiedział kolega - przybyli na nie 
członkowie Zarządu bez umocowań 
prawnych do ich prowadzenia. Taka 
sytuacja powtórzyła się również i pó-
źniej. Długo też nie mogliśmy 
doczekać się od władz JSW projektu 
UZP, dopiero 30 kwietnia dokument 
ten do nas dotarł. 

Jesteście „niedojrzałymi związkowcami”, 
„facetami”, „aktywistami”, którzy dbają 
o własne stołki i za nic mają interes JSW? 

Sławomir Kozłowski: 
To określenia pana Zagórowskiego, 
obrażające nas, związkowców. Do 
tego zdążyliśmy się już przyzwy-
czaić. Wypowiadając je, prezes po-
kazuje do czego tak naprawdę dąży 
i na co go stać. A dąży on za wszelką 
cenę do stworzenia nowego UZP, 
który ma służyć do przyszłej pry-
watyzacji JSW, przeprowadzonej 
bez gwarancji zatrudnienia, gwa-
rancji wynagrodzeń oraz bezpie-
cznych warunków pracy. Głoszenie 
haseł, że nasza Spółka żyje dzięki 
pracownikom, którzy tę firmę tworzą 
i budują jest rzeczą oczywistą, bo 
przecież to nie pan Zagórowski tę 
firmę zbudował, buduje i tworzy, co 
zbyt często ostatnio sobie przypi-
suje. Nie zgadzamy się też ze stwie-
rdzeniem, że patrzymy na firmę z pe-
rspektywy stołków i własnej kieszeni. 
A prawda jest inna: UZP nie jest dla 
związków zawodowych, a dla pra-
cowników. Rolę, zadania i upra-
wnienia związków zawodowych 
określa właściwa ustawa i przepisy 
z niej wynikające. Przedstawianie te-
go inaczej jest manipulacją, w której 

od dawna specjalizuje się prezes 
Spółki. Strona związkowa postrzega 
Spółkę od początku jej powstania 
jako najwyższe wspólne dobro, da-
jące utrzymanie dziesiątkom tysięcy 
rodzin z tego regionu. Przedstawioną 
przez zarząd Strategię Rozwoju 
JSW na lata 2010-2030 oceniamy 
pozytywnie, lecz mamy do niej za-
strzeżenia dotyczące braku uwzglę-
dnienia w niej interesu pracowników 
i nie jasno przestawionych źródeł fi-
nansowania tej Strategii. 

Trzymacie się stołków i przede wszystkim 
i myślicie o własnej kieszeni?

Sławomir Kozłowski: 
Na to pytanie już odpowiedzieliśmy.

Jak oceniacie dialog pomiędzy Związkami 
a Zarządem JSW? 

Sławomir Kozłowski: 
Do właściwego dialogu potrzeba 
dojrzałych partnerów po obu stro-
nach. Nie ma wątpliwości, że po-
między nami, a Zarządem mamy do 
czynienia ze sporem. Do tej pory 
Zarząd nie prowadził rzeczywistego 
dialogu, są to tylko działania po-
zorne. Ze strony pana Zagóro-
wskiego mają miejsce próby nie-
udolnego wymuszania pewnych ro-
związań na stronie związkowej. Jeśli 
prezes spółki nie widzi, że spór rze-
czywiście istnieje, a nasze żądania to 
nie fanaberie tylko obrona praw pra-
cowniczych i przyszłości firmy, to 
naprawdę funkcjonujemy w innej 
rzeczywistości. Robienie ze zwią-
zkowców ludzi winnych wszystkim 
problemom, jakie spotykają Spółkę 
jest bezprawną próbą przerzucenia 
odpowiedzialności na stronę zwią-
zkową.

Zdzisław Chętnicki: 
Jeżeli strona zarządu udaje, że 
prowadzi dialog, ale jednocześnie 
unika najważniejszych tematów, to 
nie można w tym momencie mówić 
o dialogu. Brak jest rzeczywistych 
negocjacji w sprawie UZP, a doty-
chczasowe działania są jedynie dzia-
łaniami zastępczymi, jak na przykład 
wartościowanie stanowisk pracy. Ma 
to niewiele wspólnego ze standa-
ryzacją (ujednoliceniem) płac na 
poszczególnych kopalniach. Stan-
daryzację wymusza podpisane osta-
tnio porozumienie kończące spór 
zbiorowy pomiędzy Związkami, a za-
rządem Spółki. Jest to więc kolejne 
mijanie się z prawdą prezesa Zagó-
rowskiego. 

Chcecie prowadzić rzetelne rozmowy 
z Zarządem JSW?

Sławomir Kozłowski: 
Oczywiście, po raz kolejny wzywamy 
pana prezesa Zagórowskiego do 
podjęcia uczciwych rozmów i nego-
cjacji na temat UZP i przyszłości 
JSW. Nie ukrywajmy przed sobą ni-
czego, bo tylko wtedy będziemy 
mogli dojść do porozumienia. Dialog 
udawany nie przyniesie żadnego 
pożytku.

Czy związki zawodowe rzeczywiście blo-
kują działania zmierzające do powstania 
nowego UZP?

Sławomir Kozłowski: 
Oczywiście, że nie. To po stronie za-
rządu leży obowiązek przedsta-
wienia stronie związkowej wszelkich, 
niezbędnych informacji, które są 
potrzebne do podejmowania właści-
wych decyzji i działań. Do dnia dzi-
siejszego nie otrzymaliśmy mate-
riałów, o które wnioskowaliśmy od 
dawna, a są to na przykład schematy 
organizacyjne kopalń i zakładów, 
które jak mówi prezes są już opra-
cowane. Tak więc korzystanie z praw, 
jakie nam przysługują nie są żadnym 
blokowaniem pracy nad tym doku-
mentem. Przecież nie możemy 
czegoś popierać w ciemno. 

A jak to jest – z Waszego punktu widzenia 
– z pracą górników w wolne soboty? 

Sławomir Kozłowski: 
Praca w soboty musi odbywać się na 
zasadach pełnej dobrowolności, po-
nieważ jest to dzień układowo wolny 
od pracy. Niech wreszcie prezes 
Zagórowski powie wprost załodze, 
że chce aby praca w soboty była obo-
wiązkowa i wynagradzana jak każdy 
inny „czarny” dzień pracy. Przy takim 
rozwiązaniu, z zachowaniem 40-
godzinnego tygodnia pracy, spółka 
zaoszczędzi na funduszu płac mi-
lionowe kwoty. Zgadzamy się ze 
stwierdzeniem prezesa, że praco-
wnicy JSW są dojrzali i świadomi lecz 
wszyscy muszą zrozumieć, że nie są 
naiwni i takiej oferty nie zaakceptują. 
Nie możemy też zrozumieć, co ma 
myśli prezes Zagórowski mówiąc 
o osobach unikających pracy. Czy 
przebywanie na zwolnieniu leka-
rskim jest czymś tak bardzo naga-
nnym? Przecież jakie są warunki 
pracy pod ziemią i na zakładzie prze-
róbczym każdy wie. (...)

Ciąg dalszy wywiadu na stronie 6.
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W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwają pracę nad Układem Zbiorowym Pracy. Związkowcy chcą zapewnić 
górnikom gwarancję ich praw. Zdecydowanie odrzucają pogląd, że chodzi im tylko o własne kieszenie i sto-
łki. Dla nich najważniejsi są pracownicy i ich dobro. O sytuacji w JSW S.A. mówią liderzy związków zawo-
dowych: NSZ „Solidarność” - Sławomir Kozłowski i ZZ „Kadra” - Zdzisław Chętnicki. 

„Pracownik jest najważniejszy”

wydarzenia
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Karwina
leżąca obecnie w Republice Czeskiej 
stała się jednym z ulubionych 
punktów na weekendowe, i nie tylko, 
wycieczki jastrzębian. Nic w tym 
dziwnego, ponieważ jej stara część – 
dzielnica Frysztat urzeka niepo-
wtarzalną atmosferą. W jej obrębie 
znajduje się wiele interesujących 
zabytków. Centralne miejsce za-
jmuje rynek z fontanną oraz ratusz 
z renesansową wieżą. W połu-
dniowej części rynku mieści się za-
mek Frysztat, w którym odnajdziemy 
muzeum. Za nim rozciąga się piękny 
park w stylu angielskim. Najstarszym 
zabytkiem miasta jest kościół  Po-
dwyższenia Krzyża Świętego z dru-
giej połowy XIV w. Jastrzębianie chę-
tnie obierają to miasto za cel swoich 
wycieczek. Na rynku można odpo-
cząć w jednej z wielu kawiarni lub 
zostać uczestnikiem jakieś imprezy 
kulturalnej, a tych nie brakuje w okre-
sie letnim. Warto pamiętać, że w cza-
sie II wojny światowej miasto to 
znajdowało się na terenie państwa 
polskiego. Wracając do niego można 
więc odbyć sentymentalną podróż po 
terenach należących kiedyś do na-
szego kraju i powspominać dawne 
dzieje. Zaolzie to przecież część na-
szej historii.

Kocobęć-Podobora 

to miejscowość, która kryje w sobie 
nie lada atrakcje dla wielbicieli 
dawnych dziejów. Jadąc trasą 
Karwina – Czeski Cieszyn natra-
fiamy na park archeologiczny. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, że zupełnie 
niedaleko od Jastrzębia znajduje się 
replika grodu słowiańskiego. Można 
podziwiać zrekonstruowane mury 
obronne oraz domostwa. Przed-
sięwzięcie jest cały czas rozbu-
dowywane. Naprawdę warto przyje-
chać do tego grodziska, dawnej osa-
dy Gołęszyców, zwłaszcza wtedy, 
gdy organizowane są festyny oraz 
pikniki. W sposób lekki i przyjemny 
można wówczas poszerzyć swoją 
wiedzę na temat przeszłości tych 
terenów, a wyjazd do tego parku 
archeologicznego nie jest jakąś odle-
głą i kosztowną eskapadą.

Cierlicko
To miejscowość leżąca w powiecie 
karwińskim. Tam, w roku 1932 rozbił 
się samolot polskich lotników: 
Stanisława Wigury i Franciszka 
Żwirki. W rocznicę tego wydarzenia 
organizowane są rajdy im. Żwirki i W-
igury. Turyści mogą wypocząć nad 
Zaporą Cierlicką lub udać się na 
spacer wzdłuż rzeki Stonawki, aby 
zapoznać się ze ścieżką dydak-
tyczną „Cierlickie mokradła”.

Ostrawa
Trzecie co do wielkości miasto cze-
skie. Swoim rodowodem sięga XIII w. 
Na rynku znajduje się XVI w. rene-
sansowy ratusz, w którym zlokali-
zowano muzeum. Jednak najwię-
kszą atrakcją tego miasta jest za-
mek, który bronił szlaku handlowego 
z Opawy do Krakowa. Budowla ta 
pamięta czasy m.in. wojen husyckich 
lub wojny trzydziestoletniej. Od roku 
2004 zamek podlega intensywnej 
rekonstrukcji i jest już udostępniony 
turystom. Z jego wieży rozciąga się 
wspaniały widok. Do innych pozo-

stałości historycznych zaliczyć mo-
żna barokowy kościół św. Józefa 
i neoklasycystyczny kościół husycki 
z początków XX w. Są również inne 
świątynie, ale o tym warto przekonać 
się przyjeżdżając do tego miasta. 
Ze współczesnych atrakcji należy 
wymienić park miniatur, gdzie 
znajdują się kopie ważnych budowli 
europejskich. W jednym miejscu 
można spojrzeć m.in. na Wieżę 
Eiffla, Big Ben albo Krzywą Wieżę 
w Pizie. W Ostrawie mieści się ró-
wnież ZOO, w którym żyje 300 
gatunków zwierząt. Latem odbywają 
się tam pokazy sokolników, a zimą - 
wieczorne karmienie słoni. W 2007 
otwarto tam Park Botaniczny. 
Na tych, którzy potrzebują dawki 
adrenaliny, czeka Bajkowa Piwnica 
Straszydeł. W podziemiach liczą-
cych 150 m2 znajduje się pięć ko-
mnat: pająków, piekło, wyspa 
piratów, straszydła przemysłowe 
i świat bajki. Jest tam tajemniczy las, 
kraina lodu, brzuch smoka, jaskinia 
krasnoludków. Dla zaintereso-
wanych istnieje możliwość spojrze-
nia na miasto i okolice z... lotu ptaka. 
Na lotnisku Leoša Janáčka Ostrava 
czekają samoloty, z których śmiałko-
wie spoglądają na beskidzkie bory 
i zamki. Nie czekając na zimę ama-
torzy narciarstwa śmigają na dwóch 
deskach po specjalnie przygoto-
wanym dla nich stoku. To samo mogą 
zrobić użytkownicy hulajnogi tere-
nowej lub mountainboardu.

Bogumin
to inna miejscowość czeska cie-
sząca się popularnością wśród Po-
laków. W zabytkowej dzielnicy znaj-
duje się kościół pw. Najświętszej 
Marii Panny z XIII wieku. Ale 
większość jastrzębian kieruje się ra-
czej do aquacentrum, gdzie znajduje 
się basen o długości 25 metrów. 
Można skorzystać tam z wodo-
trysków, grzybków wodnych, basenu 
odkrytego, jacuzzi, sauny, solarium. 
W pobliżu znajduje się inny obiekt 
sportowy z lodowiskiem, skate par-
kiem i amfiteatrem. A w wieży 
ciśnień, z której rozciąga się piękny 
widok na okolicę, zlokalizowano 
kawiarnię. Nic więc dziwnego, że 
w tych obiektach często można usły-
szeć język polski i spotkać sąsiadów 
z bloku lub osiedla.

Skoczów
Jadąc w kierunku Beskidu Śląskiego 
mijamy to miasto. Nie zawsze jest 
czas, aby poświęcić mu chwilę i za-
poznać się z jego bogatą historią 
oraz dziedzictwem kulturowym. 
A szkoda, bo naprawdę jest co 
oglądać. W tym miejscu, już VII-IX 
wieku, istniała osada plemiona Go-
łęszyców. O Skoczowie pisał już wy-
bitny dziejopisarz polski Jan Dłu-
gosz. Centrum miasta to rynek 
z XVIII w. z ratuszem. Nieopodal stoi 
kamienica, w której – według przeka-
zów – urodził się Jan Sarkander, 
patron Czech i Moraw. W innej baro-
kowej kamienicy mieści się Muzeum 
im. Gustawa Morcinka. Przypomina 
ono nie tylko o tym wybitnym pisarzu, 
ale posiada ekspozycje poświęcone 
pradziejom ziemi cieszyńskiej aż po 
wczesne średniowiecze. Godne 
uwagi są również obiekty sakralne: 
kościół katolicki pw. św. Piotra i Pa-
wła o XV-wiecznym rodowodzie oraz 

neoklasycystyczny kościół ewange-
licki św.Trójcy z XIX w. 

    Ustroń
Rozłożony u stóp Czantorii i Równicy 
również ma sowich zwolenników. 
Pierwsza wzmianka o tej miejsco-
wości pochodzi z roku 1305. Później 
w XVIII wieku stał się ważnym 
ośrodkiem hutniczym. Następne stu-
lecie to początek uzdrowiska i po-
wstanie znaczącego kurortu. W Po-
lsce Ustroń znany jest przede wszy-
stkim z kolejki krzesełkowej na Czan-
torię i Równicę, na którą można ró-
wnież wjechać samochodem. Na tej 
ostatniej górze, a raczej u jej podnó-
ża, znajduje się świadectwo minio-
nych dziejów – kamień na Równicy. 
Właśnie w tym miejscu odbywały się 
leśne nabożeństwa ewangelików 
w czasie kontrreformacji, kiedy po-
zbawiono ich praw religijnych.
Jednak współczesnym Ustroń może 
się kojarzyć bardziej z atrakcjami XXI 
wieku. Właśnie na jednym ze zboczy 
Równicy wybudowano kompleks 
rekreacyjny – Extreme Park. Można 
tam obejrzeć film w planetarium wy-
posażonym w sferyczny ekran, pójść 
do kina w systemie 4 D, skorzystać 
z atrakcji toru saneczkowego lub 
spróbować szczęścia na strzelnicy. 
Również i to miejsce upodobało so-
bie wielu jastrzębian, którzy obierają 
je jako cel wycieczek rodzinnych.

   Wisła
to Perła Beskidów. Nie sposób mó-
wić o Beskidzie Śląskim nie wspo-
minając o tej miejscowości. Pierwsi 
mieszkańcy tego miasta, niegdyś 
wsi, byli drwalami i pojawili się tutaj 
na przełomie XVI/XVII wieku. Obe-
cnie, chyba wszystkim w Polsce, ko-
jarzy się z Adamem Małyszem. Jest 
to miejscowość, którą zamieszkują 
wyznawcy wielu religii i pod tym 
względem Wisła zajmuje pierwsze 
miejsce w kraju. Można spotkać tutaj: 
ewangelików, katolików, zielono-
świątkowców, batystów i innych. 
W centrum miasta majestatycznie 
stoi kościół ewangelicki Apostołów 
Piotra i Pawła, pochodzący z pier-
wszej połowy XIX wieku. 
Inny ciekawy zabytek to Zameczek 
Prezydenta RP na stoku Zadniego 
Gronia w Wiśle-Czarne. Budowla ta 
powstała w latach 1929-1931. Ba-
rdzo lubił przebywać w niej ostatni 
prezydent II Rzeczpospolitej Ignacy 
Mościcki. Tuż przy dworcu PKS mie-
ści się siedziba PTTK, dawniej zame-
czek myśliwski Habsburgów, nastę-

pnie zamieniony na schronisko, a po-
tem przeniesiony ze stoków Baraniej 
Góry w obawie przed zniszczeniem. 
Wisła to też dobra baza wypadowa 
na wycieczki górskie. Punktem hono-
ru każdego turysty jest dojście tam, 
gdzie biją źródła, czyli na Baranią 
Górę. To właśnie stamtąd bierze swój 
początek Królowa Rzek Polskich – 
Wisła. Są też i inne ciekawe szczyty 
warte zdobycia ze względu na prze-
piękne widoki, jak np. Soszów, Sto-
żek, Cieślar. Przyjeżdżając do Wisły 
nie będziemy zbyt odkrywczy, bo-
wiem jej walory docenili już przed na-
mi wybitni pisarze. Właśnie tutaj szu-
kali chwili odpoczynku: Maria Kono-
pnicka, Bolesław Prus, Władysław 
Reymont. Wiele można pisać o tej 
górskiej miejscowości. Nie można 
jednak zapomnieć, że zimową porą 
jest rajem dla narciarzy. Na ferie 
przyjeżdżają tutaj turyści ze stolicy 
lub Pomorza. Doceńmy i my walory 
tej miejscowości. Posiada ona wiele 
uroczych zakątków, w których mimo 

wszystko, można odnaleźć spokój. 
Wtajemniczeni kierują się np. w Do-
linę Ciszy i inne oddalone od miej-
skiego gwaru tereny.

     Brenna
jest niewielką miejscowością położo-
ną w Beskidzie Śląskim. Może nie tak 
bardzo popularną, ale urokliwą. Ró-
wnież tutaj warto przyjechać, aby od-
począć od miasta i móc obcować 
z przyrodą. Jej początki sięgają XIV 
wieku. Warte uwagi są obiekty sakra-
lne, jak chociażby kościół parafialny 
pw. św. Jana Chrzciciela z XVIII wie-
ku oraz przydrożne kapliczki i krzyże. 
W tej gminie znajduje się muzeum 
biograficzne Zofii Kossak-Szczu-
ckiej-Szatkowskiej. Dla aktywnych 
przygotowano wierzchowce, których 
nie brakuje w tutejszych stadninach, 
a zimą na turystów czekają wyciągi 
narciarskie.

     ak powszechnie wiadomo wakacje sprzyjają podróżom. 
 Jastrzębianie, którzy nie wyjadą na jakąś daleką, egzotyczną 
 eskapadę naprawdę nie powinni narzekać. Tuż „pod nosem” 

znajdują się ciekawe okolice warte zobaczenia. Z naszego miasta 
widoczne są chcociażby szczyty Beskidu Śląskiego i Śląsko-
Morawskiego, a tereny pobliskich Czech również mają wiele 
ciekawego do zaoferowania. Wystarczy tylko wychylić się poza 
znane sobie opłotki.

J

KATARZYNA BARCZYŃSKA

Karwina

Wisła
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Oto treść mojego pytania do wice-
minister Joanny Strzelec-Łobo-
dzińskiej: Pani Marszałek! Wysoka 
Izbo! Pani Minister! Część byłych 
pracowników przedsiębiorstw robót 
górniczych oraz Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów straciło upra-
wnienia do deputatów węglowych. 
Dlatego grupa posłów wniosła 24 
listopada 2008 r. - chciałbym to za-
znaczyć - projekt ustawy o zmianie 
ustawy o ekwiwalencie pieniężnym 
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 
dla osób uprawnionych z przed-
siębiorstw robót górniczych, druk 
sejmowy nr 1622. Projekt miał na ce-
lu usprawnienie wypłat świadczenia, 
na które to wypłaty narzekali za-
równo sami uprawnieni, jak i praco-
wnicy Zakładu Ubezpieczeń Społe-
cznych. Dotyczy on przywrócenia 
prawa do świadczenia wszystkim, 
którzy zostali go niesłusznie pozba-
wieni. W tym wypadku uciążliwością 
były takie rzeczy, jak konieczność 
dochodzenia prawa w sądach, pono-

wne wnioski każdego roku, niepo-
trzebna biurokracja w rozpatrywaniu 
tych samych wniosków. Grupa 
posłów wnioskodawców wniosła 
projekt, z przyczyn niezależnych leży 
on w tzw. zamrażarce. 

W związku z tym proszę 
panią minister ze Śląska, kobietę ze 
Śląska, która jest na to wrażliwa, pani 
szczególnie powinna zwrócić uwagę 
na pracowników z tych firm; bardzo 
bym panią prosił, aby pani odpowie-
działa dzisiaj na konkretne pytanie: 
Jakie jest stanowisko rządu, jeśli 
chodzi o ten projekt? Czy rząd moni-
toruje środki budżetowe wydawane 
na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego 
z tytułu prawa do bezpłatnego węgla 
oraz orzecznictwo sądów w tym 
zakresie? 

Oto fragmenty odpowiedzi, 
jaka uzyskałem: Pani Marszałek! 
Wysoka Izbo! Udzielając odpowiedzi 
na pytania pana posła, pragnę na 
wstępie wyjaśnić, że nie wszyscy 
pracownicy przedsiębiorstw działa-

jących w szeroko pojętej branży 
górniczej otrzymywali ekwiwalent 
pieniężny na tej samej podstawie. 
W szeroko rozumianym sektorze 
górnictwa, m.in. piasku, miedzi, oło-
wiu i soli, otrzymywało się ekwi-
walent na podstawie innych układów 
zbiorowych niż w przypadku gór-
nictwa węgla kamiennego. Funkcjo-
nująca ustawa dotyczyła tylko kopalń 
węgla kamiennego zlikwidowanych 
przed 2007 r. i przedsiębiorstw 
okołogórniczych. Jako podstawa do 
wypłaty tych ekwiwalentów, zazna-
czam, że z budżetu, przywołana jest 
w tych przepisach ustawa o fun-
kcjonowaniu górnictwa węgla ka-
miennego i ustawa o ekwiwalencie 
pieniężnym z tytułu prawa do bez-
płatnego węgla dla osób upra-
wnionych z przedsiębiorstw robót 
górniczych. Układy zbiorowe, które 
gwarantowały pracownikom tych firm 
prawo do deputatu, zgodnie z wolą 
stron były czasami wypowiadane 
bądź zmieniane. Przesłanką do tego, 
żeby pracownik był uprawniony do 
ekwiwalentu, jest obowiązywanie 
układu w momencie likwidacji. 
Kompetencje do zbadania skute-
czności wypowiedzeń i zmian ukła-
dów leżą właśnie po stronie sądów. 

Po tym wyjaśnieniu wra-
cam do meritum. Grupa posłów re-
prezentowanych przez pana posła 
w listopadzie 2008 r. rzeczywiście 

wniosła poselski projekt ustawy 
o zmianie ustawy o ekwiwalencie. 14 
lipca 2009 r. wpłynęło zaakcepto-
wane przez Radę Ministrów stano-
wisko rządu wobec tego projektu. To 
stanowisko było negatywne. Podo-
bne stanowisko wyraziło Biuro Analiz 
Sejmowych w dwóch opiniach z ma-
rca 2009 r. 
(…)
W czerwcu 2010 r. wpłynął kolejny 
poselski projekt zmiany ustawy 
o ekwiwalencie pieniężnym, druk 
sejmowy nr 3171. Do Ministerstwa 
Gospodarki został on przekazany 
przez ministra pracy i polityki spo-
łecznej. W tej chwili trwa opraco-
wywanie opinii rządu. Projekt po-
selski zmierza w części do upro-
szczenia obowiązujących procedur, 
czyli do tego, o czym mówił pan 
poseł, żeby wniosek był składany 
tylko raz, bez konieczności coro-
cznego ponawiania. W tym zakresie 
Ministerstwo Gospodarki przed-
stawiło opinię pozytywną. Takie upro-
szczenie jest jak najbardziej zasa-
dne. W drugiej części natomiast pro-
ponuje się możliwość powrotu do 
składania wniosku o ekwiwalent 
przez osoby, które już raz otrzymały 
odpowiedź negatywną, nie odwołały 
się od tej decyzji, która się uprawo-
mocniła, a w którymś z kolejnych lat 
złożyły wniosek po raz kolejny i wte-
dy otrzymały decyzję pozytywną. Tak 
naprawdę zakłada się możliwość 

wzruszenia prawomocnych decyzji 
administracyjnych i w tym zakresie 
mamy wątpliwości prawne, które 
zostaną przez nas wyrażone. (…) 

W pierwszej fazie stoso-
wania przepisów rzeczywiście wyda-
wało się, że praktyka ZUS nie była 
właściwa. Skutkowało to bardzo 
dużą liczbą postępowań sądowych. 
W 2009 r. dzięki interwencji ministra 
gospodarki przyspieszono i upro-
szczono te procedury. Aktualnie ZUS 
wydaje decyzje w sprawie ekwiwa-
lentu w oparciu o ukształtowane 
orzecznictwo. Jeśli raz zapadła 
pozytywna decyzja, to nie ma już 
konieczności ponownego rozpatry-
wania tego przez organy sądowe. 
(…) 

Panie pośle, naprawdę 
podzielam troskę o zainteresowane 
osoby, bo są to osoby starsze, często 
renciści. Dlatego w tej części, która 
dotyczy tylko jednorazowego skła-
dania wniosków, stanowisko rządu 
będzie jak najbardziej pozytywne. 
Postaramy się, żeby to było jak naj-
szybciej załatwione. Tak jak powie-
działam, w tej drugiej części, roz-
szerzającej zakres, są wątpliwości 
prawne, natomiast w tej dotyczącej 
uproszczenia metodologii składania 
wniosków stanowisko jest jak 
najbardziej pozytywne.

TADEUSZ MOTOWIDŁO



Edward Deberny został 
w tym roku jako jedyny z wojewódz-
twa śląskiego odznaczony Medalem 
im.  Józefa Tul iszkowskiego.  
Wręczenie odznaczenia odbyło się 
podczas tegorocznych wojewódz-
kich obchodów Święta Strażaka. 
Medal jest dużym wyróżnieniem, po-
nieważ specjalna kapituła przyznaje 
go raz do roku, najwyżej kilkudziesię-
ciu osobom, które mają wyjątkowe 
zasługi w ochronie przeciwpożaro-
wej i podczas przeprowadzania akcji 
rato-wniczych. I to nie jedyne odzna-
czenie kom. Edwarda Debernego. 

Urodził się w rodzinie, 
w której zakorzenione były tradycje 
strażackie. Dziadek Edwarda Deber-
nego był strażakiem, a on sam - w la-
tach młodzieńczych – wstąpił do 
Ochotniczej Straży Pożarnej i był 
dowódcą młodzieżowej drużyny 
pożarniczej. Oprócz tego działał jako 
harcerz i również w ZHP realizował 
swoje strażackie pasje. Później przy-
szedł czas na studia w Szkole Cho-
rążych Pożarnictwa w Poznaniu. Ale 
co tak właściwie zadecydowało 
o tym, że młody chłopak zdecydował 
się zostać strażakiem? „Po trosze 
wpływ na ma moją decyzję miały tra-
dycje rodzinne, zamiłowanie do mun-
duru, chęć niesienia pomocy innym, 
uczynność” – wspomina. 

Do Jastrzębie Zdroju trafił 
dzięki brygadierowi Stanisławowi 
Wąskowi, ówczesnemu Komendan-
towi Rejonowemu Straży Pożarnych 
w naszym mieście. Brygadier znany 
był, jako wychowawca wielu stra-
żaków, którzy później przejęli dowo-
dzenie nad jednostkami PSP w re-
gionie. „Pod jego okiem nie tylko ja 
nauczyłem się dobrej roboty, prze-
cież na studiach poznaje się przede 

wszystkim teorię. Wiedza książkowa 
to nie wszystko. Osobiście wiele za-
wdzięczam panu Wąskowi i jestem 
mu bardzo wdzięczny” – mówi obe-
cny komendant PSP. 

Przez 35 lat pracy w Straży 
Pożarnej człowiek styka się z wie-
loma sytuacjami, o których wcześniej 
wiedział, że mogą się wydarzyć. 
Czym innym jest jednak teoria, 
a czym innym osobiste zetknięcie się 
z ludzką tragedią. „To prawda, są 
akcje trudne, kiedy ratownik ponosi 
porażkę, bo nie udało się komuś 
pomóc. Dla każdego strażaka są to 
ciężkie chwile, to zostaje w pamięci” - 
mówi Edward Deberny - „Pamiętam, 
kiedy wezwano nas do pożaru 
budynku jednorodzinnego w Zebrzy-
dowicach i już było niestety po wszy-
stkim. Wówczas spaliło się dziecko 
w wieku 5 lat. Sam miałem wtedy sy-
na w tym wieku. Tamto wydarzenie 
do tej pory tkwi we mnie. Równie dra-
matyczne było wyciąganie robotnika 
z kanału ciepłowniczego. Podczas 
jego pracy nastąpiła awaria i czło-
wiek ten był bez żadnych szans na 
przeżycie. Inna poważna akcja to 
ratowanie człowieka, który budował 
studnię. Niestety nie udało się go 
uratować i został zasypany zwałami 
piachu”. 

Inną większą akcją - jaką 
pamięta jastrzębski komendant - był 
pożar lasów w Kuźni Raciborskiej. 
Żyła tym cała Polska. Było to w roku 
1992. „Ten pożar zaliczyć należy do 
tzw. złożonych akcji. Paliło się wów-
czas ok. 10 tys. hektarów lasu. Kiedy 
przyjechałem do pożaru otrzymałem 
polecenie, aby dbać o bezpieczeń-
stwo ludzi. W pierwszych godzinach 
walki z żywiołem zginęło dwóch stra-
żaków. W swojej karierze zawodowej 

jeszcze nie widziałam takiego po-
żaru. Trudno było go opanować. To 
było piekło” - relacjonuje. 

Strażak to nie jest zawód, 
jak każdy inny. Do wykonywania tej 
profesji potrzeba zamiłowania, 
czasem pasji, ale też odpowiednich 
predyspozycji psychofizycznych. 
„Chętnych do pracy u nas jest bardzo 
dużo, lecz nie wszyscy się nadają do 
tej formacji. Wymagania są bardzo 
wysokie” – dodaje Edward Deberny. 
A strażak to człowiek, który powinien 
być przede wszystkim opanowany, 
umiejący radzić sobie ze swoimi 
emocjami, często strachem. Wsze-
lkie ryzykanctwo i brawura dyskwa-
lifikuje kandydata do tego zawodu. 
Musi to być osoba potrafiąca praco-
wać w zespole. Pojedynczy strażak 
jest niewiele wart. Jeden na drugim 
musi polegać i darzyć całkowitym za-
ufaniem. Jakiekolwiek konflikty mu-
szą być, jak najszybciej rozwiązane. 

Straż pożarną wzywa się 
nie tylko do pożaru, ale do wszy-
stkiego co wiąże się z ratowaniem 
życia, zdrowia i mienia człowieka a o 

„Jesteśmy wzywani również do 
wydawałoby się banalnych spraw: 
garnka pozostawionego na kuchen-
ce, usunięcia plamy oleju z jezdni, 
ściągnięcia kota z drzewa, wydob-
ycie psa z rury, konia, który wpadł do 
studni, uwalniamy uwięzione ptaki. 
Czasami zabezpieczamy teren akcji 
i wzywamy na miejsce odpowiednie 
służby. A z poważniejszych spraw: 
Policja prosi nas o wyważanie drzwi, 
kiedy istniej obawa o życie i zdrowie 
lokatorów. Ostatnio usuwaliśmy 
powalone drzewa z jezdni. Podej-
mujemy działania ekologiczne, czy 
interweniujemy w przypadku wystą-
pienia powodzi” – mówi komendant. 

W Jastrzębiu istnieje Stra-
żacka Grupa Poszukiwawczo-Rato-
wnicza, która niesie pomoc mie-
szkańcom wyższych kondygnacji 
bloków. Jej trzon stanowią ludzie 
doskonale obeznani z technikami 
alpinistycznymi, ratowaniem ludzi 
z gruzowisk, dysponujący dobrze 
wyszkolonymi psami. „Istnienie tej 
grupy było odpowiedzią na potrzeby. 
Dzięki niej możemy bardziej profe-
sjonalnie i przede wszystkim szybciej 

nieść pomoc. A od tempa reakcji 
często zależy życie ludzkie. Tutaj 
cenna jest każda minuta” – wyjaśnia 
komendant. Często też strażacy są 
pierwsi przy ofiarach wypadku dro-
gowego i udzielają pomocy me-
dycznej, wydobywają ludzi zakle-
szczonych w samochodach. 

Trudno od kom. Deberne-
go wyciągnąć relacje z jego przeżyć. 
Mówi, że tylko wykonuje swój zawód. 
Straż Pożarna niezmiennie cieszy 
się największym zaufaniem społecz-
nym. Nic w tym dziwnego, bo to 
właśnie do strażaków zwracamy się, 
czując jakiekolwiek niebezpie-
czeństwo. To oni nie wahając się na-
razić własnego życia i spieszą nam 
z pomocą. Są też żywym przykładem 
tego, że w dzisiejszych czasach nie 
zaginęły takie wartości jak: uczyn-
ność, ofiarność, solidarność, pole-
ganie nawzajem na sobie i obda-
rzanie zaufaniem. Jednym z takich 
ludzi jest Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Jastrzę-
biu Zdroju st. bryg. Edward Deberny.
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Edward Deberny

      Rozmawiała  Katarzyna Barczyńska
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tel.      03243-41-382

Żory  
Ul. Kościuszki 18

Tel/fax 032 422-13-78
tel.komn.515-262-406

Rybnik 
ul. Korfantego7/2  

Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
ul.Ofiar Faszyzmu 

2  Powierzchnia: 37 m
Piętro: 2
Ilość pokoi: 2

Cena:  PLN110 000

Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój, 
ul. Połomska

2  Powierzchnia: 140 m
Wymiary działki: 23x43
Ilość pokoi: 7

Cena:  PLN415 000

Lokalizacja: Pawłowice, 
ul. Górnicza

2  Powierzchnia: 72 m
Piętro: 3
Ilość pokoi: 3

Cena:  PLN155 000

OFERTA NA 
WYŁĄCZNOŚĆ

dane 
kontaktowe:
503 166 375

BARDZO 
ATRAKCYJNE 
POŁOŻENIE, 

CICHA 
OKOLICA 

dane 
kontaktowe:
510 291 852

WYSOKI 
STANDARD, 

DOBRA 
LOKALIZACJA

dane 
kontaktowe:
510 291 852

  Chcesz sprzedać mieszkanie?   Obsługujemy bez dodatkowych kosztów!   info: 32 43 41 381



psy trzeba poznawać, analo-
gicznie jak poznaje się ludzi. 
Jeśli pozna się więcej, zarów-
no jednych jak i drugich, łatwo 
każdy się przekona, że mają 
różne charaktery. Niektóre psy 
są nieznośne, ale ludzie też ta-
cy są. Są takie co lubią samo-
tność i nie szukają kontaktu 
z człowiekiem. Warto podkre-
ślić, że takie zachowania, nie 
biorą się z znikąd. Muszą być 
jakieś urazy, ale to odmienny 
temat. 
W jaki sposób poszerzałaś 
i poszerzasz w dalszym cią-
gu swoją wiedzę na temat 
psów? 
Szczerze mówiąc na wiele ró-
żnych sposobów. Przejrzałam 
masę książek i obejrzałam 
jeszcze więcej filmów. Przy-
znam również, że te dwa 
źródła nie dały mi wiele. 
Posiadłam podstawową wie-
dzę teoretyczną, a jak powsze-
chnie wiadomo praktyka – 
życie, to co innego. Głównym 
źródłem, tego co wiem, były 
dla mnie wyjazdy na wystawy 
psów. Starałam się tam 
poznać jak najwięcej ludzi.

Wymieniałam się kontaktami,
które zapewniły mi wiele cie-
kawych rozmów, spotkań, po-
kazów, tresur. Jestem również 
osobą, która nie może przejść 
bez słowa obok człowieka 
z psem. Wypytuję zawsze, gła-
skam i wymieniam się krótko 
doświadczeniem. Żartem mó-
wiąc, coraz więcej doradzam 
niż się uczę o danej rasie, ale 
nie przeszkadza mi to. 
Na czym polega szkolenie 
psa? Czy jest to trudna 
umiejętność? 
Szkolenie psa nie jest łatwe. 
Człowiek, który to robi musi 
uzbroić się w cierpliwość. 
Czasem pies potrafi wypro-
wadzić człowieka z równowa-
gi. Trzeba się umieć kontrolo-
wać. Pies nie zawsze zrozu-
mie za co go karcimy. Jeszcze 
trudniejszym dla niego jest 
zrozumieć za co go bijemy, 
dlatego w ogóle to potępiam, 
nawet gdy widzę to na ulicy. 
Wychować i wytresować psa 
powinien ktoś kompetentny, 
dlatego też sugeruję oddać 
psa treserowi, niż robić to nie-
skutecznie (nawet czasem 
z krzywdą dla tegoż przyjacie-
la) samemu. Nie chce nikt 
przecież, by pies przed nami 

Szymon Klimczak:
Opowiedz proszę o swojej 
pasji. Dlaczego z pośród tak 
wielu różnych zajęć, poświę-
ciłaś największą uwagę 
psom? 
Agata Radajewska: W zasa-
dzie od dzieciństwa intereso-
wały mnie właśnie te zwierzę-
ta. Pasją zaraził mnie mój dzia-
dek, który hodował niegdyś 
psy. Z uśmiechem dziś wspo-
minam, że jako małe dziecko 
bardzo bałam się psów i nie 
byłam ich wielbicielką. Z cza-
sem dostrzegłam w nich coś 
pięknego i niezwykłego. 
Cóż więc wyjątkowego jest 
w tych czworonogach? 
To przede wszystkim wier-
ność. W odróżnieniu czasem 
od ludzi, nie liczy się dla nich 
kim i jacy jesteśmy. Szanują 
nas bez spoglądania na zaso-
bność portfela. Psy kochają 
nas za dobre, a także za złe. 
Można im nagadać albo się 
wygadać, a one nie powiedzą 
nam nic przykrego i krzywdzą-
cego. Z drugiej strony ciekawa 
jestem, co powiedziałaby nam, 
gdyby mówić mogły. 

Pamiętasz początki wielkiej 
przygody z Twoim hobby? 
Zaczęło się od tego, że jako 
dziecko wychowywałam się z 
malutkimi szczeniaczkami 
z hodowli dziadka. Były dla 
mnie czymś w rodzaju pluszo-
wych misi, choć wiem dosko-
nale, że pies nie jest zabawką. 
Bawiłam się z nimi jak każde 
dziecko bawi się z pluszakami. 
Po przyzwyczajeniu się do ma-
łych, wesołych kuleczek, pro-
blemem stały się dorosłe, dużo 
większe niż szczenięta, psy. 
Z lęku „wyleczyła” mnie moja 
ciocia. Nie polecam nikomu ni-
gdy tej metody <śmiech>. 
Zamknęli mnie z rottweiler’em 
w pokoju, pozostawiając tylko 
jego zabawkę. Nawet nie wiem 
kiedy, ale zaczęłam się z tym 
wielkim psiskiem bawić. Fa-
ktem jest, iż pies był fachowo 
wytresowany, więc nic nie 
mógł i nie umiał mi zrobić. Małe 
dziecko i tak wielki pies – brzmi 
to kosmicznie, ale tak było. Od 
tej pory pokochałam wszystkie 
psy. 
Co zaradzić ludziom, którzy 
jednak psów się boją? 
Na pewno nie robić tego siłą, 
jak zrobiono to w moim przy-
padku <śmiech>. Myślę, że 

uciekał lub chodził przygnębio-
ny. 
Jeśli człowiek ze chce, czy 
może nauczyć psa każdej 
sztuczki? 
Przypomina mi się moja wizyta 
w cyrku, podczas której zro-
zumiałam, że jednak nasze 
czworonogi zrobią wszystko, 
by dostać nagrodę w postaci 
smakołyku lub słowa. Ludzie 
uczą psy rzeczy potrzebnych 
i użytecznych, ale zdarzają się 
typowe „pokazówki”. Sama je-
dnak mam użyteczną pokazó-
wkę. Mój pies potrafi na kome-
ndę zamykać drzwi. Oczy-
wiście robi to z gracją i elegan-
cją. Nie trzaska <śmiech>. 
Co daje człowiekowi szkole-
nie zwierzęcia? 
Przede wszystkim człowiek 
skłania się do ciepłych refle-
ksji, odczuwając przy tym nie-
ograniczoną satysfakcję. Jest 
się z psem od szczeniaczka. 
Widzi się jego zmiany i postę-
py. Można też dostrzec w jak 
krótkim czasie czworonożny 
przyjaciel uczy się od człowie-
ka funkcjonowania w danym 
gronie tj. rodzina, znajomi, gru-
pa SGPR itd.  
Twój pies ma dopiero 6 mie-
sięcy, ćwiczysz już dłuższy 
okres, kiedy weszłaś w po-
siadanie Twojego Labrador-
ka „Indi”? 
Najpierw jeździłam na wiele 
szkoleń jako pozorantka. Cho-
wałam się pod gałęziami, 
w ciemnych i trudnodostę-
pnych miejscach, by uczyć in-
ne psy pracy. Po jakimś czasie, 
zdecydowałam się na zakup 
własnego. Przejeździłam i 
przedzwoniłam pół Polski. Na 
szczęście znalazłam i mam. 
Przed nami sporo pracy. 
Mówisz sporo o pracy, jakie 
warunki musicie spełnić, by 
stać się państwowymi stra-
żakami? 
Nie jest trudnym znalezienie 
się w naszej grupie straża-
ckiej. Aby stać się faktycznym 
członkiem SGPRu trzeba zdać 
oficjalne egzaminy, których 
powodzenie zależy niemal 
w 100% od psa. Są one co pół 
roku. Osobno są testy na psa 
gruzowiskowego, osobno na 
terenowego. Miałam okazję 
być ostatnio w Warszawie na 
takich egzaminach. Były ba-
rdzo ciężkie warunki. Upał, 2 
km marszu z psem itp. Wysta-
rczyło tylko, by pies nie za-
szczekał, kiedy już znajdzie 
pozoranta, na obcej powie-
rzchni, a jest po egzaminie. 
Oprócz tego pies-ratownik 
musi pracować samodzielnie, 
bez zbytniej ingerencji prze-
wodnika. Bada to komisja, 
która chodzi razem z egza-
minowanym. Istotne też jest, 
by pies nie ulegał emocjom. 
Musi być odporny na bodźce 
zewnętrzne (wybuchy, stuki, 
wołania gapiów, inne psy itd.) 
Jest to trudne zadanie. Na 
szczęście. Moja przyjaciółka 
ma jeszcze 12 miesięcy nim 
może (choć nie musi) ubiegać 
się o egzamin. Muszę ją je-

młodzi piszą

szcze doszkolić. 
Na czym polega praca rato-
nika Specjalistycznej Gru-
py Ratowniczo-Poszukiwa-
wczej? 
Jeżeli mamy uprawnienia do 
pracy i zdarzy się sytuacja np. 
taka jak przed kilkoma latami – 
zawalenie Hali Targowej w 
Katowicach, to tuż po otrzyma-
niu sygnału, wyruszamy na 
sygnale na zapadlisko. Każda 
minuta się liczy. Poza tym pies 
też potrzebuje czas na znale-
zienie, a nie jest to dla niego 
taki łatwe. Choć w odróżnieniu 
od człowieka, pies postrzega 
akcję jako zabawę. Jeśli bę-
dzie to dla niego przymus, to 
odwróci się do nas i nie wy-
kona żądanego polecenia. 
Warto wspomnieć, że psa trze-
ba przekupywać nagrodami, 
by chciał pracować <śmiech>.
 
Zdawałaś sobie sprawę 
z trudu pracy strażaka w te-
go typu jednostce? 
Zdawałam sobie z tego spra-
wę, aczkolwiek dopiero teraz 
to odczułam na własnej skó-
rze. Chociaż mam małe do-
świadczenie, to zdarzyło mi się 
rozciąć sobie nogę na gru-
zowisku. Oprócz zadbania 
o własne bezpieczeństwo, 
trzeba zagwarantować je swo-
jemu psu, by nie złamał sobie 
łapy lub nie rozciął poduszek. 
Nie mówię już o bezpie-
czeństwie ludzi, których uda 
się odnaleźć. 
Co mówią Twoi najbliżsi na 
temat Twojego czynnego 
udziału w jednostce ? 
Szczerze mówiąc trudno było 
mi przekonać rodziców, co do 
słuszności moich planów 
i działań. Właściwie to nie 
wiedzieli nawet, że przypro-
wadzę do domu psa. Miałam 
wcześniej jednego. Posta-
wiłam ich nieco przed faktem 
dokonanym <śmiech>. Teraz 
rodzice dalej się o mnie ma-
rtwią, z drugiej strony mówią, 
że jeśli zamierzałabym się wy-
prowadzić, to pies koniecznie 
zostaje z nimi w domu. Na to 
nie pozwolę <śmiech>. 
Czy nie boisz się niebezpie-
czeństw, które na Ciebie 
czyhają? 
Mam świadomość i respekt 
przed tym niebezpiecze-
ństwem. Był taki moment, że 
myślałam „Agata, w co Ty się 
pakujesz”. Jednak po tym my-
ślałam zwykle, że tą obawę 
mogę zamienić na motywację 
i determinację do pracy. Poza 
tym skoro w to weszłam i to ba-
rdzo polubiłam, nie zamierzam 
z tego wyjść. Chcę pomagać 
ludziom, jeśli tylko będę w sta-
nie! 
Bardzo Ci dziękuję za ro-
zmowę. Życzę pomyślnych 
działań szkoleniowych dla 
Ciebie i Twojej pociechy. 
Trzymam również kciuki za 
pomyślność przyszłych eg-
zaminów! 
Bardzo dziękuję i nie dziękuję!

Urodził się 23 marca 1909 r. w Jastrzębiu Zdroju - Szerokiej, 
w której ukończył szkołę powszechną. Potem kontynuował 
naukę w gimnazjum w Żorach, a po maturze wstąpił do Zgro-
madzenia Księży Misjonarzy i zaczął studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Krakowie. W roku 1934 otrzymał 
święcenia kapłańskie i odprawił Mszę prymicyjną w Szerokiej. 
Do wybuchu II wojny światowej uczył kleryków w Krakowie na 
Stradomiu oraz założył i prowadził orkiestrę alumnów. Sam grał 
na wielu instrumentach. 

Czuł się zawsze Polakiem i w czasie napaści Niemiec 
na Polskę, uciekł przed nimi na motocyklu do Lwowa, ale i 
stamtąd musiał uchodzić przed Rosjanami po 17 września 1939 
r. W kościele przebrał się w świeckie ubranie i wrócił do Krakowa. 
Otrzymał niebawem przeniesienie do pewnej parafii w Warsza-
wie, gdzie przebył całą wojnę aż do wybuchu Powstania Warsza-
wskiego. Należał do sztabu powstania, pełniąc funkcję kapelana 
wojskowego. W czasie posługi kapłańskiej przy chorym na trze-
cim piętrze warszawskiej kamienicy spadła bomba i zerwała win-
dę. Ksiądz zsunął się po drutach aż do piwnicy i stracił przyto-
mność. Po pięciu dniach znalazł go niemiecki sierżant, który 
okazał się Ślązakiem spod Gliwic. Z uwagi na to, że ks. Szkróbka 
był jego ziomkiem, nie został zastrzelony. Sierżant przysłał no-
sze, na których zaniesiono księdza na rampę kolejową. Razem 
z innymi warszawiakami miał zostać przewieziony do lagru, 
gdzie prawdopodobnie nie przeżyłby. Na rampie rozpoznali go 
znajomi kolejarze i ukrytego za różnymi pakami w wagonie to-
warowym przewieźli do Krakowa. Miał złamaną nogę i rękę, 
a dłonie starte aż do kości. Noga była w takim stanie, że lekarze 
chcieli ją amputować i byliby to z pewnością zrobili, gdyby nie 
okazało się, iż wśród nich znalazło się kilku kolegów ze studiów. 
Leczyli go długo, nogę uratowali, ale nie mogli przywrócić jej do 
dawnej sprawności, do końca mocno utykał. 

Dzięki silnemu organizmowi, hartowi ducha i butowi 
ortopedycznemu, choć noga dokuczała, objął probostwo na 
Ziemiach Zachodnich w Dzietrzychowicach blisko Żagania, 
wśród repatriantów ze Wschodu. Po kilku latach pracy w ta-
mtejszej parafii stan jego zdrowia bardzo się pogorszył i był zno-
wu leczony w Krakowie. Ludzie, wśród których duszpasterzował, 
tak go polubili, że do Krakowa wysłali po niego delegację. Nie 
zastawszy go tam, przyjechali za nim do Szerokiej, gdzie spę-
dzał okres rekonwalescencji. Delegaci zobaczywszy go w po-
koju pod oknem, szli do niego na klęczkach, całowali go po rę-
kach i nogach. Nic dziwnego, bo był to ksiądz złotousty, jego ka-
zania były istnymi koncertami słowa. Starsi szeroczanie pamię-
tają go, bo w czasie swoich urlopów w Szerokiej głosił w niedzie-
le Słowo Boże z kościelnej ambony, rozrzewniając słuchaczy do 
łez. Komuniści wiedzieli o jego wielkim wpływie na ludzi i propo-
nowali mu współpracę w zamian za samochód i rentę. Nie dał się 
przekupić. 

Przy swoich wielkich zaletach odznaczał się skromno-
ścią i wielkim przywiązaniem do rodziny, wśród której spędzał 
wszystkie swoje urlopy, pomagając w różnych pracach gospo-
darskich. Po podleczeniu nie wrócił jednak na dawne miejsce. 
Zdrowie mu na to nie pozwalało. Zamieszkał w klasztorze w Ta-
rnowie, pełniąc w tamtejszej parafii posługę na miarę swoich 
nadwątlonych sił. Zmarł w roku 1971, żegnany przez ogromne 
rzesze parafian, członków najbliższej rodziny i kilku osób z sze-
rockiej Rady Parafialnej. Nabożeństwo żałobne odprawił jego 
kolega – szeroczanin ks. dr Józef Weissmann. Ks. A. Szkróbka 
spoczął w grobowcu klasztornym ks. misjonarzy w Tarnowie. Je-
szcze długo po jego śmierci, w konfesjonale, w którym spowia-
dał, znajdywano świeże kwiaty. 

Wstąpił do zakonu misjonarzy, bo pragnął głosić Ewan-
gelię wśród ludzi nie znających Boga, w dalekich krajach, ale 
Bóg pokierował inaczej jego losami. Za czynny udział i utratę 
zdrowia w Powstaniu Warszawskim został odznaczony orderem 
Virtuti Militari. Napisano na podstawie wywiadu z przyrodnim 
bratem ks. Alfreda Szkróbki Leonem Sławikiem i własnych wspo-
mnień.

teksty nadesłane

Helena Białecka
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lokalizacja: Jastrzębie
powierzchnia: 200 m2
cena: 280 000zł
kontakt: KOTWICKI Nieruchomości
tel. 507644064
nr oferty na www.jasnet.pl: 230671

lokalizacja: Bąków k/Strumienia 
powierzchnia: 153m2
cena: 250 000,00
Działka 10,5ar
tel. 508178075   
nr oferty na www.jasnet.pl: 230198

lokalizacja: Zawadka Brzostecka
powierzchnia: 106 m2
Dom drewniany z garażem murowanym, 
1,06 h / 2.5 km od miasteczka Brzostek
tel. 887670458
nr oferty na www.jasnet.pl: 230599

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój, ul.Katowicka
powierzchnia: 34.48m2
cena: 86 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79483

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie VI
powierzchnia: 51,28 m2
cena: 127 000 zł
kontakt: Biuro Nieruchomości “IFI”
tel. 696 777 231  
nr oferty na www.jasnet.pl: 230801

lokalizacja: Jastrzębie 
powierzchnia: M-4, 72m2
cena: 184 000
kontakt: Biuro Nieruchomości “IFI”
tel. 696 777 231  
nr oferty na www.jasnet.pl: 226322

lokalizacja: Jastrzębie VI
powierzchnia: M2; 35,60 m2
cena: 95 000
kontakt: Agencja Nieruchomości “IFI”
tel. 501 026 322 
nr oferty na www.jasnet.pl: 232585

SPRZEDAM
DOM
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SPRZEDAM
MIESZKANIE

M-4,  55.70 m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 79485

cena: 125 000 zł
Jastrzębie Zdrój ul.Jasna

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój.
NZOZ Basia-Med praca dodatkowa dla pielęgniarek 
na umowę zlecenie 1/2 etatu w opiece domowej 
długoterminowej. Wymagane  kwalifikacje. 
kontakt: 608 832 035

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Zatrudnię brukarzy z praktyką, operatora koparki 
kontakt: 693 956 915

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Szukam osób chętnych do pracy na okres wakacji 
jako przedstawiciel handlowy w renomowanej firmie, 
praca także dla emerytów i rencistów 
kontakt: 32 47 625 14 / 506 641 036

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Student budownictwa lub technik
Firma I.F.I. - do biura w Jastrzębiu-Zdroju zatrudnimy 
osobę pracowitą i dyspozycyjną ze znajomością 
oprogramowania CAD do wykonywania projektów, 
kosztorysów, obsługi budów. Możliwość odbycia 
stażu, przygotowania zawodowego lub praktyki.
kontakt: 602 262 423

Przedstawiciel handlowy
Jastrzębie Zdrój
Na okres wakacji poszukuję osób do pracy jako 
przedstawiciel handlowy w międzynarodowej firmie 
osoby ktore chciałyby dorobić w tym okresie 
dodatkowe pieniądze. 
kontakt: 692 404 775

Zatrudnię barmankę
Jastrzębie Zdrój
Zatrudnię barmankę do pubu na ul. Pomorskiej.
kontakt: 509 457 947

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Zatrudnimy osobę na stanowisko pracownika 
biurowego do wprowa-dzania danych. Wymagania: 
wy-kształcenie średnie ekonomiczne, osoba 
bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy 
w Jastrzębiu Zdroju. CV proszę przesyłać na adres: 
maciejewski@doradcy.net.pl

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Firma brukarska poszukuje pracowników - brukarzy 
z doświadczeniem - umowa o pracę. 
kontakt: 794 998 316

Praca dla osób z orzeczeniem
Żory
Zatrudnimy osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności do pracy w Żorach na 
stanowiska: doradca handlowy, pracownik biurowy 
kontakt: 693 858 436 

Zatrudnię pracownika
Godów
Zatrudnię samodzielnego blacharza samocho-
dowego i mechanika w pełnym wymiarze pracy. 
Warunki i czas pracy do uzgodnienia.
kontakt: 692 163 447 

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Salon Strefa Urody zatrudni pilnie fryzjerkę lub 
fryzjera. 
kontakt: 604 425 774

Pralnia "Delfin"
Jastrzębie Zdrój
Pralnia "Delfin" C.H. Carrefour zatrudni osobę 
pracowitą, uczciwą, dyspozycyjną. CV ze zdjęciem 
prosimy składać osobiściew siedzibie pralni.
kontakt: ul. Podhalańska 26 

Praca - Magazynier
Jastrzębie Zdrój
"Błysk Sp z o.o. pilnie poszukuje pracownika na 
stanowisko, magazynier zmiana III. Mile widziane 
doświadczenie na podobnym stanowisku.
kontakt: sekretariat@blysk.com.pl 

Kierowca
Jastrzębie Zdrój
Sprzedam Mercedec Sprinter 313 CDI Chłodnia 
2000 r. z pewną pracą od zaraz tel. kontaktowy
kontakt: 504 050 109 

Praca przy koniach
Zebrzydowice
Poszukujemy osoby chętnej do pracy przy koniach 
w Zebrzydowicach. Kandydatów prosimy o zgła-
szanie się pod podany numer tel. 
kontakt: 606 796 980 

Jastrzębie Zdrój
Zatrudnię kucharzy i kelnerów do pracy 
w restauracji. 
kontakt: 513 086 353 

Praca woj.zachodniopomorskie
Jastrzębie Zdrój
Dam pracę na sezon /recepcja, kuchnia, restauracja, 
hotel/-woj. zachodniopomorskie. Zapewniam 
zakwaterowanie i wyżywienie.
kontakt: 727 210 100

Zatrudnię fryzjerkę
Pawłowice
Studio Fryzjerkie "Alex" zatrudni fryzjerkę. Mile 
widziane doświadczenie. Proszę dzwonić po 
godzinie 17.00 tel. 501 644 281 
kontakt: 502 576 966
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M-6,  70,5 m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 79476

cena: 145 000 zł
Jastrzębie Z.,ul.Turystyczna

M-2,  34,50 m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 79482

cena: 88 000 zł
Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona

M-4,  55,70 m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 79478

cena: 145 000 zł
Jastrzębie Z., ul.Wielkopolska

M-2,  33,53m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 79480

cena: 88 500 zł
Jastrzębie Z., ul.Kurpiowska

M-2,  33.90m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 79484

cena: 93 000 zł
Jastrzębie Zdrój ul.Wieczorka

M-3,  35,70 m2

kontakt:  790 224 044

nr oferty na www.jasnet.pl: 114720

cena: 109 000 zł
Jastrzębie Z., ul. Warmińska

lokalizacja: Jastrzębie Z., ul. Wielkopolska
powierzchnia: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79479

PARCELA Nieruchomości

M-4

kontakt:  501 482 239

nr oferty na www.jasnet.pl: 231570

cena: 144 500 zł
Jastrzębie Zdrój, Kaszubska

M-6,  71 m2

kontakt:  501 482 239

nr oferty na www.jasnet.pl: 232337

cena: 175 500 zł
Jastrzębie Zdrój, ul. Opolska

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój ul. Opolska
powierzchnia: 55,84 m2 / M4
cena: 129 000 zł
kontakt: 
tel. 501 482 239
nr oferty na www.jasnet.pl: 229039

K&J GOIK 

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój ul. Opolska
powierzchnia: 41 m2 / M3
cena: 129 000 zł
kontakt: 
tel. 501 482 239
nr oferty na www.jasnet.pl: 232336

K&J GOIK 

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój ul. Opolska
powierzchnia: M6 i M3
cena: do negocjacji
stan: po kapitalnym remoncie
tel. 603 274 614
nr oferty na www.jasnet.pl: 231828

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój 
ul. Turystyczna
powierzchnia: M4
cena: do negocjacji
tel. 602 119 496
nr oferty na www.jasnet.pl: 231706

M-4,  55,70 m2

kontakt:  696 777 231

nr oferty na www.jasnet.pl: 230674

cena: 143 000 zł
Jastrzębie Z.,ul. Wrocławska

M-2,  34,50 m2

kontakt:  696 777 246

nr oferty na www.jasnet.pl: 228000

cena: 88 500 zł
Jastrzębie Z., ul. Zielona

kawalerka 32 m2

kontakt:  501 026 322

nr oferty na www.jasnet.pl: 232587

cena: 67.000 zł
Wodzisław - Przemysława

70 m2

kontakt:  698 963 463

nr oferty na www.jasnet.pl: 232215

cena: 139 500  zł
Jastrzębie Z., ul. Zielona

lokalizacja: Jastrzębie Wielkopolska
powierzchnia: 70,51m2
cena: 171.000
kontakt: Agencja Nieruchomości “IFI”
tel. 501 026 322 
nr oferty na www.jasnet.pl: 232586

lokalizacja: Wodzisław - Przemysława
powierzchnia: kawalerka, 32m2
cena: 67.000
kontakt: Agencja Nieruchomości “IFI”
tel. 501 026 322 
nr oferty na www.jasnet.pl: 232586

pow.cał.331m2,użyt.261,49m2

kontakt:  696 777 246

nr oferty na www.jasnet.pl: 231960

cena: 510 000 zł
Limanowa

Pow. użyt. domu 150 m2

kontakt:  501482239

nr oferty na www.jasnet.pl: 226952

cena: 295 000 zł
Jastrzębie Zdrój

kontakt:  501482239

Pow. użyt. domu 106 m2

kontakt:  501482239

nr oferty na www.jasnet.pl: 215718

cena: 250 000 zł
Ruptawa

kontakt:  501482239

lokalizacja: Gorzyce
powierzchnia: 125m2
cena: 290 000 zł
kontakt: K&J GOIK Nieruchomości
tel. 501482239
nr oferty na www.jasnet.pl: 229715

lokalizacja: Bielsko-Komorowice
powierzchnia:  260 m2
cena: 520 000 do neg
kontakt: 
tel. 696 777 231
nr oferty na www.jasnet.pl: 226950

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: PAWŁOWICE
powierzchnia: 0,1231ha
cena: 184 000 zł
kontakt: K&J GOIK
tel. 501482239 
nr oferty na www.jasnet.pl: 232342

lokalizacja: SKRZYSZÓW
powierzchnia: 0,1450 ha
cena: 53 000
kontakt: Biuro Nieruchomości “IFI”
tel. 501482239  
nr oferty na www.jasnet.pl: 226945

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
powierzchnia: 1027m2
cena: 66 000
kontakt: K&J GOIK
tel. 501482239, 605477700
nr oferty na www.jasnet.pl: 227848

lokalizacja: MOSZCZENICA ul. Piaskowa
powierzchnia: 1318 m2
cena: 85 000
kontakt: Biuro Nieruchomości PARTNER
tel. 785-344-355 
nr oferty na www.jasnet.pl: 179378

lokalizacja: SKRZYSZÓW
powierzchnia: 0,1450 ha
cena: 53 000
kontakt: Biuro Nieruchomości “IFI”
tel. 501482239  
nr oferty na www.jasnet.pl: 226945

lokalizacja: Pniówek ul. Kanarkowa
powierzchnia: 1 200 m2
cena: 50 000
kontakt: Biuro Nieruchomości Beta Invest
tel. 502 693 802
nr oferty na www.jasnet.pl: 198112

LOKALE

Odstąpię kawiarnię
Jastrzębie Zdrój
Odstąpię kawiarnię w Jastrzębiu Zdroju 
ul. 1 Maja. 
tel. 504 041 564
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Kim dla Pana jest Jerzy Radomski?
Krzysztof Radomski - Jerzy Rado-
mski jest bratem mojego ojca. Uro-
dził się w 1939 roku w Klewaniu na 
terenach obecnie należących do 
Ukrainy. Po wojnie rodzina była de-
portowana do Polski. Jurek miał wte-
dy kilka lat. Osiedlili się w Działdowie 
na obszarze dzisiejszego woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 
Nietrudno się domyślić, że tam 
zakochał się w żeglarstwie. W końcu 
jest tam pełno jezior. A w samym Kle-
waniu była duża rzeka. Na początku 
lat sześćdziesiątych wraz z moim oj-
cem przyjechał do Jastrzębia do pra-
cy. Tu były mieszkania i możliwości. 
Bracia Radomscy najpierw budowali 
KWK „Moszczenica”, a potem na niej 
zarabiali na chleb. Ojciec był cieślą 
budowlanym, a Jurek elektrykiem. 
Ale żeglarska pasja szybko dała 
o sobie znać. Razem z innymi założył 
górniczy jachtklub Delfin. Zdobywał 
uprawnienia żeglarskie i został ka-
pitanem. Następnie szkolił kolegów 
z pracy. Ma ciekawą osobowość 
i wspaniale potrafi opowiadać o mo-
rzu, stąd grono przyjaciół szybko się 
poszerzało. Najpierw organizowali 

rejsy na Karaiby. Potem pojawiła się 
koncepcja budowy wielkiego jachtu 
celem popłynięcia dookoła świata. To 
były czasy Baranowskiego i Teligi, 
który dla Jurka był wielkim auto-
rytetem.

Jerzy Radomski znał Leonida Teligę?
Tak. Baranowskiego zresztą też. 
Mieli okazję poznać się na szkolen-
iach i kursach organizowanych przez 
Polski Związek Żeglarski. Całe to 
środowisko często widywało się 
w Giżycku. Świat żeglarski był wó-
wczas o wiele bardziej otwarty niż 
dziś. Teraz jest trudniej „wkręcić się” 
do czołówki. Inna sprawa, że za spra-
wą Teligi żeglarstwo było wówczas 
bardzo popularne.

Nie było problemów z wypłynięciem na 
Karaiby?
Zawsze jakieś problemy były, ale jeśli 
coś organizowane było przez Polski 
Związek Żeglarski, to można było 
pływać. Jeżeli brano na pokład mło-
dzież, to musieli to być członkowie 
Związku Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej. Natomiast i tak mało kto 
dawał wiarę, że załodze z kopalni 

uda się popłynąć dookoła świata.

W Waszej rodzinie związki z wodą ma nie 
tylko Jerzy.
Coś jest na rzeczy. Od kiedy pamię-
tam, Jurek był związany z żegla-
rstwem, wyprawami i odkrywaniem 
świata. Dostawaliśmy od niego kartki 
z Fidżi, a potem biegliśmy sprawdzić, 
gdzie to jest. A ja te rodzinne wodne 
tradycję kontynuuję, choć w nieco 
innym kierunku, pływania w płetwach 
i nurkowania. Ponadto w rodzinie są 
spore tradycje pszczelarskie i łowie-
ckie. Dlatego być może kiedyś wrócę 
do łowiectwa (śmiech).

Jak to było z „Czarnym Diamentem”?
Jachtklub powstał praktycznie razem 
z KWK „Moszczenica”. Zaraz potem 
były wspomniane rejsy na Karaiby. 
Środowisko żeglarskie w Polsce było 
bardzo aktywne. Ktoś powie, że ko-
muna, ale dla nas nie były to takie złe 
czasy. U Jurka organizowane były 
bale pirata, na których bawiła się cała 
jastrzębska śmietanka. Po pie-
rwszych rejsach zrodziła się idea 
budowy własnego jachtu, bo czar-
terowanie sporo kosztowało. Chcie-
liśmy mieć coś swojego. Sześciu 
zapaleńców zebrało się i zaczęło 
budować. Udało się namówić do 
współpracy władze kopalni i śro-
dowisko górnicze. To miał być 
prawdziwy stalowy kolos. „Opty” 
Teligi przy nim był drewnianą łupiną. 
Wszystko ze stali nierdzewnej. Spra-
wdzali to nawet eksperci od budowy 
kotłów. Kopalnia bardzo dużo pomo-
gła. Zarówno w kwestii materiału, jak 
i prądu czy transportu. Ponadto 
ochotników do pomocy było bardzo 
wielu.

 A gdzie „Czarny Diament” dokładnie był 
budowany?
-Niedaleko obecnej elektrociepłowni 
przy nieczynnym skipie w Zdroju. A 
dlaczego tam? Zadecydowały 
kwestie transportu. Stamtąd łatwiej 
było go przewieźć. W zasadzie w tra-
kcie wywożenia „Czarnego Dia-
menta” rozebrano cały hangar, w któ-
rym był budowany. Wyciągano go 
przez dach. Budowa trwała około 
pięciu lat. Nazwa odnosiła się oczy-
wiście do największego skarbu tej 
ziemi, czyli węgla, nazywanego ró-
wnież czarnym diamentem.

Kiedy „Czarny Diament” opuścił Jastrzę-
bie?
W maju 1978 roku. Transport do 
Szczecina zajął około dwóch mie-
sięcy. Najpierw na przyczepach 
w dwóch częściach dotarł do Kę-
dzierzyna, skąd na barkach trafił nad 
morze. Na przełomie lipca i sierpnia 
„Czarny Diament” został zwodo-
wany. Pierwsze dziewicze rejsy jacht 
odbył po Bałtyku. A pierwsza podróż 
dookoła świata była podzielona na 
etapy, gdyż każdy chciał trochę 
popływać z rodziną czy znajomymi, 
pokazać kawałek świata.

Pan też miał okazję pływać na tym 
jachcie?
Tak, ale dopiero po jego powrocie 
z rejsu dookoła świata. Pływaliśmy 
po Morzu Śródziemnym. Ponadto w 
latach dziewięćdziesiątych rozpo-
częliśmy z Jurkiem współpracę na 
zasadzie eskapad turystycznych. 
Jacht musiał na siebie zarobić, a nie 
muszę ukrywać, że pływanie dookoła 
świata pociągało za sobą spore 
koszty. Każdy postój w porcie obe-
cnie bardzo dużo kosztuje. Kiedyś 
było to tańsze. Jurek, aby zarobić, 
imał się różnych profesji. Stał się taką 
złotą rączką i pracował w każdym 
zakątku świata. I w Stanach Zjedno-
czonych, i w Australii.

Nie miał problemów z wpływaniem do 
portów? Teligi kiedyś nie wpuszczono do 
Australii.

Takie to były czasy, że wizy potrze-
bne były praktycznie wszędzie. 
Można było je załatwiać przez 
ambasady, ale jak to zrobić, będąc na 
pokładzie? Na pewno jednak w nie-
których częściach świata był przy-
jmowany lepiej, a w innych gorzej. 
A przygód miał mnóstwo. Spotkania 
z piratami, ludożercami czy afry-
kańskimi kacykami. W końcu pływał 
32 lata.

Czy Jerzemu Radomskiemu ktoś towa-
rzyszył podczas wypraw?
Zawsze miał kogoś na pokładzie. 
Nigdy nie był sam, a jeśli nie było lu-
dzi, to towarzyszył mu pies. Pierwszy 
piesek nazywał się Burgas, bo przy-
pałętał się w Bułgarii. Kiedyś ich 
uratował. Gdy zbliżali się piraci, za-
czął szczekać i wszystkich pobudził. 
Dzięki temu uciekli napastnikom. 
Najczęściej jednak pływał z ludźmi, 
których pasjonowało żeglarstwo. 
Raz wziął na pokład gościa z Izraela 
i temu się to tak bardzo spodobało, 
że został na „Czarnym Diamencie” 
przez dwa lata.

Wiemy o tym, że Jerzy Radomski pływał 
32 lata. Czy wracał w tym czasie do 
Polski?
Wracał. Najczęściej przylatywał sa-
molotem, gdy załatwiał przedłużenie 
paszportu, czy na pogrzeb w ro-
dzinie. Zostawiał jacht gdzieś w świe-
cie i przylatywał. Pierwszy kontakt 
z krajem nawiązał jednak dopiero je-
denaście lat po wypłynięciu. To był 
1989 rok, więc wszystko się zmie-
niało. Wcześniej były różne obawy. 
Jurek widział kawał świata, co było 
niewygodne. Natomiast jacht wpły-
nął do Polski w czerwcu 2010 roku po 
raz pierwszy od wypłynięcia w 1978.

Jak wyglądał ten pierwszy rejs dookoła 
świata? 
Z Morza Śródziemnego popłynęli 
przez Kanał Sueski na Morze Cze-
rwone. Byli wtedy niedoświa-
dczonymi żeglarzami i wpadli na rafę 
koralową. Pojawiły się obawy, że już 
na początku będzie trzeba zakoń-
czyć wyprawę. Ale jakoś sobie 
poradzili. Pomagali ludzie z kraju, 
wysyłając kilofy do rozbijania rafy. 
Pomagali też Rosjanie. Dawali wodę 
i paliwo. Po trzech miesiącach udało 
się ruszyć jacht. Zeszli z rafy i po-
płynęli w kierunku Australii, a sta-
mtąd do Stanów. Staraliśmy się 
Jurkowi pomagać. Żagle szyte były 
w Polsce, bo na Zachodzie często 
kosztowało to krocie. Różne towary 
mu przesyłaliśmy, aby mógł je 
sprzedać i mieć za co żyć.
Wspominał o przygodach, które mu się 
przytrafiły?
Miał ich mnóstwo. Przede wszystkim 
rejs uzależniony był od pogody. 
Czasami cuda się działy na morzu. 
Wspominałem już o atakach piratów. 

„Człowiek morza  ”
www.jasnet.pl 13sport

Powrót Radomskiego do ojczyzny odkurzył wspomnienia. Okazało się, że wie-
lu pracowników kopalni pamięta czasy, gdy budowano „Czarnego Diamenta”. 
Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Nie ma już „Moszczenicy”. Ale zapotrze-
bowanie na legendę kapitana Radomskiego rośnie, szczególnie w młodym 
pokoleniu, które nie pamięta chwil, gdy jacht opuszczał Jastrzębie Zdrój. O ka-
pitanie Jerzym Radomskim opowiedział znany w środowisku jastrzębskiego 
sportu Krzysztof Radomski z Klubu Działalności Podwodnej Nautilus.

Był u afrykańskich królów i robił 
przyjęcie dla jakiegoś ambasadora 
na jachcie. Na pokładzie „Czarnego 
Diamenta”, gdzie mieściło się osiem 
osób, nagle pojawiło się około 
dwustu! Widział rzeczy, o których 
nam się nawet nie śni. Często 
baliśmy się o niego, gdy wpływał na 
przykład do Trójkąta Bermudzkiego. 
Dla mnie, gdy z nim pływałem, samą 
przygodą było spotkanie z wielo-
rybami, czy możliwość nurkowania 
w pięknych miejscach. Poza tym Ju-
rek był ekspertem w swojej dzie-
dzinie. Jacht pruł czasami nawet 
z prędkością 9 mil. Byliśmy w okoli-
cach Korsyki i „Czarny Diament” przy 
tej szybkości miał ogromny przechył. 
Ja obawiałem się o życie, a Jurek 
spokojnie mówił, że można płynąć 
jeszcze szybciej (śmiech). Mimo 
tego, że dziś to przestarzała ko-
nstrukcja, był to naprawdę kawał 
solidnej roboty. Choć na jachcie nie 
było nawet porządnej ubikacji, a po-
trzeby załatwiało się na rufie 
(śmiech). A winda do kotwicy szybko 
mu się zepsuła i trzeba było ją rękami 
wyciągać. My byliśmy przerażeni 
ciężarem, a dla niego to było piórko.

Miał jakieś ulubione miejsce w świecie?
Mozambik. Gdyby mógł, to chętnie 
by tam został. Przebywał tam w cza-
sie, gdy akurat nie było tam żadnej 
wojny domowej. Jurek pisał, że to 
cudowny i piękny kraj. Że tam na-
prawdę czuł się wolny. Nie było za-
kazów i nakazów. Za kilka dolarów 
można było żyć jak lord. Raj na ziemi. 
Gdy przysyłał listy, to czytałem je po 
kilka razy. Razem nim odwiedzałem 
w ten sposób cały świat.

Mimo to postanowił wrócić. Czemu?
Nie rozmawiałem z nim jeszcze na 
ten temat. Wrócił pewnie dlatego, że 
zawsze coś się zaczyna i coś musi 
się skończyć. Lepiej, jeśli skończy 
się za życia, niż z chwilą śmierci. 
A Jurek ma już ponad 70 lat i nie jest 
człowiekiem pierwszej młodości. Nie 
zmienia to faktu, że nie wygląda na 
swój wiek, a kondycję ma wspaniałą. 
Zawsze pozostanie człowiekiem 
morza. Myśli o tym, aby jacht stał się 
swego rodzaju muzeum lub tawerną. 
Aby nie poszedł na żyletki. Warto 
wiedzieć, że ten jacht jest chyba o wi-
ele bardziej sławny za granicą, niż 
w Polsce. Ale co się stanie, dowiemy 
się w przyszłości. Jurek zapewne do 
końca wakacji do Jastrzębia nie 
dotrze. Wtedy to w naszej rodzinie 
będzie organizowany zlot. Na razie 
kapitan jest w Szczecinie i chce 
jeszcze raz wypłynąć na Bałtyk.

Czy kapitan Jerzy Radomski ma w pla-
nach napisanie wspomnień?
Tak, książka już powstaje. Jurek ma 
świetne pióro i bez wątpienia wspo-
mnienia będą bardzo ciekawe.
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Skąd pomysł na związanie się 
z drużyną, grającą w polskiej 
lidze?
Richard Kral - Chciałem kolejny 
sezon spędzić w Bolesławie, ale 
tre-ner miał na ten rok nieco inną 
kon-cepcję i trzeba było się 
pożegnać. Zacząłem rozglądać się 
za nowym klubem, gdzieś niedaleko 
miejsca, 
w którym mieszkam na co dzień, 
czyli Trzyńca. Myślałem o drużynie 
z Pol-ski albo Słowacji. Jastrzębie 
jest blisko, więc zdecydowałem się 
wy-brać propozycję akurat z tego 
klubu.
Podobno w podjęciu decyzji 
o związaniu się z JKH GKS 
pomogli Petr Lipina i trener 
Jiri Reznar?
- Tak, dokładnie i jeszcze Richard 
Bordowski. Tych zawodników i trene-
ra miałem okazję poznać wcześniej. 
Jakie wrażenia po pierwszych 
treningach z nową drużyną?

- Na razie ciężko powiedzieć, bo to 
jest początek treningów na lodzie. 
Forma na pewno nie jest jeszcze na 
najwyższym poziomie, na to trzeba 
będzie jeszcze poczekać. Do startu 
ligi mamy nieco ponad miesiąc, więc 
myślę, że do tego czasu powinno się 
to znacznie poprawić. Gra w polskiej 
lidze, to dla mnie nowe doświa-
dczenie. Myślę, że na ten temat bę-
dziemy mogli porozmawiać, kiedy 
liga ruszy.
Czy słyszał Pan wcześniej jakieś 
opinie na temat polskiej ligi?
- Mój szwagier grał w Janowie, więc 
słyszałem trochę o polskiej lidze od 
niego. Niedługo sam będę mógł 
powiedzieć coś na ten temat, nie 
opierając się na opiniach innych. 
Myślę, że jest to dobra liga i na pe-
wno będę chciał się tutaj zapre-
zentować najlepiej, jak tylko będzie 

to możliwe.
Czego życzyłby Pan sobie w zwią-
zku ze zbliżającym się startem 
ligi?
- Przede wszystkim, jak już powie-
działem wcześniej, chciałbym grać 
jak najlepiej. Poza tym oczywiście, 
aby drużyna dobrze wypadła w roz-
grywkach i zakończyła sezon na jak 
najwyższym miejscu, żeby dla ka-
żdego z nas gra była przyjemnością. 
Bardzo ważne jest dla mnie również 
to, aby przez cały sezon być zdro-
wym i nie złapać jakiejś kontuzji.
Pana przejście do JKH GKS jest 
sporą sensacją. Kibice liczą na to, 
że zostanie Pan gwiazdą ligi. Czy 
pokusi się Pan o to, aby zostać 
królem strzelców PLH?
- (śmiech) Czy się pokuszę?... Na pe-

wno będę starał się grać na dobrym 
poziomie, zdobywać jak najwięcej 
bramek, ale czy zostanę królem 
strzelców, to się okaże w przyszłości. 
Muszę się liczyć z tym, że nie jestem 
już takim młodym zawodnikiem, bo 
mam 40 lat. Dla mnie bardzo będzie 
liczyło się to, aby w ciągu tego se-
zonu nie złapać żadnej kontuzji, żeby 
nie osłabić zespołu. Najważniejsze 
jest to, żeby drużyna wypadła jak naj-
lepiej, a jeśli współpraca z pozo-
stałymi zawodnikami będzie się ukła-
dała, to może nawet pokuszę się o to, 

aby zostać królem strzelców...
Co chciałby Pan przekazać 
kibicom?
- Macie tu bardzo ładne lodowisko, 
więc szkoda byłoby, aby w czasie 
meczów były puste miejsca na 
trybunach. Liczę na to, że jak naj-
więcej osób będzie przychodziło, 
aby zobaczyć i kibicować nam pod-
czas kolejnych spotkań. Już za nie-
długo zaczynamy sparingi, więc na 
chwilę obecną mogę powiedzieć „do 
zobaczenia wkrótce!”.

hokej

„Aby gra była przyjemnością”

Rozmawiała NATALIA KOŻUCH

Informacja o tym, że Richard Kral miałby zagrać w jednej z polskich drużyn ekstra-

ligowych obiegła nasz rodzimy świat hokejowy w okamgnieniu. Z napięciem wy-

czekiwano  na decyzję  zawodnika.   Ściągnięcie  czeskiego  napastnika do JKH 

GKS Jastrzębie  okrzyknięto  hitem  transferowym.  Doświadczony  zawodnik 

bez  wątpienia  będzie  sporym wzmocnieniem  dla  jastrzębskiego  GKS-u. 

Kibice  odliczają czas do pierwszego ligowego spotkania, w którym będą 

mieli okazję zobaczyć Richarda Krala. Czy w polskiej lidze zaprezentuje 

się równie dobrze, jak w czeskiej o2 ekstralidze? On sam podchodzi do 

tego z rezerwą i dużym spokojem. - „Na pewno będę starał się grać na 

dobrym  poziomie,  zdobywać jak najwięcej bramek, ale czy zostanę 

królem strzelców, to się okaże w przyszłości. Muszę się liczyć z tym, 

że nie jestem już takim młodym 

zawodnikiem, bo mam 40 lat” 

Baseball: 
Zawodnicy z Jastrzębia Zdroju, Żor 
i Rybnika wchodzili w skład repreze-
ntacji Polski, która wystąpiła podczas 
tegorocznych Mistrzostw Regionu 
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki 
Małej Ligi Baseballowej w kategorii 
Junior League (13-14 lat). Zawody 
odbyły się w dniach 11-17 lipca w Ku-
tnie. Młodzi zawodnicy z drużyny 
Górnośląskiego Okręgowego Zwią-
zku Baseballu i Softballu niestety od-
padli w fazie grupowej, zajmując  
trzecie miejsce w grupie C. Tytuł 
mistrza wywalczyli reprezentanci 
Ukrainy. Tym samym awansowali do 
mistrzostw świata.

Biegi: 
Grono lekkoatletów z Ja-strzębia 
Zdroju wzięło udział w Mityngu 
Wakacyjnym w Sosnowcu. Świetnie 
spisała się reprezentująca klub z 
Korfantowa Aneta Suwaj, wy-
grywając bieg na 1500 m z czasem 
4:32:92. Z pozostałych naszych bie-
gaczy reprezentujących barwy KB 
MOSiR Jastrzębie Karolina Zoremba 
była 22. na 400 m (1:12:25), a Błażej 
Kempny 19. na 200 m (27:17). W bie-
gu na 400 m wystąpiło trzech podo-
piecznych Jakuba Staśkiewicza: 
Sebastian Urbanek (55:65), Michał 
Zarzycki (57:73) i Krzysztof Stencel 
(1:05:61). Rafał Zieliński z Jastrzębia 
Zdroju zajął drugie miejsce w II Biegu 
do Słońca o Puchar Prezesa KSM 
Katowice, który odbył się w Chorzo-
wie. Na dystansie 10 km Zieliński był 
gorszy jedynie od Adama Połecia 
z Rudy Śląskiej.

Judo: 
Zawodnik Klubu Judo Koka Jastrzę-
bie Patryk Godek wziął udział w Tu-
rnieju Pucharu Europy Juniorów 
w Cetniewie. Młody judoka nie zali-
czy tych zawodów do udanych. 
W pierwszej rundzie trafił na silnego 
Belga Gerta Maesa, który później 
zdobył brąz. W repasażach jastrzę-
bianin musiał uznać wyższość Beim-
beta Kanżanowa z Kazachstanu. 
Kategorię do 55 kg wygrał Niemiec 
Dennis Erhmann.

Kolarstwo: 
Arkadiusz Naruszewicz zajął drugie 
miejsce w kategorii M3 zawodów w 
kolarskiej czasówce górskiej Uphill 
MTB Beskidy. Jastrzębianin pokonał 
dziewięciokilometrową trasę z Is-
tebnej-Zaolzia na Tyniok w czasie 
34:29. Przewyższenie wynosiło pra-
wie 900 metrów. Kolejne zawody 
z cyklu Uphill MTB Beskidy odbędą 
się Bukowcu 31 lipca, Wędryni 15 
sierpnia i Ustroniu 21 sierpnia

Piłka nożna: 
Urodzony w Jastrzębiu Zdroju Kamil 
Glik otrzymał powołanie od sele-
kcjonera Franciszka Smudy na spo-
tkanie z Kamerunem, które odbędzie 
się 11 sierpnia w Szczecinie. Zawo-
dnik Palermo znalazł się w gronie 22 
zawodników, którzy będą mieli 
szansę zagrać przeciwko uczestni-
kowi ostatniego Mundialu w RPA. 
Warto wspomnieć, iż w kadrze zna-
lazł się również Artur Jędrzejczyk, 
który kiedyś reprezentował barwy 
GKS Jastrzębie. W rundzie przed-
wstępnej Pucharu Polski 2010/2011 

postawiony w stan likwidacji MKS 
GKS Jastrzębie miał spotkać się z 
występującą w lidze okręgowej 
Heleną Nowy Sącz, która wygrała 
lokalne pucharowe rozgrywki w Ma-
łopolsce. Mimo zgłoszenia w Polskim 
Związku Piłki Nożnej stanu likwidacji 
klubu, gospodarze sobotniego me-
czu oczekiwali na przyjazd piłkarzy 
z Jastrzębia. Po piętnastu minutach 
oczekiwania arbiter zarządził wal-
kower dla Heleny. W kolejnej rundzie 
klub z Nowego Sącza zagra ze Stalą 
Sanok. Sparingi: Morcinek Kaczyce 
– Granica Ruptawa 2:3, Forteca II 
Świerklany – Granica Ruptawa 3:4, 
Zryw Bzie – LKS Studzionka 4:3, Żar 
Szeroka – Jedność Rogoźna 3:2, 

Rajdy samochodowe: 
Wiesław Ingram i Krzysztof Janik za-
jęli 31. miejsce w klasyfikacji 
generalnej 45. Rajdu Krakowskiego 
oraz 10. w ramach grupy N i 5. w kla-
sie N3. Załoga bocheńsko-jastrzę-
bska nie zaliczy tego występu do 
udanych. Zwyciężył Przemysław 
Janik i Wiktor Stanis z Autmobilklubu 
Polskiego.

Siatkówka plażowa: 
Bartosz Łosiak i Piotr Kantor zajęli 
drugie miejsce podczas Beach Ball 
Tour 2010 w Krynicy Morskiej. Ekipa 
jastrzębsko-sosnowiecka musiała 
w finale imprezy uznać wyższość To-
masza Wieczorka i Michała Kubiaka.

(mg)

więcej znajdziesz na:
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Co jakiś czas z obozów różnych 
drużyn siatkarskiej PlusLigi dobie-
gają nas informacje na temat tra-
nsferów. Zmiany kadrowe po zakoń-
czeniu każdego sezonu to zjawisko 
nieuniknione. Na razie jednak taje-
mnicą jest jacy zawodnicy zasilą 
skład ekipy wicemistrza kraju. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat poznamy 7 sierpnia. Tajemnica 
zostanie ujawniona w dosyć nie-
typowy, ale bardzo ciekawy sposób - 
w formie zabawy w plenerze. 
W ten sposób sprawdzana jest cie-
rpliwość kibiców jastrzębskiej dru-
żyny, którzy wyczekują wieści, zwią-
zanych z transferami. Bez wątpienia 
nastąpi zmiana na stanowisku szko-
leniowca, gdyż Roberto Santilli 
w przyszłym sezonie poprowadzi 
Iskrę Odincowo. Według oficjalnych 

informacji drużynę opuścił również 
Paweł Abramow, którego ściągnięcie 
do polskiej ligi było hitem transfe-
rowym. Czym tym razem zaskoczą 
nas włodarze Jastrzębskiego 
Węgla? Na razie należy uzbroić się 
w cierpliwość i poczekać do sierpnia.

Zabawa, w której wezmą udział fani 
zespołu, będzie nosiła nazwę "Wszy-
scy szukają składu Jastrzębskiego 
Węgla". Miejsce gry nie jest jeszcze 
znane. Wiadomo natomiast, że jak 
na prawdziwe poszukiwania przy-
stało, uczestnicy zabawy będą ko-
rzystali z mapy, stopniowo poznając 
nazwiska nowych zawodników, któ-
rzy w przyszłym sezonie powalczą 
o najwyższe cele w ramach rozgry-
wek ligowych, a także siatkarskich 
pucharów europejskich.

W spotkaniu sparingowym rozegra-
nym 24 lipca na starym stadionie 
przy ul. Kościelnej GKS 1962 Ja-
strzębie wysoko pokonał występu-
jącą w lidze okręgowej Unię Bieruń 
Stary 5:1.

Dwie bramki dla naszego zespołu 
zdobył niezawodny Witold Wawrzy-
czek. Po jednej dołożyli Adrian 
Kopacz, Arkadiusz Taraszkiewicz 
i Krzysztof Knesz, testowany zawo-
dnik z Górnika Pszów. Kolejnym 
przeciwnikiem naszej drużyny bę-
dzie w następną sobotę, 31 lipca 
Chemik Kędzierzyn. Mecz rozpo-
cznie się o 11:00 i zostanie rozegrany 
na Stadionie Miejskim.
24 lipca 2010, Jastrzębie Zdrój.
GKS 1962 Jastrzębie - Unia Bieruń 
Stary 5:1 (2:1)

1:0 Adrian Kopacz
2:0 Witold Wawrzyczek
2:1 goście
3:1 Witold Wawrzyczek
4:1 Arkadiusz Taraszkiewicz
5:1 Krzysztof Knesz

GKS 1962 Jastrzębie: 
Mateusz Deege (45. Marcin 
Antończyk) - Kocerba, Tomasz 
Ciemięga (60. Artur Kula), Michał 
Mach (65. Mateusz Marcol), Szymon 
Kiełkowski - Kamil Gorzała, Witold 
Wawrzyczek (65. Kacper Walor), 
Arkadiusz Taraszkiewicz, Adrian 
Kopacz (70. Tomasz Jopek) - Kamil 
Jadach, Krzysztof Knesz.

Trener - Andrzej Myśliwiec

Terminarz Podokręgowego 
Pucharu Polski

Podokręg Rybnik Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej podał pary pierwszej 
rundy Podokręgowego Pucharu Po-
lski, w którym biorą udział trzy ekipy 
z naszego miasta. 1 sierpnia o 17:00 
zmierzą się między innymi: 
Żar Szeroka z Polonią Łaziska, Zryw 
Bzie z LKS Skrbeńsko i KS 27 Gołko-
wice z Granicą Ruptawa.

1 runda P.P.  - Podokręg Rybnik
Żar Szeroka - Polonia Łaziska
Zryw Bzie - LKS Skrbeńsko
KS 27 Gołkowice - Granica 
Ruptawa
SKF Rowień - LKS Rój
Naprzód Kłokocin - Orzeł 
Jankowice
Sygnały Gotartowice - Start Mszana
Płomień Czuchów - MKS Radziejów
Orzeł Palowice - Płomień Ochojec
Dąb Dębieńsko - Pierwszy 
Chwałowice
Piast Leszczyny - Forteca 
Świerklany
LKS Zwonowice - Wicher Wilchwy
LKS Baranowice - Górnik 
Czerwionka
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siatkówka piłka nożna

Zabawa w poszukiwanie
składu drużyny 

Wysokie zwycięstwo 
z Bieruniem 

Na rozmowę o swoim sportowym życiu przyszedł na piechotę, pokonując 
dystans paru kilometrów. Kilka godzin wcześniej „wyrobił dzienną 
normę”, czyli przebiegł sześć kilometrów na bieżni przy Zespole Szkół 
nr 2. Jako członek Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie niedawno startował 
w zawodach w Istebnej i Bukownie, gdzie metę od startu dzieliło 
odpowiednio dziesięć i jedenaście kilometrów. Ma na koncie uczes-
tnictwo w Maratonie Warszawskim. W miesiącach zimowych uczestniczy 
w kąpielach zimnowodnych Jastrzębskiego Klubu Morsów „Biały Miś” 
oraz jeździ na nartach. Ktoś powie, że powyższa informacja to nic 
nadzwyczajnego. Ot, jeden z kilkudziesięciu zwariowanych na punkcie 
sportu mieszkańców naszego miasta, którzy reprezentują Jastrzębie na 
arenie wojewódzkiej czy ogólnopolskiej. Jest tylko jedna różnica 
pomiędzy nim a innymi. Za niecały rok będzie obchodził siedemdziesiąte 
urodziny, a ponad czterdzieści lat temu boksował w dawnym Górniku Jas-
Mos. Teodor Sikora, rocznik 1941. Dla przyjaciół „Waldek”.

Cały artykuł o Panu Teodorze, jego niezwykłej historii i miłości do 

sportu znajdziesz na: www.jasnet.pl

Ze sportem przez życie
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Wszelkie pytania dotyczące 
reklamy na portalu JasNet 

prosimy kierować na 

lub pod numer 
tel. (032) 474 00 00 

W sprawie reklamy w wydaniu 
gazetowym prosimy o kontakt 

na

lub pod numer
tel. 505 556 863

Wszelkie prawa do opracowań graficznych 
zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam 

marketing@jasnet.pl

gazeta@jasnet.pl 
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