
Po¿yczki na miesi¹c

Jastrzêbie, ul.Wrzosowa 12 a
tel. 32 4711 802 , 32 4737 541    

natychmiastowa wyp³ata
 bez op³at wstêpnych

do 600 z³

Nr 06 / Wrzesieñ 2010
Nak³ad: 25 000

Czy nale¿y wprowdziæ podatek 
od wycieczek osiedlowych?

A. Tak, zdecydowanie
B. Nie, w ¿adnym wypadku
C. Jest mi to obojêtne, bo nie 
     je¿d¿ê na takie wycieczki
D. Nie mam zdania

Codziennie rano  
obchodzê osiedle
rozmowa z  Stefanem 
WoŸniakiem
przewodnicz¹cym Zarz¹du 
1000-Lecia Szeroka

Poznaæ losy 
Œl¹zaków
Marian Górny.
Laureatem Nagrody Miasta
Jastrzêbie Zdrój dla osób zas³u-
¿onych w dziedzinie twórczoœci 
artystycznej, kultury 
i ochrony dóbr kultury.

Tu warto mieszkaæ
Co tak wyj¹tkowego jest 
w gminie Zebrzydowice? 
O tym opowiada nam 
wójt gminy Zebrzydowice 
Andrzej Kondzio³ka.
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Jastrzêbianie bêd¹ mieli okazjê w krytyczny sposób spojrzeæ na nasze 
miasto i na fotografii uwieczniæ miejsca, które im siê nie podobaj¹. Prace 
mo¿na sk³adaæ w dwóch kategoriach: natura i architektura oraz wyda-
rzenie. Konkurs trwa od 23 sierpnia 2010 do 30 wrzeœnia 2010 roku. Re-
gulamin konkursu mo¿na znaleŸæ na stronie jastrzêbskiej Platformy 
Obywatelskiej.

„Popatrz na Jastrzêbie – czego siê wstydzimy”. 
Pod takim has³em prowadzony bêdzie konkurs fotograficzny, 
którego organizatorem jest jastrzêbska Platforma Obywatel-
ska. Uczestnicy, chêtni do wziêcia udzia³u we wspomnianym 
przedsiêwziêciu stan¹ przed ciekawym zadaniem. Bêd¹ bo-
wiem musieli popatrzyæ na nasze miasto w nieco inny sposób.

PRZYJD� Z TYM  KUPONEM
A UZYSKASZ RABAT 20%
NA CA£Y ASORTYMENT

20%
RABAT

Serdecznie Zapraszamy
Jastrzêbie Zdrój

ul. Warszawska 2
Galeria "Jastrzêbie"

WA¯NY DO 
KOÑCA PA�DZIERNIKA

POpatrz na Jastrzêbie
– czego siê wstydzimy

Oœrodek Wypoczynku Niedzielnego ul. Cieszyñska

Opuszczony dworzec na ulicy Dworcowej
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“Warto 
tutaj byæ”

Kiedy wszystko siê zaczê³o, jak wygl¹da³y 
pocz¹tki Hufca w Jastrzêbiu Zdroju? 

A Jak dosz³o do nadania hufcowi im. Józefa Kreta? 

Pocz¹tki naszego Hufca siêgaj¹ lat 70–tych 
ubieg³ego stulecia. 10 stycznia 1971 roku z ini-
cjatywy Komendy Hufca w Wodzis³awiu Œl. na 
terenie miasta Jastrzêbie-Zdrój powsta³ 
Podhufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, 
w sk³ad którego wchodzi³y dru¿yny harcer-skie 
z Jastrzêbia i okolic. Komendantem nowo 
utworzonego Podhufca zosta³a nauczycielka 
Szko³y Podstawowej nr 4 w Jastrzêbiu-Zdroju 
dh. Halina Malicka. Harcerze z Podhufca Ja-
strzêbie zaprezentowali siê m.in. na obcho-
dacH X–lecia miasta brali udzia³ w paradach 
organizowanych z okazji œwiêta 1 Maja. 
W 1973 roku KWK Zofiówka przekaza³a harce-
rzom kilka obszernych pomieszczeñ w nowym 
bloku kopalni, gdzie utworzono Oœrodek M³o-
dzie¿owej S³u¿by Ruchu

V Konferencja Sprawozdawczo–Wyborcza 
Hufca wybra³a w dniu 24 listopada 1986 roku 
5–osobow¹ Komendê Hufca, w sk³ad której 
wchodzili: phm. Zofia Finke – Komendant 
Hufca, pwd. Eugeniusz Taciak, pwd. Bo¿ena 
Kubam, phm. Kazimiera Kubielas, phm. Antoni 
Wusatowski. Oceniaj¹c ca³okszta³t dzia³alno-
œci Hufca za kadencji tej Komendy stwierdziæ 
nale¿y, ¿e Hufiec realizowa³ podjête zamierze-
nia programowo–organizacyjne i ideowo–wy-
chowawcze. Hufiec Jastrzêbie zrzesza³ wów-
czas w swych szeregach 6.347 zuchów, har-
cerzy, harcerzy starszych. Dzia³a³o 107 dru¿yn 
zuchowych, 64 dru¿yny harcerskie, 7 dru¿yn 
starszoharcerskich i 4 krêgi instruktorskie. Po-
wsta³y dru¿yny m³odzie¿owej Stra¿y Ochrony 
Przyrody, które swoim dzia³aniem obejmowa³y 
tereny okolicznych lasów, wyszukuj¹c zagro-
¿enia ekologiczne. W okresie tym uaktywni³y 
swoj¹ dzia³alnoœæ dru¿yny specjalnoœciowe: 
¯eglarska i M³odzie¿owej S³u¿by Ruchu Dro-
gowego. 
Wysoko oceniæ nale¿y realizowan¹ wówczas 
kampaniê zwi¹zan¹ z bohaterem Hufca, która 
zosta³a zakoñczona nadaniem Hufcowi imie-
nia „Józefa Kreta”. Podsumowaniem i zakoñ-
czeniem kampanii Bohater Hufca by³o uro-
czyste wrêczenie Hufcowi sztandaru ufundo-
wanego przez w³adze miasta. By³a to naj-
wy¿sza nagroda i uznanie za ca³okszta³t pracy 
ideowo–wychowawczej, jak¹ prowadzi³a Ko-
menda Hufca wœród zuchów i harcerzy. W za-
kresie bazy lokalowej dziêki aktywnej dzia-

³alnoœci Miejskiej Rady Przyjació³ Harcerstwa 
oddany do u¿ytku zosta³ Dom Harcerza, co za-
pewni³o prawid³ow¹ dzia³alnoœæ organiza-
cyjno-programow¹ Hufca. 

W grudniu 1991 roku musieliœmy zwróciæ KWK 
Borynia teren, na którym znajdowa³a siê nasza 
baza obozowa w Szymocicach. By³ to g³ówny 
powód zmiany siedziby Komendy Hufca. 
Ksi¹dz proboszcz z Parafii Œwiêtej Katarzyny 
przekaza³ nam w u¿ytkowanie znacz¹ czêœæ 
starego probostwa oraz du¿e pomieszczenie 
nadaj¹ce siê na magazyn. W okresie letnim 
zorganizowano akcjê letni¹ w Centurii ko³o 
Ogrodzieñca, gdzie wypoczê³o 330 uczes-
tników. 
Przez kolejny rok (03.10.1992 r.–28.12.1993 r.) 
funkcjê Komendanta Hufca pe³ni³a dh. phm. 
Beata Stuchlik–Pacula, a pomaga³a jej Ko-
menda, wybrana podczas II Zjazdu Hufca 
w sk³adzie: Genowefa Bogdanik, Bogumi³ 
Sujewicz, Miros³aw Stuchlik, Marian Mazur. Tej 
kadencji siêga tradycja takich imprez huf-
cowych jak „Rajd Z³otego Liœcia” czy „Rajd Po-
witania Wiosny”. Imprezy te cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem zuchów i harcerzy oraz 
spe³nia³y swoje zadanie – dru¿yny poznawa³y 
siê wzajemnie i pokazywa³y siê na zewn¹trz. 
Na pocz¹tku 1992 roku odby³ siê w hufcu kurs 

A jak funkcjonowa³ Hufiec 
po przemianach w latach 1989/1990? 

zastêpowych zorganizowany przez dh. 
Mariana Mazura. Kurs ten ukoñczy³o 10 kur-
santów z wynikiem pozytywnym. Poza tym 
wielu przybocznych wyjecha³o na kurs dru-
¿ynowych organizowany w czasie HAL 93' 
przez Komendê Chor¹gwi do Starych Jab³o-
nek. Bardzo dobrze prosperowa³a Poczta Har-
cerska. 
Od 1998 roku hufiec posiada³ w³asn¹ Bazê 
Obozow¹ w Suchedniowie (woj. œwiêtokrzy-
skie), gdzie organizowa³ Akcje Letnie. Du¿ym 
sukcesem Komendy by³o poprawienie sto-
sunków z w³adzami miasta Jastrzêbie, dziêki 
czemu zaczêto dostrzegaæ harcerstwo w mie-
œcie. Harcerze starsi i instruktorzy spotkali siê 
z prezydentem miasta Januszem Obieg³o. 
W okresie od 25 wrzeœnia 1999 roku do 15 sty-
cznia 2000 roku Komendantem Hufca by³ Krzy-
sztof Sobczyk i dzia³a³ z Komend¹ Hufca 
w sk³adzie: phm. Dorota Skora, phm. Krzysztof 
Koœmider, phm. Piotr Piotrowicz, phm. Leon 
Suski, æw. Daniel Asztemborski. Komenda na-
wi¹za³a wspó³pracê z Hufcem ¯ory, Pszczyna 
i Gliwice w sprawie organizacji wspólnych 
przedsiêwziêæ zwi¹zanych ze szkoleniem dru-
¿ynowych i funkcyjnych, czego efektem by³o 
zorganizowanie œródrocznego kursu dru¿yno-
wych zuchowych i harcerskich, w którym wziê-
³o udzia³ 40 harcerzy z Hufca Jastrzêbie, ¯ory 
i Gliwice. Kolejnym du¿ym przedsiêwziêciem 
kszta³ceniowym by³a Zimowa Akcja Szko-
leniowa. 

Czy obecnie harcerstwo cieszy siê 
du¿¹ popularnoœci¹ wœród 
m³odych ludzi w Jastrzêbiu? 

W jaki sposób chcecie dotrzeæ 
do jastrzêbskiej m³odzie¿y? 

Czy dyrektorzy szkó³ 
chêtnie podejmuj¹ wspó³pracê z Wami? 

Co jest takiego w harcerstwie, 
¿e potrafi byæ atrakcyjn¹ form¹ spêdzania 
wolnego czasu dla m³odego pokolenia?

Jaki program wychowawczy ma obecnie ZHP?

Jesteœmy najwiêksz¹ organizacj¹ m³odzie¿o-
w¹ w naszym mieœcie. Dzieci i m³odzie¿ chê-
tnie garn¹ siê w nasze szeregi i nie mamy pro-
blemów z naborem. Liczebnoœæ ZHP w Ja-
strzêbiu wynosi ok. 300 cz³onków. 

Ka¿dy zainteresowany mo¿e przyjœæ do naszej 
siedziby, która mieœci siê przy ul. Szkolnej 5. 
Poza tym kontaktujemy siê z m³odzie¿¹ po-
przez szko³y i przybli¿amy im nasz¹ dzia³al-
noœæ. Staramy siê zachêciæ do aktywnoœci 
w ramach ZHP. 

S¹ dyrektorzy, którzy anga¿uj¹ siê w wspó³-
pracê z ZHP i nie mo¿emy narzekaæ, ale bywa-
j¹ równie¿ i tacy, podchodz¹cy z wiêkszym 
dystansem do naszej dzia³alnoœci. Mam na-
dziejê, ¿e nasza aktywnoœæ na terenach szkó³ 
bêdzie z roku na rok rozwija³a siê coraz lepiej
i spotyka³a siê z jeszcze wiêksz¹ przychylnoœ-
ci¹. 

 

Oferujemy ró¿ne ciekawe formy zagospodaro-
wania wolnego czasu. S¹ to wyjazdy 
wakacyjne na obozy, szkolenia sprawnoœcio-
we, udzia³ w ró¿norodnych akcjach i przed-
siêwziêciach. Ale przede wszystkim chodzi 
o wspólne spêdzenie wolnego czasu. Nie 
przed komputerem, telewizorem, czy w barze, 
ale razem ze swoimi rówieœnikami. U nas mo-
¿na spróbowaæ na przyk³ad skoków spado-
chronowych, wspinaczki po górach, przekonaæ 
siê czym jest turystyka. Staramy siê pokazaæ 
harcerzom dalsze i najbli¿sze okolice, których 
czêsto nie zauwa¿aj¹. 

 
Harcerstwo nie zmieni³o siê od lat. Wci¹¿ jest to 
ta sama organizacja. Jesteœmy organizacj¹ 
apolityczn¹ i przyjmujemy ka¿dego bez wzglê-

Hufiec im. Józefa Kreta w Jastrzêbiu-Zdroju obchodzi 
35-lecie swojego istnienia. O tym, ¿e harcerstwo mo¿e 
byæ fascynuj¹c¹ przygod¹ i sposobem na ¿ycie oraz to, 
¿e niezmiennie przyci¹ga do siebie wielu m³odych ludzi 
mówi obecny komendant Hufca phm Piotr Piotrowicz.
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Jastrzêbie-Zdrój
Ul. Œwierczewskiego 6a

tel./fax:  32/4701106
tel. kom.:  795 110 107

Otwarte od 7.00 do 17.00
Soboty: od 7.00 do 13.00
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A wszystko zaczê³o siê od pewnego pisma, 
które otrzyma³y zarz¹dy jastrzêbskich osiedli 
i rady so³ectw. Wywo³a³o ono prawdziw¹ burzê. 
Owo pismo, wystosowane 17 sierpnia br., 
przez wiceprezydenta Franciszka Piksê, za-
wiera³o nastêpuj¹c¹ informacjê: „w przypadku 
osób bior¹cych udzia³ w wycieczkach orga-
nizowanych przez Zarz¹dy Osiedli i Rady So-
³eckie zostan¹ zastosowane przepisy ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych”. 
Wynika³o z tego, ze uczestnicy takich wy-
cieczek, za udzia³ w nich bêd¹ musieli za-
p³aciæ... podatek. St¹d reakcja odbiorców nie 
powinna byæ zaskoczeniem. - 18 sierpnia do-
staliœmy pismo z Wydzia³u Kultury i Sportu, 
w którym poinformowano nas o tym, ¿e wszy-
stkie wycieczki, które organizujemy dla mie-
szkañców osiedla bêd¹ opodatkowane. Cho-
dzi nie tylko o te, które dopiero siê odbêd¹, ale 
nawet i te, które mia³y ju¿ miejsce – komen-
towa³ wówczas sprawê oburzony Kazimierz 
Janoska, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla 
Gwarków. Irytacji nie kryli równie¿ przed-
stawiciele pozosta³ych jednostek pomocni-
czych, którzy organizuj¹ wyjazdy tego typu. 

„Co dalej?”. Takie pytanie cisnê³o siê na usta 
tym przedstawicielom zarz¹dów osiedli, którzy 
w najbli¿szym czasie mieli w planach kolejne 
wyjazdy. Jak przekazaæ ow¹ informacjê 
o wprowadzeniu podatku uczestnikom wycie-
czek, aby nie straciæ na wiarygodnoœci? - Nie 
zostaliœmy wczeœniej zawiadomieni o pro-
cedurze zwi¹zanej z koniecznoœci¹ opodat-
kowania uczestników korzystaj¹cych z wycie-
czki, co nie mia³o miejsca nie tylko tym razem, 
ale równie¿ w latach ubieg³ych – stwierdzi³ Ka-
zimierz Janoska. Wobec tego faktu jastrzê-
bskie osiedla i so³ectwa podjê³y wspóln¹ inter-
wencjê. - W dniu 26 sierpnia z³o¿one zosta³o pi-
smo do Prezydenta Miasta w sprawie zorga-
nizowania spotkania w trybie pilnym odnoœnie 
obci¹¿ania uczestników wycieczek podatkiem 
dochodowym, co stanowi treœæ pisma Urzêdu 
Miasta z dnia 17 sierpnia 2010 roku do ja-
strzêbskich jednostek pomocniczych. Pismo 
podpisali przedstawiciele jastrzêbskich jed-
nostek pomocniczych oraz kilku radnych – po-
informowa³ Norbert Ma³olepszy, Przewodni-
cz¹cy Zarz¹du Osiedla Morcinka. 

W tej sprawie równie¿ radny Janusz Tarasie-
wicz skierowa³ do Urzêdu Miasta dwie inter-
pelacje (20 i 26 sierpnia br). - Mimo zg³oszenia 
w dniu 20 sierpnia 2010 roku interpelacji 
w sprawie ogromnego niezadowolenia (...) to 
z pisma wynika, ¿e chodzi o zastosowanie pra-
wa „wstecz”, celem nieuprawnionego obci¹-
¿enia uczestników wycieczek podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych, nadal dochodzi 
do eskalacji wspomnianego precedens – ko-
mentowa³ wówczas Janusz Tarasiewicz. - Do-
sz³o nawet do próby wp³yniêcia przez urzê-
dników Wydzia³u Kultury i Sportu Urzêdu Mia-
sta na przewoŸnika do zmiany treœci wysta-
wianych faktur z „us³ug przewozowych” na „wy-
cieczki” wbrew stanowi faktycznemu i woli 
zarz¹dów osiedli, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ 
obci¹¿enia nienale¿nym podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych, uczestników wycie-
czek – dodaje. W interpelacjach skierowanych 

do Urzêdu Miasta pad³y m.in. nastêpuj¹ce 
pytania: „Dlaczego nadal dochodzi do eskalacji 
podsycania ogólnego niezadowolenia wœród 
zarz¹dów osiedli i so³ectw oraz mieszkañców 
naszego miasta, którzy brali udzia³ w wycie-
czkach? Jakie s¹ podstawy prawne do stoso-
wania opisanych praktyk przez urzêdników 
Urzêdu Miasta maj¹cych na celu zmiany stanu 
faktycznego? 

Obok takiej reakcji Urz¹d Miasta nie móg³ 
przejœæ obojêtnie. 30 sierpnia w jastrzêbskim 
magistracie odby³o siê spotkanie z przed-
stawicielami jednostek pomocniczych, w któr-
ym uczestniczyli z-ca Prezydenta Miasta Fran-
ciszek Piksa, Skarbnik Miasta Dariusz Holesz 
i pracownicy Wydzia³u Organizacyjnego i W-
ydzia³u Kultury i Sportu. - Efektem tego spo-
tkania by³o wycofanie siê miasta z tego po-
mys³u, chocia¿by z uwagi, ¿e miasto nie jest 
p³atnikiem za wycieczkê jako ca³oœæ, tylko za 
us³ugê transportow¹ (to dosadnie przedsta-
wiono pomys³odawcom). W wiêkszoœci 
przypadków mieszkañcy pozosta³¹ cenê wy-
cieczki dop³acaj¹ podczas zapisów na dany 
wyjazd i zazwyczaj w tej cenie zawarte s¹ 
op³aty parkingowe, wy¿ywienie, bilety wstêpu 
itp. Dla przyk³adu Zarz¹d Osiedla Morcinka ni-
gdy nie zleca organizacji kompleksowej wycie-
czki ¿adnej firmie turystycznej, tylko ciê¿ar 
organizacji bierze na siebie (jest taniej), a mia-
sto jest tylko p³atnikiem wspomnianej us³ugi 
transportowej – stwierdzi³ po spotkaniu Norbert 
Ma³olepszy. - Tak naprawdê w ca³ym zamie-
szaniu miasto chce doprowadziæ do tego, aby 
wyjazdów mieszkañców bardzo czêsto rekre-
acyjnych, edukacyjnych w przysz³ym roku za-
kazaæ. Oficjalnie us³yszano, ¿e w bud¿ecie na 
dany rok, równie¿ 2011 bêdzie przewidziana 
kwota do dyspozycji w ramach us³ugi transpor-
towej, jednak z wyjazdów op³acanych przez 
miasto bêd¹ korzystali cz³onkowie stowarzy-
szeñ, ró¿nych jednostek miasta, instytucji 
podleg³ych, niestety oprócz mieszkañców 
osiedli i so³ectw w ramach organizowanych 
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przez nie wycieczek. Ja osobiœcie siê z tym nie 
zgadzam – doda³. 

Na pocz¹tku wrzeœnia decyzjê w powy¿szej 
sprawie podj¹³ prezydent, który wycofa³ siê z 
wczeœniejszego postanowienia o opodatkowa-
niu uczestników wycieczek. Rzecznik jastrzê-
bskiego magistrat. Katarzyna Wo³czañska po-
twierdzi³a, ¿e prezydent poinformowa³ zainte-
resowanych, ¿e do koñca tego roku sposób 
rozliczania wycieczek osiedlowych pozostanie 
bez zmian, a wiêc na zasadach sprzed 17 
sierpnia. - Oznacza to, ¿e ich uczestnicy nie 
bêd¹ musieli p³aciæ podatku do Urzêdu Skar-
bowego – wyjaœni³a. - To pomyœlna informacja 
dla nas. Dziêki temu, ¿e prezydent wycofa³ siê 
z wczeœniejszej decyzji w tej sprawie mie-
szkañcy naszego osiedla wezm¹, jeszcze 
w tym roku, udzia³ w dwóch wycieczkach do 
Krakowa i Oœwiêcimia. Jak ju¿ mówi³em du¿a 
czêœæ ludzi nie posiada zbyt wysokich docho-
dów i obci¹¿anie ich jeszcze jakimiœ dodatko-
wymi kosztami by³o du¿ym nieporozumieniem 
– skomentowa³ to postanowienie prezydenta, 
Kazimierz Janoska. 

W pewnym sensie uda³o siê wypracowaæ poro-
zumienie, poniewa¿ zrezygnowano z podatku. 
Mo¿na to nazwaæ swoistym zawieszeniem bro-
ni. Jak na razie wycofano siê z pomys³u wpro-
wadzenia podatku za uczestniczenie w wy-
cieczkach, jednak taka sytuacja potrwa jedynie 
do koñca roku. A co póŸniej? Przedstawiciele 
jednostek pomocniczych nie zamierzaj¹ sk³a-
daæ broni i nadal bêd¹ walczyæ o organizacjê 
wycieczek bez dodatkowego podatku. Nie-
zale¿nie od tego, kto zostanie nowym prezy-
dentem miasta po wyborach samorz¹dowych, 
bêdzie musia³ zmierzyæ siê z tym problemem.

Katarzyna Barczyñska

du na wyznanie. Nie dzielimy naszych cz³on-
ków na lepszych i gorszych. Oczywiœcie, nie-
zmiennie podstaw¹ naszego programu wycho-
wawczego jest patriotyzm. Ale harcerze to 
ludzie równie¿ otwarci na inne kultury i narody. 
Dostrzegaj¹cy drugiego cz³owieka i staraj¹cy 
siê nieœæ mu pomoc, wtedy kiedy zajdzie taka 
potrzeba. Dlatego warto tutaj byæ. 

 

Tak, oczywiœcie. Zapraszamy wszystkich do 
wspó³pracy. Ka¿dy kto by³ kiedyœ w naszym 
Hufcu, a chce znowu podj¹æ dzia³alnoœæ zosta-
nie przyjêty z otwartymi rêkami. Pracy wystar-
czy dla ka¿dego, a doœwiadczenie i chêæ dzia-
³ania naszych starszych kolegów z pewnoœci¹ 
oka¿¹ siê przydatne. 

Harcerze stanowi¹ grupê, zespó³. Wa¿ne jest 
to, ¿e wiedz¹, i¿ mog¹ na siebie liczyæ, mog¹ 
na sobie polegaæ. Tu nie ma miejsca na indy-
widualistów, którzy nie licz¹ siê z nikim i sa-
modzielnie chc¹ realizowaæ swoje cele. ZHP 
uczy solidarnoœci, wspó³dzia³ania, pracy w ze-
spole. Odpowiedzialnoœci jeden za drugiego, 
wzajemnej troski. To powoduje, ¿e ludzie chc¹ 
przebywaæ razem, chêtnie podejmuj¹ wyzwa-
nia, a w trakcie tego kszta³tuj¹ siê ich chara-
ktery. 

O tego typu „atrakcjach” nie ma mowy. Harcerz 
to cz³owiek wolny od na³ogów i prowadz¹cy 
zdrowy tryb ¿ycia. Naprawdê œwiat jest wystar-
czaj¹co ciekawy i dostarczaj¹cy adrenaliny, ¿e 
mo¿na obejœæ siê bez tego typu w¹tpliwych 
ulepszaczy ¿ycia. Po co faszerowaæ siê dopa-
laczami, jak mo¿na udaæ siê na wêdrówkê 
w góry, zobaczyæ piêkne widoki i poczuæ, ¿e 
otaczaj¹cy œwiat jest naprawdê ciekawy. 
Odwa¿ni mog¹ zmierzyæ siê z trudn¹ u wyma-
gaj¹c¹ œcian¹ wspinaczkow¹ czy nawet spró-
bowaæ skoków spadochronowych. Tak na-
prawdê u¿ywki zamykaj¹ cz³owieka na ota-
czaj¹c¹ go rzeczywistoœæ, a nie otwieraj¹. Po-
woduj¹ powa¿ne problemy i komplikacje ¿y-
ciowe. Nic nie daj¹, za to mog¹ wiele zabraæ. 
I to staramy siê przekazaæ naszym harcerzom. 

Zdecydowanie nie, harcerstwo ma swoje miej-
sce we wspó³czesnym œwiecie i znajduje wielu 
zwolenników. Bo czy takie wartoœci jak: przy-
jaŸñ, pomoc, kole¿eñstwo, odpowiedzialnoœæ, 
ale te¿ przygoda, poznawanie œwiata i ludzi 
mog¹ byæ prze¿ytkiem? Harcerstwo zosta³o 
zbudowane na nieprzemijaj¹cych wartoœciach 
i to stanowi o jego sile, atrakcyjnoœci i ponad-
czasowoœci.

rozmawia³a:

Czy jest u was miejsce dla by³ych 
harcerzy, stanowi¹cych niegdyœ kadrê?

Co jest w harcerstwie najwa¿niejsze? 

Jak chcecie przekonaæ m³odzie¿, 
¿e mo¿liwe jest ¿ycie bez alkoholu, 
narkotyków i innych dopalaczy? 

Harcerstwo to nie prze¿ytek? 

Podró¿e kszta³c¹, jak mówi znane powiedzenie. Nie ka¿dy ma jednak tak¹ mo¿liwoœæ, aby móc zwiedzaæ 
miejsca, warte zobaczenia. Dlatego te¿ ciekaw¹ inicjatyw¹ s¹ wycieczki, organizowane przez zarz¹dy 
osiedli i so³ectw, ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹. Nie powinno to raczej dziwiæ, skoro za naprawdê 
niedu¿e pieni¹dze mo¿na udaæ siê w atrakcyjne miejsca. Nic dziwnego, ¿e decyzja jastrzêbskiego 
magistratu o opodatkowaniu uczestników wyjazdów spotka³a siê z oburzeniem zarówno organizatorów, 
jak i samych mieszkañców. Takie posuniêcie skutecznie uniemo¿liwi³oby bowiem osobom, które 
korzystaj¹ z wycieczek, uczestniczenie w nich. Przewa¿nie s¹ to osoby starsze, których nie staæ na to, by 
samemu wyjechaæ poza miasto. Ostatecznie wycofano siê z decyzji o wprowadzeniu podatku. Niestety 
 z tego rodzaju wycieczek bêdzie mo¿na skorzystaæ jedynie do koñca tego roku. Tak¹ decyzjê podj¹³ 
wiceprezydent Franciszek Piksa.

1975

SKUP SAMOCHODÓW - Z£OMOWANIE

TEL. 603598889

- skup samochodów, motocykli, motorowerów, wszystkich marek za gotówkê
- stan techniczny obojêtny (pojazd mo¿e byæ bez przegl¹du i ubezpieczenia), równie¿ powypadkowe

- odbiór pojazdu w³asnym transportem
- dojazd do klienta gratis

- w przypadku z³omowania wystawiamy zaœwiadczenia potrzebne do wyrejestrowania pojazdu

 

Natalia Ko¿uch
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No tak wydzia³ KIS próbowa³ twórczoœci 
polonistycznej w fakturach, - gratulacje!!!
 I co ty na to prezydencie???? 
autor: Co na to prezydent

Brawo no to mamy kulturkê przez du¿e K, 
czyli jak K...czyli Kompromitacja.
autor: K jak Kulturka

Wychodzi na to ¿e Wydzia³ Kultury i Spo-
rtu przeholowa³ wydatki na ten cel które s¹ 
okreœlone w bud¿ecie i st¹d ta nerwówka. 
Us³uga transportowa to ogó³ wydatków w bu-
d¿ecie i radni gdyby chcieli znaleŸliby j¹ bez 
problemu.T¹ dziurê próbowano za³ataæ je-
dnostkami pomocniczymi wystarczy przeœle-
dziæ nerwowe ruchy jakie poczyniono ostatni-
mi czasy. Dlaczego koszty transportu jedno-
stek pomocniczych przesuniêto do kosztów 
transportu Wydzia³u Kultury i Sportu zrzu-
caj¹c obowi¹zek dostarczenia NIP na zarz¹dy 
i so³ectwa? Wystarczy tylko pomyœleæ!
autor: bollep

A mo¿e czas na zmianê naczelnika Wy-
dzia³u kultury i sportu, skoro sobie nie radzi 
i popelnia b³edy za blêdami???? Za co my p³a-
cimy tym urzedasom???
autor: Zmienic naczeknika WKiS

Pytam kolejny raz,po co taki wydzia³? 
Mamy MOSIR i MOK
autor: oszczêdny

@Oszczêdny Mamy bardzo wiele nie-
potrzebnych urzêdów i etatów, które mimo 

kryzysu gospodarczego s¹ nienaruszalne. 
Ludzie maj¹ zaciskaæ pasa, bo pociotkom 
trzeba sto³eczki daæ. 80% urzêdników nie u³a-
twia ¿ycia obywatelom, a wrêcz przeciwnie.
autor: Avertyn

Ca³y bud¿et miasta jest poszufladkowany 
i oznaczony jakimiœ symbolami znanymi tylko 
twórcom a wiêc ekonomistom.Jedn¹ z szu-
fladek stanowi¹ œrodki przeznaczone na dzia-
³alnoœæ integracyjn¹ spo³ecznoœci lokalnych 
tzn. osiedli i so³ectw. Mo¿na te œrodki utrzy-
maæ w jednej pozycji ale nic z tego. Roz-
poczyna siê radosna twórczoœæ i te ma³e œro-
dki zaczyna siê drobiæ na ma³e cz¹stki które 
trzeba jeszcze podzieliæ na miesi¹ce a¿ do 
momentu gdy dochodzimy do œmiesznych 
kwot.I w tym momencie wchodz¹ inni twórcy - 
twórcy regulaminów które dostosowuje siê do 
prawa. Gdy zabraknie przepisów prawnych 
zaczyna siê je wymyœlaæ tworz¹c tzw. dupo-
chrony. W sposób niezauwa¿alny wpadamy 
wówczas w kleszcze biurokracji która jest 
zmor¹ dusz¹c¹ obywateli a popl¹tana twór-
czoœæ regulaminowa stanowi wêze³ gordyjski 
dla zwyk³ych urzêdników którego rozsup³anie 
przekracza ich percepcjê.
autor: bollep

Ale jaja, odk¹d to urz¹d decyduje czy 
trzeba odporwadziæ podatek czy nie. Mo¿e 
naczelnik wydzia³u kulturki raczy to wyjaœniæ, 
przecie¿ ma du¿¹ wiedzê z zakresu skar-
bowoœci;)
autor: Ja cie krêcê

W ca³ym jazgocie jest pomijany temat 
zasadniczy: 1. Po co s¹ powo³ane jednostki 
pomocnicze ( ZO i RS ) ? 2.Dlaczego pe³ni¹ 
rolê ,, biur podró¿y ", czy maj¹ do tego odpo-
wiednio przygotowanych organizatorów ?
autor: metaniarz z Boryni

Informujê metaniarza z Boryni i z ka¿dej 
innej kopalni ¿e szko³y s¹ do uczenia, parafie 

Ü

Ü

Ü

Ü

do modlenia, kopalnie do fedrowania, zarz¹-
dy osiedli do reprezentowania mieszkañców 
(tak¿e metaniarzy) w sprawach dotycz¹cych 
ich miejsca zamieszkania etc. Ale oprócz 
swoich podstawowych zadañ maj¹ za za-
danie integracje œrodowisk, budowanie pa-
triotyzmu, naukê prawid³owych postaw i umie-
jêtnego sposobu spêdzania wolnego czasu 
tak¿e miêdzy innymi poprzez wycieczki, rajdy, 
wyjazdy do muzeum, teatru na koncerty. 
Górnicy mówi¹ ¿e z tym metanem jest coœ nie 
tak ale nigdy nie myœla³em ¿e a¿ do takiego 
stopnia.
autor: w celu wyjaœnienia

Co jeszcze trzeba opodatkowaæ, ¿eby 
mieszkañcy Jastrzêbia Zdroju zrozumieli, ¿e 
tylko proste podatki s¹ najbardziej zrozumia³e 
i nie wymagaj¹ ró¿nych interpretacji. Mówi 
o tym od 20 lat UPR.
autor: Tadeusz

Ma racjê Pan Tadeusz armia urzêdników 
siêga bruku.Jak d³ugo jeszcze pozwoli my aby 
robiono z nas niewolników? A tak w ogóle dla-
czego za moje pieni¹dze ktoœ ma zwiedzaæ 
Kraj. Niech zwiedza za swoje. Rêce precz od 
mojej kieszeni!
autor: Patwil

To z tych m¹drych dywagacji zaczynam 
wyci¹gaæ ciekawe wnioski. Chodzi o to ¿e je-
¿eli ,,uwali'' siê wycieczki to pieni¹¿ki zostan¹ 
w mieœcie i wówczas ten strumyk nale¿y tylko 
w³aœciwie skierowaæ regulaminem ¿eby 
wpada³ tam gdzie jest oczekiwany.  Noooo! 
ale dosta³em lekcjê ekonomii.
autor: bollep

A mo¿e Tadeusz Wilk chce,aby pañstwo 
potrzebne mu by³o, ¿eby sta³o na stra¿y jego 
wolnoœci, w³asnoœci i ¿ycia. A jak zabiera mu 
w³asnoœæ- bo dochód cz³owieka jest jego 
w³asnoœci¹- to jest zwyk³ym z³odziejem, tyle, 
¿e pañstwowym.

Ü

Ü

Ü

autor: Tadeusz
Sztukê lansu niektórzy radni opanowali 

do perfekcji! Najwiêkszy wróg wycieczek 
radny Tarasiewicz teraz udaje obroñce 
uciœnionych, Rozdwojenie jaŸni czy ma-
nipulacja!!!
autor: bekerel

”Walka o wycieczki" - œmieszny tytu³ - to 
jest walka o pieni¹dze, dodatkowe pieni¹dze 
dla przewodnicz¹cych, so³tysów i tych, którzy 
rozpoczêli kampaniê wyborcz¹ - za zrobienie 
wokó³ siebie trochê szumu nic siê nie p³aci 
a ju¿ siê zaistnia³o! Od robienia wycieczek s¹ 
biura turystyczne z posiadanym stosownym 
zezwoleniem i certyfikatem gwarancji, pozo-
stali "organizatorzy" imprez wycieczkowych 
dorabiaj¹ sobie do kasy na czarno!!! Dlatego 
podniesiono taki bunt.
autor: Maryœka

Jesteœ dla nas przeciêtnych mieszkañ-
ców za droga ze swoim Biurem Turysty-
cznym. ZejdŸ ni¿ej ze swoimi kosztami or-
ganizacyjnymi wówczas zarz¹dy organizu-
j¹ce tego typu wyjazdy bêd¹ mia³y k³opot 
z g³owy. Zarz¹dy osiedli pracuj¹ spo³ecznie 
dla swojego œrodowiska wiêc dlaczego 
próbujesz ich obrzucaæ b³otkiem. A co Ty 
zrobi³aœ spo³ecznie dla innych ludzi. Jako 
osoba z nickiem Maryœka zachowa³aœ siê 
bardzo brzydko a Twoje intencje wy³a¿¹ jak 
szyd³o z worka. Móg³bym wypowiedzieæ siê 
bardziej dosadnie ale zapewne daliby mi 
bana wiêc powiem tylko ¿e to co napisa³aœ 
by³o nieprzyzwoite.
autor: droga Maryœko
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WyraŸ swoj¹ opiniê na:

www.jasnet.pl

FREE ZONE
Bezprzewodowy internet

27 IX - 1 X
DANIA DNIA

4 X - 8 X
DANIA DNIA

PONIEDZIA£EK

WTOREK

ŒRODA

CZWARTEK

PI¥TEK

- zupa pomidorowa
- kotlet schabowy
   ziemniaki gotowane
   surówka z bia³ej kapusty

- zupa jarzynowa
- bitki wieprzowe
   ziemniaki puree, buraczki

- zupa ogórkowa
- w¹tróbka drobiowa
   ziemniaki podsma¿ane
   sa³atka szwedzka

- ¿urek
- ³azanki

- zupa cebulowa
- mintaj panierowany
   frytki, kapusta kiszona

PONIEDZIA£EK

WTOREK

ŒRODA

CZWARTEK

PI¥TEK

- barszcz ukraiñski
- potrawka z kurczaka, ry¿

- krupnik
- kotlet mielony z cebul¹
   ziemniaki gotowane, mizeria

- grochówka
- placki ziemniaczane

- rosó³ z kluseczkami lanymi
- kartacze, kapusta zasma¿ana

- zupa porowa z grzankami
- ryba po grecku
   ziemniaki puree

tel. 32 43 47 546
kom. 509 547 874

PrzyjdŸ z tym kuponem i zasmakuj naszych 
wyœmienitychzestawów obiadowych za jedyne 11.90 !!!

ul. Krokusów 2
(zjadz na OWN przy ul. Cieszyñskiej)

Jastrzêbie-Zdrój
Bavarski obiad 
za jedyne 11.90

Bavarski obiad 
za jedyne 11.90

w godzinach
od 12.00 do 15.30

w godzinach
od 12.00 do 15.30
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Organem za³o¿ycielskim zak³adu jest 
Zgromadzenie Córek Bo¿ej Mi³oœci. Siostry 
pe³ni¹ swoj¹ misjê pomocy dzieciom niepe³no-
sprawnym w naszym mieœcie od wielu lat, a do-
k³adniej od 1953 roku. Obecnie w placówce 
przebywa 49 dzieci, którymi opiekuje siê 7 sióstr 
oraz 36 osób personelu œwieckiego. - Nasz¹ 
misj¹ jest leczenie, pielêgnacja, rewalidacja 
i rehabilitacja dzieci z pora¿eniem mózgowym, 
zespo³em wad wrodzonych, epilepsj¹ i innymi 
schorzeniami, powoduj¹cych upoœledzenie ró-
¿nych funkcji dziecka – t³umacz¹.

Stopieñ upoœledzenia podopie-
cznych, przebywaj¹cych w zak³adzie leczni-
czym, jest zazwyczaj bardzo g³êboki. Biolo-
giczni rodzice najczêœciej pozbawieni s¹ praw 
do opieki, st¹d sprawuj¹ j¹ najczêœciej praco-
wnicy oœrodka. To w³aœnie oni znaj¹ najbardziej 
potrzeby tych dzieci, które zawsze mog¹ na 
nich liczyæ, bo s¹ na miejscu i mog¹ b³yska-
wicznie podejmowaæ wa¿ne dla zdrowia i ¿ycia 
swoich podopiecznych decyzje.

W zak³adzie wprowadzane s¹ unowo-
czeœnienia. Jakiœ czas temu pojawi³a siê winda, 
która jest bardzo przydatna przy transporcie 
chorych dzieci. Ostatnio przeprowadzono ró-
wnie¿ remont budynku, gdzie mieœci siê zak³ad. 
Ponadto w placówce zatrudniony jest lekarz pe-
diatra, neurolog, rehabilitanci, masa¿ysta, 
logopeda, terapeuta zajêciowy, pielêgniarki, 
a tak¿e personel pomocniczy – salowe. W razie, 
gdy zajdzie taka potrzeba, korzysta siê tak¿e 
z wizyt lekarskich czy hospitalizacji w klinikach 
dzieciêcych.

Przy jastrzêbskim zak³adzie funkcjo-
nuje Niepubliczny Oœrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy, w ramach którego dzieci – na 
podstawie wydanych przez Poradnie Psycholo-
giczno-Pedagogiczne orzeczeñ – korzystaj¹ 
z zajêæ zespo³owych lub indywidualnych (sto-
sownie do schorzenia) rewalidacyjno-wycho-
wawczych prowadzonych przez nauczycieli-
specjalistów z oligofrenopedagogiki.

Dzieci czuj¹, mo¿na mieæ z nimi kon-
takt. Podnosz¹ g³ówkê, uœmiechaj¹ siê, na swój 
sposób gaworz¹. Przytulane i pieszczone od-
daj¹ te pieszczoty. Wszyscy pracownicy przy-
zwyczajaj¹ i przywi¹zuj¹ siê do nich. Mimo g³ê-
bokiego upoœledzenia, które dotknê³o s¹ szczê-
œliwe. Nic nie wspomaga tak ich rozwoju, jak 
szczera mi³oœæ. Wszystkie cele i zadania wy¿ej 
wymienione wype³niane s¹ w duchu chrze-
œcijañskiej wizji cz³owieka, szczególnie dziecka 
niepe³nosprawnego.

Wszystkie zabiegi rehabilitacyjne wy-
konywane s¹ na miejscu, w Zak³adzie Le-
czniczo-Opiekuñczym. - Dzieci s¹ g³êboko upo-
œledzone, z pora¿eniem mózgowym i ró¿nego 
rodzaju przykurczami. Nasze zadanie polega 
na tym, aby tak naprawdê ul¿yæ chocia¿ trochê 
tym dzieciom w cierpieniu, aby te przykurcze 

miêœni siê nie pog³êbia³y i nie nastêpowa³a pro-
gresja pogorszenia stanu dziecka – wyjaœnia 
jedna z rehabilitantek. - U wiêkszoœci dzieci za-
czynamy zabiegi od masa¿u wirowego, 
hydroterapii, które rozluŸniaj¹ wszystkie miê-
œnie. Dziecko staje siê wówczas zrelaksowane, 
rozluŸnione przez co nasza praca staje siê ³a-
twiejsza. Wtedy nie musimy si³owaæ siê pod-
czas dalszej pracy z poszczególnymi dzieæmi. 
Taki masa¿ wirowy, w zale¿noœci od stanu dzie-
cka, trwa od 10 do 15 minut. Wiadomo te¿, ¿e 
ka¿dy dzieñ inaczej wp³ywa na samopoczucie 
dziecka. Po hydroterapii dziecko trafia na mate-
rac, gdzie wykonujemy z nim ró¿ne æwiczenia, 
które s¹ dobierane indywidualnie, np. na pi³-
kach czy wa³eczkach. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e po 
co tym dzieciom takie æwiczenia, skoro one i tak 
nie bêd¹ nigdy chodziæ. Ktoœ mo¿e stwierdziæ, 
¿e w takim razie to taka niewdziêczna praca, ale 
ten uœmiech na twarzy maluchów naprawdê du-
¿o daje – dodaje.

Chocia¿ dzieci, które przebywaj¹ w 
oœrodku nie mówi¹, to potrafi¹ nawi¹zaæ œwie-
tny kontakt z pracownikami, którzy nie maj¹ 
wiêkszych problemów z odgadniêciem, czego 
w danym momencie potrzebuje podopieczny. - 
Kiedy na przyk³ad dzieci chc¹ ogl¹daæ bajkê, 
patrz¹ w stronê telewizora i wymachuj¹ r¹-
czkami. Uwielbiaj¹, kiedy okazuje siê im uczu-
cia, gdy siê je przytula i bawi siê z nimi – opo-
wiada jedna z pracownic. Dzieci s¹ wra¿liwe na 
dŸwiêki. S³ysz¹c g³os opiekunki od razu na ich 
twarzy pojawia siê uœmiech. Ponadto w ka¿dym 
pokoju znajduje siê radio, z którego s³ychaæ 
dŸwiêki mi³ej dla ucha dziecka muzyki. 
Pracownikom oœrodka pomagaj¹ równie¿ pra-
ktykantki. - Pomagam na przyk³ad podczas k¹-
pania dzieci. Czasami sama k¹pie, przewijam, 
ubieram, karmiê i bawiê siê z nimi. Bardzo po-
doba mi siê ta praca i gdyby by³a taka mo-
¿liwoœæ, to chêtnie zosta³abym tutaj – stwier-
dzi³a jedna z nich.

Przebywanie w takim zak³adzie, jak 
jastrzêbski jest dla tych dzieci, które siê w nim 
znalaz³y prawdziwym szczêœciem. S¹ tu oto-
czone troskliw¹ opiek¹ i ogromn¹ mi³oœci¹. Ni-
czego im nie brakuje. Opiekunowie czêsto, kie-
dy pozwala na to pogoda, zabieraj¹ podo-
piecznych na spacery, pokazuj¹ œwiat. Jedy-
nym minusem jest to, i¿ zdecydowana wiê-
kszoœæ dzieci pozbawiona jest w³asnego domu 
i kochaj¹cej je rodziny, gdy¿ przewa¿nie rodzice 
stracili prawo do opieki nad tymi dzieæmi. Je-
dnak zdarzaj¹ siê i tacy, którzy czasem od-
wiedzaj¹ swoje pociechy, co dla nich jest ogro-
mnym prze¿yciem. Szkoda tylko, ¿e nie jest to 
takie zwyk³e i nie ka¿dy z tych maluchów do-
czeka siê dnia, w których na progu pokoju poja-
wi siê jego mama b¹dŸ tata. 

"Ul¿yæ w cierpieniu...”
Widok szczêœliwego, uœmiechniêtego dziecka jest bezcenny. Tym bardziej, 
kiedy widzimy uœmiechniêt¹ buziê malucha, zmagaj¹cego siê ogromnym 
cierpieniem, wiedz¹c, ¿e na co dzieñ na jego twarzy najczêœciej goœci 
grymas bólu. Takiemu dziecku wystarcza czu³y dotyk opiekuna, który 
poœwiêca mu 100% uwagi. W naszym mieœcie ju¿ od dziesiêciu lat 
funkcjonuje niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej – Zak³ad Leczniczo-
Opiekuñczy dla Dzieci „Betlejem”. Placówka przyjmuje na leczenie i reha-
bilitacjê dzieci le¿¹ce z upoœledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim 
i znacznym oraz niepe³nosprawnoœci¹ fizyczn¹ w wieku 1-18 lat.

Natalia Ko¿uch
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9 wrzeœnia...

Rada Miasta podjê³a uchwa³ê o wygaœniê-
ciu mandatu radnego Zbigniewa Rutko-
wskiego. W maju br. uprawomocni³ siê wy-
rok w sprawie radnego. S¹d uzna³, ¿e ra-
dny winny jest czynu zarzucanego mu ak-
tem oskar¿enia z art. 178 a, ust 1 Kodeksu 
Karnego tj. prowadzenia pojazdu mecha-
nicznego pod wp³ywem alkoholu, za które 
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolnoœci.

10 wrzeœnia...

Wiêkszoœæ spó³dzielni mieszkaniowych 
rozpoczê³a sezon grzewczy na terenie Ja-
strzêbia 

13 wrzeœnia...

Stowarzyszenie Dzia³añ Kulturalnych, 
Edukacyjnych i Ekologicznych "Wzrastaj" 
otrzyma dotacjê, pochodz¹c¹ z Urzêdu 
Miasta na wsparcie realizacji zadania pu-
blicznego z dziedziny dzia³añ na rzecz 
osób, rodzin i grup zagro¿onych patologi¹ 
spo³eczn¹.

14 wrzeœnia...

Premier ustali³ termin wyborów samorz¹-
dowyc:  I tura – 21 listopada, 
II tura – 5 grudnia 

16 wrzeœnia...

Grzegorz Matusiak zosta³ kandydatem 
Prawa i Sprawiedliwoœci na prezydenta Ja-
strzêbia 

17 wrzeœnia...

Uroczyœcie obchodzono Dzieñ Sybiraka 

20 wrzeœnia 

Rozpoczê³a siê d³ugo oczekiwana wymia-
na nawierzchni chodnikowej na ulicy Kur-
piowskiej

21 wrzeœnia...

Ministerstwo Skarbu Pañstwa planuje na 
pierwszy kwarta³ 2011 roku zaprosiæ in-
westorów do negocjacji w sprawie zaku-
pów akcji Przedsiêbiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Jastrzêbiu-Zdroju.

22 wrzeœnia...

Europejski Dzieñ Bez Samochodu. Czêœæ 
jastrzêbian postanowi³a przesi¹œæ siê 
w tym dniu na rowery

23 wrzeœnia...

Prezydent Marian Janecki  zdecydowa³, ¿e 
nie bêdzie odprowadzany podatek od œro-
dków finansowych przeznaczonych na wy-
cieczki osiedlowe

8 wrzeœnia...

Ruszy³a akcja pod nazw¹ „Klub Czy-
taj¹cych Motyli”, zwi¹zan¹ z ogólnopolsk¹ 
kampani¹ „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”. 
Akcja ta - maj¹ca miejsce w wielu szko³ach 
podstawowych i przedszkolach miasta Ja-
strzêbie-Zdrój - ma na celu propagowanie 
idei czytania najm³odszym.

WYDARZY£O SIÊWYDARZY£O SIÊ
Wszystko zaczê³o siê piêtnaœcie lat temu, kie-
dy grupa mieszkañców osiedla postanowi³a 
w sposób demokratyczny zmieniæ zarz¹d swo-
jej dzielnicy, poniewa¿ nie spe³nia³ ich ocze-
kiwañ. Mimo, ¿e by³ to pocz¹tek kadencji uda³o 
siê. Mieszkañcy zadecydowali o zmianie sk³a-
du osobowego zarz¹du i powo³aniu zupe³nie 
nowego. Wtedy, w roku 1995 wybrano Stefana 
WoŸniaka na przewodnicz¹cego osiedla. I tak 
od lat na „1000-leciu” mieszkañców reprezen-
tuje jeden i ten sam cz³owiek. Zosta³ obdarzony 
zaufaniem, które okazywane jest w kolejnych 
wyborach osiedlowych. Jest postaci¹ tak cha-
rakterystyczn¹ dla osiedla, jak kopalnie dla na-
szego miasta. 

Po co Stefan Wo¿niak kandydowa³ na przewo-
dnicz¹cego ZO 1000-Lecia Szeroka? „Chcia-
³em wraz z ludŸmi, którzy na mnie glosowali 
zmieniæ oblicze osiedla. Wówczas, nasza dzie-
lnica po³o¿ona na peryferiach miasta przed-
stawia³a obraz nêdzy i rozpaczy. Ludzie bali siê 
tutaj mieszkaæ. Nie doœæ, ¿e znajdujemy siê ok. 
10 km od centrum miasta, to jeszcze – przed la-
ty – w³adza nie dba³a o obrze¿a. Przypomnê, 
¿e kiedyœ u nas, tu¿ przy p³ocie szkolnym znaj-
dowa³o siê targowisko. Chodniki i elewacje blo-
ków przedstawia³y stan tragiczny. Jednym s³o-
wem by³o to miejsce bardzo zaniedbane” - mó-
wi Stefan WoŸniak. 

Jednak wraz z grup¹ mieszkañców nowy prze-
wodnicz¹cy stwierdzi³, ¿e mo¿na coœ zmieniæ 
i mo¿e byæ lepiej. „Wa¿n¹ rzecz¹ by³o to, ¿eby 
przekonaæ mieszkañców do zaanga¿owania 
siê w sprawy osiedlowe. Bez tego nic nie da siê 

zrobiæ. Ludzie musz¹ poczuæ, ¿e s¹ gospo-
darzami u siebie i maj¹ wp³yw na wygl¹d osie-
dla, jego funkcjonowanie, estetykê klatek 
schodowych. To nie jest tak, ¿e za naszym mie-
szkaniem zaczyna siê ziemia niczyja i mo¿na 
z ni¹ robiæ, co siê komu ¿ywnie podoba. Powoli 
uda³o siê zachêciæ mieszkañców do udzia³u 
w zebraniach, podejmowaniu wspólnych 
inicjatyw i odpowiedzialnoœci za losy osiedla. 
To prawda, ¿e jeszcze jest wiele do zrobienia, 
szczególnie w kwestii powi¹zania cz³owieka 
z osiedlem, ale wiele zosta³o ju¿ osi¹gniête 
i owoce tego zbieramy. To przecie¿ na osiedlu 
zaczyna siê samorz¹dnoœæ” – wyjaœnia prze-
wodnicz¹cy. 

Strza³em w dziesi¹tkê okaza³ siê pomys³ wy-
jazdów osiedlowych do bli¿szych i dalszych 
okolic. Stefan WoŸniak mówi, ¿e dopiero wte-
dy, na wycieczce nastêpuje integracja ludzi. 
„To nie prawda, ¿e dzieje siê ona tylko w Ja-
strzêbiu. Mo¿na zwiedzaæ ró¿ne ciekawe miej-
sca a przy tym poznawaæ siê lepiej. Po po-
wrocie do domu nie jest siê ju¿ anonimowym. 
£atwiej wówczas wtedy rozwi¹zywaæ problemy 
czy podejmowaæ wspólne zadania” – uza-
sadnia - „O wycieczki osiedlowe przysz³o sto-
czyæ nam niema³y bój. Ju¿ dwa lata temu by³y 
czynione zakusy, ¿eby pozbawiæ mieszkañców 
prawa do ich organizowania w ramach œro-
dków przyznawanych przez Urz¹d Miasta. Ale 
jakoœ siê obroniliœmy, teraz batalia zaczê³a siê 
od nowa. Zupe³nie nie rozumiem sensu takich 
dzia³añ. Ludzie maj¹ prawo wyje¿d¿aæ i wspól-
nie spêdzaæ wolne chwile równie¿ poza Ja-
strzêbiem. Odwiedziliœmy m.in. Kraków, Bren-

Jubileusz 20-lecia Pañstwowej Szko³y Muzycznej w 
Jastrzêbiu Zdroju 

24 wrzeœnia, godz. 16.30
Msza Œw. Koœció³ NSPJ – 

dzielnica Zdrój wystêp Chóru Pañstwowej Szko³y Muzycznej
 I i II stopnia Jastrzêbie Zdrój pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Lucjan.

godz. 17.00
Koncert pedagogów – aula PSM Jastrzêbie.

                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska

26 wrzeœnia, godz. 18.00 
V Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej 

– wyst¹pi¹: Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce;
 Andrzej Wróbel – wiolonczela; 

Andrzej Gêbski – skrzypce;  Marcin Armañski – organy.

Gliwicki Teatr Muzyczny - Humor ¿ydowski 

28.09, wtorek, wyjazd godz. 16.30 (GSM)
 i 16.40 (Arki Bo¿ka)koszt - 55z³.

Miejski Oœrodek Kultury, Klub „Kaktus”

5 paŸdziernika, godz. 16.30
Zajêcia dla m³odzie¿y i doros³ych! 

Papiero – Plastyka Wycinanki Ludowe Polski.         

Miejska Biblioteka Publiczna
„Masnówka” - Park Zdrojowy

23-24 wrzeœnia, godz. 18.00 oraz 25 wrzeœnia, godz. 18.00 – 
Biblioteka G³ówna

II edycja festiwalu kina niezale¿nego FilmOffisko
- m.in. prezentacje najnowszego filmu Piotra Matwiejczyka

“Piotrek trzynastego”
                                                                               
                                                                            

Miejski Oœrodek Kultury
Kino „Centrum”

25 wrzeœnia, godz. 16.30
Wystêp Kabaretu Moralnego Niepokoju.

                                                                                     
30 wrzeœnia, godz. 19.00

Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego 
w Bielsku-Bia³ej 

- „Tak wiele przeszliœmy, 
tak wiele przed nami”, czyli kilka klipów z m³odoœci PRL-u.

8 paŸdziernika
Wystêp kabaretu „Grupa MoCarta”

                                                                               

Miejska Biblioteka Publiczna

25 wrzeœnia oraz 2 i 9 paŸdziernika
"BezGRAnicznie GRAfficzni - polsko-czeskie artystyczne 

spotkanie m³odzie¿y”

                                                                        

n¹, Wis³ê, Wadowice, Krynicê, Szczawnicê. 
W Jednym roku z wyjazdu korzysta ok. 400 osób. 
Czy trzeba wiêkszego dowodu na to czego ocze-
kuj¹ mieszkañcy?” 

Na osiedlu nie zapomina siê równie¿ o m³odszej 
czêœci mieszkañców. „Tyle mówi siê na m³odzie¿ 
i wiesza na niej psy. Ja nie mogê z³ego s³owa po-
wiedzieæ. Je¿d¿¹ z nami na wycieczki, s¹ zdy-
scyplinowani i odpowiedzialni. Nigdy nie mia³em 
z m³odymi ludŸmi ¿adnego problemu podczas 
wyjazdu. Zaczynaj¹ nawet przychodziæ na ze-
brania osiedlowe, co jest dobrym znakiem. Bêdê 
zawsze potarza³, ¿e nie da siê zbudowaæ inte-
gracji mieszkañców bez w³¹czenia w ni¹ przed-
stawicieli ró¿nych pokoleñ” - uzasadnia Stefan 
WoŸniak. 

Przewodnicz¹cy mówi, ¿e mi³o jest pospace-
rowaæ siê alejkami po mini parku przy ul. Miko³aja 
Reja. Ale to miejsce powsta³o dziêki wspólnemu 
wysi³kowi mieszkañców. Mo¿na wiêc, jeœli siê tyl-
ko chce zmieniaæ oblicze okolicy. Przewodnicz¹-
cego doskonale znaj¹ w spó³dzielniach mieszka-
niowych, gdzie czêsto interweniuje w imieniu 
lokatorów, a tak¿e na Policji i Stra¿y Miejskiej. 
„Nie czekam na nich, a¿ zg³osz¹ siê do mojego 
biura. Sam wychodzê do mieszkañców, spoty-
kam ich na ulicy, w sklepie, zapraszam do swoje-
go domu. Cz³onek zarz¹du osiedla nie mo¿e byæ 
bierny i czekaæ niczym urzêdnik na petenta” 
- podsumowuje Stefan WoŸniak.

Katarzyna Barczyñska

Jest postaci¹ rozpoznawaln¹ na osiedlu 1000-Lecia Szeroka. 
Od piêtnastu lat pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla. 
Swój dzieñ zaczyna od porannego obchodu. Ma czas na to aby poro-
zmawiaæ z mieszkañcami czy nawet zaprosiæ ich do swojego domu. 
Uwa¿a, ¿e samorz¹dnoœæ zaczyna siê na osiedlu, bo mo¿na decydo-
waæ tam o sprawach najwa¿niejszych spo³ecznoœci. „Je¿eli ludzie 
nie naucz¹ siê troski o to, gdzie mieszkaj¹, jak wygl¹daj¹ ich bloki 
i bêd¹ uchylaæ siê od decydowania o sprawach dla nich wa¿nych, to 
nie ma co mówiæ o prawdziwej demokracji, wówczas tzw. wielka poli-
tyka nie ma sensu” – mówi Stefan WoŸniak, przewodnicz¹cy Zarz¹du 
1000-Lecia Szeroka, pe³ni¹cy swoj¹ funkcjê ju¿ czwart¹ kadencjê.



Pan Marian Górny ca³e swoje ¿ycie zawodowe 
zwi¹za³, jak wielu ludzi mieszkaj¹cych na Œl¹-
sku, z górnictwem. Jednak posiadanie przez 
niego wykszta³cenia technicznego nie wy-
klucza³o zainteresowania siê przesz³oœci¹ zie-
mi, z której wyrós³, i na której siê wychowa³. In-
¿ynier górnik sta³ siê cenionym przez œrodo-
wisko lokalne, ale i naukowe odkrywc¹ historii 
Jastrzêbia. Mimo to, ¿e nie jest on absolwentem 
studiów historycznych, to doskonale radzi sobie 
w archiwach i kwerenda Ÿróde³ nie stanowi dla 
niego ¿adnego problemu. 

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Co sk³o-
ni³o Mariana Górnego do zainteresowania siê 
jastrzêbsk¹ przesz³oœci¹ wymaga cofniêcia siê 
w czasie, kiedy pan Marian by³ m³odym ch³o-
pakiem. „Pochodzê z Jastrzêbia, mieszkam na 
Pochwaciu. Tam minê³y lata mojej m³odoœci. 
Wyrastaj¹c w œrodowisku œl¹skim przej¹³em pe-
wne wzorce kulturowe. Lubi³em s³uchaæ tego, 
co mówili starsi. A zwyczaje, obrzêdy i gwara 
œl¹ska by³y mi bliskie, w nich przecie¿ wy-
rasta³em. Uczestniczy³em w pielgrzymkach na 
Górê œw. Anny (Annaberg), odpustach. Pa-
miêtam wystêpy amatorskich zespo³ów teatral-
nych. W³aœnie z tych doœwiadczeñ wynika³y mo-
je póŸniejsze zainteresowania przesz³oœci¹ Ja-
strzêbia” – wspomina. 

Marian Górny, jak wielu m³odych ludzi z naszych 
terenów, szko³ê œredni¹ ukoñczy³ w ̄ orach. Ma-
turê zda³ w s³yn¹cym z du¿ej renomy liceum im. 
Karola Miarki. „Otrzyma³em tam równie¿ solid-
ne wykszta³cenie humanistyczne. Uczyli mnie 
profesorowie o naprawdê du¿ej wiedzy. Pamiê-
tam na przyk³ad profesora historii pana Las-
ckowskiego, który by³ rdzennym lwowianinem. 
Odebra³em równie¿ bardzo dobre wykszta³-
cenie polonistyczne. To w³aœnie wówczas za-
czê³y siê moje zainteresowania historyczne” – 
wspomina Marian Górny. Równie¿ to, ¿e jego oj-
ciec wspó³pracowa³ z Towarzystwem Mi³oœni-
ków ̄ or nie by³o bez znaczenia. 

PóŸniej przyszed³ czas na studia na Politech-
nice Œl¹skiej i pracê zawodow¹ w kopalniach. 
Jednak zainteresowania, które zosta³y zapo-
cz¹tkowane w latach m³odoœci nie posz³y w nie-
pamiêæ i po przejœciu na emeryturê Marian Gór-
ny móg³ ca³kowicie poœwiêciæ siê swojej pasji. 
Nie bez znaczenia by³o te¿ to, ¿e w³aœnie wó-
wczas nast¹pi³ w Polsce upadek systemu ko-
munistycznego i zapali³o siê zielone œwiat³o dla 
regionalistyki, która sta³a siê nawet modna. Mo-

¿e wydawaæ siê dziwne dla wspó³czesnego 
m³odego pokolenia, ale w czasach PRL Œl¹zacy 
nie mogli kultywowaæ swojej przesz³oœci, albo-
wiem w³adzy kojarzy³a siê ona z niemieckoœci¹, 
co jest zupe³nie nieuzasadnion¹ tez¹. Karano 
uczniów za mówienie gwar¹, a powracanie do 
przesz³oœci tych ziem by³o niemile widziane. 

Po roku 1989 Marian Górny wraz z innymi oso-
bami by³ inicjatorem powo³ania Towarzystwa 
Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej, którego funkcjê 
prezesa pe³ni nieprzerwanie przez 15 lat. „Wraz 
z grup¹ ludzi doszliœmy do wniosku, ¿e dobrze 
by³oby powo³aæ organizacjê, której zadaniem 
bêdzie pielêgnowanie przesz³oœci naszego 
miasta. TMZJ stworzy³o ramy do szeroko po-
jêtej dzia³alnoœci na rzecz regionalizmu. Ka¿dy 
z cz³onków sam okreœla tematykê, która go 
szczególnie interesuje i prowadzi na przyk³ad: 
badania naukowe, wykonuje dokumentacjê 
fotograficzn¹ lub zajmuje siê dydaktyk¹. 

Marian Górny najbardziej interesuje siê wie-
kiem XIX i XX. „Staram siê poznaæ losy Œl¹-
zaków z tamtego czasu. Mam tu na myœli po-
wstania œl¹skie, historiê Zaolzia i podzia³ Œl¹-
ska, ale to mia³o miejsce jeszcze w wieku XVIII. 
Z tego wynikaj¹ ró¿nice kulturowe, które s¹ 
przecie¿ bardzo ciekawe i godne przypomnie-
nia. Swoje zainteresowania kierujê równie¿ na 
tematykê wspólnoty œl¹sko-morawskiej i jej ro-
zwoju na przestrzeni wieków” - charakteryzuje. 

Jednak dobre poznanie historii, tak aby by³a ona 
wiarygodna, wymaga umocowania w Ÿród³ach. 
„Wiele czasu spêdzi³em w archiwach m.in. w 
Raciborzu, Cieszynie i Pszczynie. Rzetelna 
praca nie mo¿e obejœæ siê bez sprawdzenia te-
go, co funkcjonuje w obiegowej opinii. Tylko 
wtedy mo¿na podaæ czytelnikom sprawdzone 
fakty takie jakie by³y, a nie takie jakie chcieli-
byœmy aby by³y” - mówi Marian Górny. 

Nie mniej istotne jest to, ¿e praca badacza-
historyka nie mo¿e obejœæ siê bez postawienia 
pytañ. Po co bowiem siêgaæ do przesz³oœci, z 
której niewiele wynika. Wa¿ne jest te¿ znale-
zienie odpowiedzi na motywy, którymi kierowali 
siê ludzie w danych czasach, co chcieli osi¹-
gn¹æ i jakie mieli cele. „Jeœli odpowiesz sobie na 
pytanie dlaczego, to historia jest przyjemna” – 
podsumowuje Marian Górny.
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"Poznaæ losy Œl¹zaków”
Ka¿da, nawet najmniejsza i niepozorna miejscowoœæ ma swoj¹ historiê. 
Przesz³oœæ skrywa w sobie wiele interesuj¹cych, a bywa, ¿e nieznanych 
szerszemu gronu faktów. Wcale nie trzeba byæ zawodowym 
historykiem aby staæ siê odkrywc¹ dawnych dziejów. Liczy siê pasja 
i chêæ dzia³ania. Do takich w³aœnie ludzi zalicza siê rodowity jastrzê-
bianin Marian Górny, który ju¿ od 15 lat przewodniczy Towarzystwu 
Mi³oœników Ziemi Jastrzêbskiej. W br zosta³ laureatem Nagrody 
Miasta Jastrzêbie Zdrój dla osób zas³u¿onych w dziedzinie 
twórczoœci artystycznej, kultury i ochrony dóbr kultury.

Katarzyna Barczyñska

MEBLO-LAND- STANLEY 

Jastrzêbie-Zdrój, ul. Harcerska 2 A, tel. 32 471 94 31
¯ory, ul. Korfantego PU – 11, tel. 32 434 32 69

¯ory, ul. Folwarecka 1, tel. 32 435 03 13

komplety wypoczynkowe
kuchnie na wymiar
szafy do zabudowy

mebloœcianki
rogówki

zestawy 3+2+1
sto³y i krzes³a
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Czy liczba mieszkañców w gminie wzrasta? 
Tak. Przez ca³y czas saldo migracyjne jest do-
datnie. Bior¹c pod uwagê, ¿e przyrost natu-
ralny jest nawet lekko ujemny, to wzrost liczby 
mieszkañców gminy zawdziêczamy nowym 
osiedlaj¹cym siê u nas mieszkañcom. Taka 
pra-wid³owoœæ istnieje od ok. 20 lat. By³o pe-
wne wahniêcie zwi¹zane z likwidacj¹ kopalni 
„Morcinek” w Kaczycach, ale mniej wiêcej od 
2000 roku obserwujemy sta³y wzrost liczby lu-
dnoœci, dziêki czemu nie mamy przyk³adowo 
problemów z naborem do szkó³. W 80 pro-
centach nowi mieszkañcy gminy to przede 
wszystkim przybysze z Jastrzêbia, ¯or, 
w mniejszym stopniu z innych miast, aczkol-
wiek Kaczyce, czy Koñczyce Ma³e z uwagi na 
bliskoœæ, s¹ równie¿ atrakcyjne dla mieszkañ-
ców Cieszyna. 
Czy ludnoœæ nap³ywowa dobrze asymiluje 
siê z miejscow¹, autochtoniczn¹, czy te¿ 
zauwa¿a Pan dystans pomiêdzy obiema grupami?
Bez w¹tpienia jest wiele stereotypów w tym za-
kresie. Mówi siê, ¿e mieszkañcy Œl¹ska Cie-
szyñskiego s¹ hermetyczni i tylko dla „swo-
jaków” - ludzi „stela” - przyjaŸnie nastawieni. Ja 
uwa¿am, ¿e jest inaczej. Ludnoœæ rodzima jest 
jak najbardziej otwarta na osoby przyjezdne. 
W gminie jest wiele ma³¿eñstw „mieszanych”, 
które bardzo dobrze zaaklimatyzowa³y siê 
u nas. To oczywiœcie zale¿y od indywidualnego 
przypadku, od tego w jakim stopniu ktoœ 
wykazuje zdolnoœci asymilacyjne. Bez w¹tpie-
nia dzia³a to w dwie strony - szacunek do in-
noœci, otwartoœæ, liczenie siê z drugim cz³owie-
kiem. Ka¿dy wnosi coœ nowego i to jest pozyty-
wnym zjawiskiem. Nikt nie jest dyskrymino-
wany lub traktowany jak ktoœ obcy tylko dla-
tego, ¿e nie jest „stela”, chyba, ¿e ktoœ sam wy-
biera taki sposób „funkcjonowania” w zbioro-
woœci.
Czy wobec tego gmina jest otwarta na 
nowych przybyszów i chêtnie ich przyjmuje, 
czy pragnie zachowaæ stan obecny? 
W 2006 roku zmieniliœmy plan zagospodaro-
wania przestrzennego i dopuœcili do zabudowy 
znaczn¹ iloœæ terenów, które przedtem takiej 
mo¿liwoœci nie mia³y. Œwiadczy to o tym, ¿e 
gmina jest otwarta na to, aby ludzie osiedlali siê 
tutaj. Z drugiej strony s¹ równie¿ pewne proble-
my. Nowi mieszkañcy oczekuj¹, ¿e osiedlaj¹c 

siê u nas zyskaj¹ takie same us³ugi, jak w du-
¿ym mieœcie. A jakby nie by³o, jest to gmina 
wiejska. Nie ma tu zak³adu gospodarki ziele-
ni¹, zak³adu us³ug komunalnych, nie mamy ki-
na, teatru i innych uciech, jakie znajduj¹ siê 
w du¿ym mieœcie. Mamy za to spokój, piêkne 
widoki – jednym s³owem sielskie krajobrazy. 
Ka¿dy musi sobie przekalkulowaæ, co jest dla 
niego wa¿niejsze. 
Jakie g³ówne cele gospodarcze 
wyznacza sobie gmina? 
Gmina przede wszystkim powinna stwarzaæ 
warunki, infrastrukturê, „klimat”, ogóln¹ polity-
kê, która ma sprzyjaæ i pozwalaæ przedsiêbior-
com w podejmowaniu dzia³alnoœci gospodar-
czej. Budujemy wodoci¹gi, uzbrajamy tereny 
w ci¹gi kanalizacyjne, staramy siê utrzymaæ 
w dobrym stanie drogi. Na pewno nie jest to 
wszystko, czego oczekiwa³by potencjalny in-
westor. Jednak na terenie gminy Zebrzydowice 
mamy stosunkowo nowy plan zagospodaro-
wania, który dopuszcza ró¿ne formy dzia³alno-
œci gospodarczej i pozwala, aby j¹ podejmo-
waæ. Gmina skupia siê szczególnie na realiza-
cji zadañ w³asnych i w tym zakresie na stwo-
rzeniu otoczenia dla dzia³alnoœci gospodar-
czej, a nie samo zajmowanie siê ni¹. 
A jeœli chodzi o cele zwi¹zane z kultur¹ i rekreacj¹? 
W Gminnym Oœrodku Kultury ka¿dy mo¿e zna
leŸæ coœ dla siebie. Rozbudowujemy infrastru-
kturê weekendow¹. Wspieramy rozwój sportu 
i rekreacji. Du¿y nacisk po³o¿ono na rozwój 
przyszkolnej bazy sportowej. Przy trzech szko-
³ach mamy nowoczesne hale sportowe, kryty 
basen, wyznaczone trasy rowerowe. Tak wiêc 
po pracy mo¿na aktywnie spêdziæ czas. Choæ 
nie jesteœmy Wis³¹, Ustroniem, czy te¿ Brenn¹, 
to turyœci którzy chc¹, np. z Jastrzêbia przyje-
chaæ do nas na rowerze, b¹dŸ nie chc¹ staæ 
w korku w Ustroniu lub Wiœle, mog¹ skorzystaæ 
– nie tylko w niedzielê – z tego co proponujemy 
i co mamy do zaoferowania.
Sk¹d gmina czerpie g³ówne dochody? 
S¹ to trzy podstawowe Ÿród³a. Subwencje, do-
tacje i dochody w³asne. Miêdzy innymi na do-
chody w³asne sk³adaj¹ siê dochody z podat-
ków lokalnych. 
Czy dochody pokrywaj¹ potrzeby gminy?
Gminy nie staæ, aby inwestycje realizowaæ w 
100% ze œrodków w³asnych. Od kilkunastu lat, 
od kiedy pojawi³y siê dodatkowe mo¿liwoœci 
pozyskania œrodków zewnêtrznych (przedtem 
przedakcesyjnych, teraz unijnych), staramy siê 
je pozyskiwaæ. W ostatnich latach ma³o któr¹ 
inwestycjê realizowaliœmy i oddawaliœmy do 
u¿ytku bez dofinansowania zewnêtrznego. 
Od kilku lat – w zwi¹zku z tym, ¿e œrodki te maj¹ 
charakter refundacji - nasz bud¿et jest nie-
zrównowa¿ony z tego powodu, ¿e doœæ ak-
tywnie i skutecznie pozyskujemy œrodki zew-
nêtrzne, które s¹ przeznaczone na wydatki in-
westycyjne gminy, a wiêc na infrastrukturê i te 
inwestycje, które powiêkszaj¹ maj¹tek gminy. 
Z jakimi gminami szczególnie wspó³pracuje 
gmina Zebrzydowice?
Wspó³pracujmy z wszystkimi gminami powiatu 
cieszyñskiego, gdzie funkcjonujemy w ramach 
wspólnego Stowarzyszenia Rozwoju i Wspó³-
pracy Regionalnej „Olza”, które jest czêœci¹ 
Euroregionu „Œl¹sk Cieszyñski – Tìšínské Sle-
zsko” oraz „Stowarzyszenia Samorz¹dowego 
Ziemi Cieszyñskiej”. Wspó³dzia³amy te¿ z gmi-
nami czeskimi i s³owackimi. 
Jak ocenia Pan wspó³pracê i s¹siedzkie 
relacje z Czechami?
Wspó³pracujemy z czeskimi gminami w ra-
mach euroregionu, i to jest najbardziej natural-
na i owocna forma wspó³pracy. Najwa¿niejsze 
s¹ jednak kontakty miêdzyludzkie, poniewa¿ to 
wzajemna wspó³praca i zaanga¿owanie ludzi 
po obu stronach animuje i stymuluje do wspó³-

dzia³ania i przyjaznego wspó³¿ycia. 
Bardzo dobrze wspó³pracuje siê nam z Petrovi-
cami u Karviny. Robiliœmy m.in. wspólny pro-
jekt po³¹czenia trasy rowerowej z miastem Kar-
vina. Uwa¿am, ¿e jest coraz lepiej, a granica na 
pewno nas nie dzieli. Wszystko zmierza w do-
brym kierunku. Nale¿y dodaæ, ¿e GOK w Ze-
brzydowicach bardzo dobrze wspó³pracuje ze 
Stowarzyszeniem „Maryœka” z Bohumina. Od 
kilku lat przygotowujemy te¿ wspólne projekty 
z partnerami ze S³owacji. Ostatnio z gminami 
Kysucky Lieskovec i Vel’ké Rovné.
Z jakimi problemami boryka siê gmina?
Od pewnego czasu martwi¹ i nêkaj¹ nas zja-
wiska pogodowe w postaci powtarzaj¹cych siê 
powodzi, wylewów rzeki Piotrówki. Jest to wy-
nik wieloletnich zaniedbañ administratora tej 
rzeki (aktualnie jest to Regionalny Zarz¹d Go-
spodarki Wodnej w Gliwicach), który od wielu 
lat w niewielkim stopniu reaguje na wystêpu-
j¹ce w tym zakresie potrzeby, t³umacz¹c to bra-
kiem œrodków. Powodzie nie s¹ jednak tylko 
przypad³oœci¹ gminy Zebrzydowice. Problem 
ten – aczkolwiek z ró¿n¹ intensywnoœci¹ - 
wystêpuje te¿ w innych gminach. Na pewno 
przyda³oby siê wiêcej œrodków w bud¿ecie, 
których jest ma³o na skuteczne zapobieganie 
anomaliom pogodowym. Bêd¹ siê one oczy-
wiœcie powtarzaæ i z tym musimy ¿yæ. Gmina 
nie odpowiada za wszystko, nie ma te¿ mo¿li-
woœci, aby pewne rzeczy za³atwiaæ. Mo¿emy 
jedynie próbowaæ robiæ wszystko, aby zmini-
malizowaæ skutki negatywnych zjawisk, oczy-
wiœcie w porozumieniu z osobami czy instytu-
cjami odpowiedzialnymi za to. 
Ze strony czêœci mieszkañców powtarzaj¹ siê 
te¿ postulaty dotycz¹ce komunikacji zbiorowej. 
Miêdzy innymi mieliœmy zawirowania z PKP 
i z przewoŸnikami autobusowymi. W 1999 roku 
w powiecie cieszyñskim by³o zarejestrowa-
nych 40 tys. pojazdów, a obecnie jest ich ponad 
100 tys., przy czym mieszkañców jest 170 tys. 
Czêsto wiêc domaganie siê uruchomienia 
dodatkowych kursów – z punktu widzenia 
ogó³u – wydaje siê bezzasadne. Widzê puste 
autobusy; coraz wiêcej m³odzie¿y doje¿d¿a do 
szkó³ samochodami. Trudno uruchamiaæ auto-
bus dla kogoœ kto chce, np. pojechaæ do kina 
na godz. 22, bo przecie¿ ktoœ bêdzie musia³ za 
to zap³aciæ. Nie da siê w tym przypadku zado-
woliæ wszystkich. 
Innym dylematem jest spalarnia œmieci w Kar-
winie. Na dzieñ obecny jesteœmy zaproszeni 
do monitorowania procesu przygotowania tej 
inwestycji. Bêdziemy te¿ d¹¿yæ do realizowa-
nia zapisów decyzji œrodowiskowej, wydanej 
przez czeskiego ministra œrodowiska, która 
uwzglêdnia wiêkszoœæ naszych postulatów. 
Problem odpadów prêdzej czy póŸniej musi 
byæ rozwi¹zany, inaczej ni¿ dzieje siê to obe-
cnie, czyli poprzez sk³adowiska.
Czym gmina pragnie przyci¹gn¹æ turystów, 
inwestorów, czy te¿ potencjalnych mieszkañców? 
Gmina posiada plan zagospodarowania prze-
strzennego, czyli inwestorzy nie natrafiaj¹ 
u nas na przeci¹gaj¹ce siê procedury zwi¹za-
ne z ustalaniem warunków zabudowy. Mamy 
dobr¹ komunikacjê, chocia¿ nie mamy dróg 
szybkiego ruchu i autostrady. Mamy kolej, mi-
mo i¿ ma³o aktywnie dzia³a w celu przekonania 
do przeniesienia z transportu ko³owego na szy-
nowy. Potencjalnym mieszkañcom mo¿emy 
zaoferowaæ atrakcyjne i ciekawe miejsce do 
osiedlenia siê, dobr¹ infrastrukturê, szko³y 
i przedszkola w ka¿dej miejscowoœci.
W jednym zdaniu. 
W czym widzi Pan przysz³oœæ gminy?
W ludziach, którzy chc¹ tu mieszkaæ, dzia³aæ, 
realizowaæ swoje pomys³y i plany i .... 
marzenia.

Jaki charakter ma Gmina Zebrzydowice?
Gmina Zebrzydowice z racji swego po³o¿enia, 
lokalizacji, powi¹zañ komunikacyjnych oraz 
dobrej infrastruktury komunalnej, na pewno 
jest miejscem, gdzie warto mieszkaæ. Jej atrak-
cyjnoœæ wynika tak¿e z bliskiego po³o¿enia 
oœrodków miejskich, pocz¹wszy od Ostrawy, 
poprzez Rybnik, ¯ory, Jastrzêbie-Zdrój, Biel-
sko-Bia³¹ i Cieszyn.
Nie jest na pewno gmin¹ rolnicz¹ ani te¿ prze-
mys³ow¹. Ze wzglêdu na swoj¹ historiê, po³o-
¿enie na Œl¹sku Cieszyñskim, „bycie pograni-
czem” zawsze by³a ciekawym miejscem, a to 
z kolei odbija³o siê na jej rozwoju i charakterze. 
Czy w dziejach gminy mia³y miejsce 
istotne wydarzenia historyczne dla jej rozwoju? 
Historia miejscowoœci gminy Zebrzydowice 
zwi¹zana jest z dziejami Œl¹ska Cieszyñ-
skiego, a jej pocz¹tki siêgaj¹ XIV wieku. Wiele 
by³o istotnych i ciekawych dat. Moim zdaniem 
dat¹ pomijan¹, a czasem zapomnian¹, jest rok 
1857, kiedy to po raz pierwszy pojawi³a siê 
w Zebrzydowicach kolej ¿elazna – ponad 150 
lat temu - co by³o na owe czasy wydarzeniem 
rewolucyjnym. Rozwój Zebrzydowic wi¹¿e siê 
w³aœnie z kolej¹. Notabene PKP jest obecnie 
w trakcie przygotowania planów modernizacji 
linii kolejowej Katowice-Zebrzydowice. Roz-
wa¿ane s¹ ró¿ne warianty. Jeden z nich za-
k³ada, ¿e budowa szybkiej kolei ominie Zebrzy-
dowice. Gdyby do tego dosz³o, pojawia siê py-
tanie, czy bêdzie to stanowi³o zamkniêcie po-
nad 150-letniej historii, czy te¿ jakiœ nowy etap, 
now¹ jakoœæ, która z tym siê wi¹¿e. 
Gmina Zebrzydowice by³a zawsze na pogra-
niczu. Przed rokiem 1918 by³o to pogranicze 
austriacko-pruskie. Zawsze byliœmy pograni-
czem polsko-czeskim oraz pograniczem Œl¹-
ska Zielonego - Cieszyñskiego i Górnego. Mo-
im zdaniem ¿ycie na pograniczu to dodatkowe 
mo¿liwoœci i szanse. Ludzie, którzy tu mie-
szkali, potrafili to wykorzystaæ. Z drugiej strony 
nasz teren by³ na tyle atrakcyjny z ró¿nych 
wzglêdów, ¿e powodowa³ nap³yw ludzi dla 
których osiedlenie siê w Zebrzydowicach, czy 
innych miejscowoœciach gminy, by³o kolejnym 
etapem w ¿yciu. Autochtoni stanowi¹ – jak 
s¹dzê - ponad po³owê naszych mieszkañców, 
pozostali wywodz¹ siê w wiêkszoœci spoza 
Œl¹ska Cieszyñskiego, a u nas znaleŸli swoje 
miejsce na ziemi. 

Beata Tokarzewska
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nic specjalnego dla osób z niepe³nospra-
wnoœci¹ intelektualn¹ – kibicuj im na co dzieñ”.  
- Olimpiady dla dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ 
intelektualn¹, z pewnoœci¹ s¹ niezwyk³ym wy-
darzeniem i stanowi¹ bardzo wa¿ny element 
ich ¿ycia. Jednak  uwa¿am, ¿e najwa¿niejszym 
faktem uczestnictwa w zawodach jest to, ¿e 
widaæ uœmiech na ich twarzach, a to jest bez-
cenny widok - podkreœla pani Katarzyna z Wo-
dzis³awia Œl¹skiego.

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspoma-
ganie rozwoju osób z niepe³nosprawnoœci¹ 
intelektualn¹ poprzez zapewnienie im udzia³u 
w treningach i wspó³zawodnictwie sportowym. 
Równie wa¿nym celem jest zwiêkszenie œwia-
domoœci spo³ecznej poprzez szerzenie wiedzy 
na temat mo¿liwoœci osób z t¹ form¹ niepe³no-
sprawnoœci. Olimpiady Specjalne zosta³y 
stworzone w przekonaniu, ¿e osoby z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹, potrafi¹ przy 
odpowiedniej zachêcie i instrukcji trenowaæ, 
cieszyæ siê i czerpaæ korzyœci z uczestnictwa 
w sportach indywidualnych i zespo³owych do-
stosowanych, jeœli to niezbêdne, do ich potrzeb 
i mo¿liwoœci.

Równie¿ miasto ̄ ory jest oficjalnym partnerem 
Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Spe-
cjalnych 2010, w ramach programu Miast Go-
szcz¹cych. Program Miast Goszcz¹cych daje 

mo¿liwoœæ polskiej spo³ecznoœci z ró¿nych 
stron kraju powitania miêdzynarodowych de-
legacji, poznania niezwyk³ych historii, zaprzy-
jaŸnienia siê i nawi¹zania trwa³ych kontaktów. 
W zwi¹zku z tym tego samego dnia, co w Wo-
dzis³awiu Œl¹skim, czyli 16 wrzeœnia, w cen-
trum miasta mia³o miejsce uroczyste odpalenie 
zniczu olimpijskiego. Znicz podpali³ ¿orski ma-
ratoñczyk, Karol Ka³us, który ma swoim koncie 
wiele tytu³ów sportowych, w tym zas³u¿ony ty-
tu³ Mistrza Polski. Co wiêcej, maratoñczyk jest 
jednym z organizatorów Biegu ¯orskiego, 
przyci¹gaj¹cego z roku na rok coraz wiêksze 
grono uczestników. 
Powy¿sze wydarzenie by³o uwieñczeniem Bie-
gu z Pochodni¹ Strzeg¹cych Prawa, w którym 
udzia³ wziêli: reprezentacja z Mo³dawii, wolon-
tariusze z klas policyjnych III LO im. Z. Her-
berta, podopieczni Warsztatów Terapii Zajê-
ciowej oraz pozostali zawodnicy. Uczestnicy 
biegu wystartowali spod biblioteki, mieszcz¹-
cej siê na os. Pawlikowskiego, sk¹d wyruszyli 
w stronê Zespo³u Szkó³ Specjalnych im. Matki 

Teresy z Kalkuty, nastêpnie pobiegli ul. Boryñ-
sk¹ pod pomnik na os. Ksiêcia W³adys³awa, 
póŸniej przez Alejê Jana Paw³a II, rondo, na 
Górne Przedmieœcie, dalej ul. Ba³dyka, a¿ w 
koñcu dotarli na Rynek. Idee i cele ruchu Torch 
Run to przede wszystkim krzewienie wiedzy o 
fakcie istnienia wœród nas osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹, czego efektem ma 
byæ zrozumienie i akceptacja ich przez œrodo-
wisko w którym ¿yj¹, a tak¿e zbieranie œrodków 
finansowych na dzia³alnoœæ Olimpiad Spe-
cjalnych.

Dyscypliny sportowe podczas Europejskich 
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 
Warszawa 2010: koszykówka zunifikowana, 
lekkoatletyka, tenis ziemny, pi³ka no¿na 7 
osobowa kobiet, tenis sto³owy, bowling, jazda 
szybka na wrotkach, trójbój si³owy oraz 
badminton. Zapraszamy do wspólnego 
kibicowania. 

W zwi¹zku z tym, w miniony czwartek, tj. 16 
wrzeœnia Wodzis³aw Œl¹ski sta³ siê gospoda-
rzem 15-osobowej grupy zawodników z San 
Marino. 
 – Sportowcy podczas igrzysk wezm¹ udzia³ 
w dyscyplinach lekkoatletycznych i bowlingu. 
Wobec tego w Wodzis³awiu Œl¹skim goœcie bê-
d¹ nie tylko wypoczywaæ, ale tak¿e trenowaæ – 
opowiada magistrat.

Niemniej jednak, najwiêksz¹ atrakcj¹ zarówno 
dla goœci, jak i dla mieszkañców by³o widowi-
skowe przyjêcie sztafety ognia olimpijskiego 
zwanego Ogniem Nadziei, w formie Biegu 
z Pochodni¹ Strzeg¹cych Prawa. Zapalony 6 
sierpnia w Grecji ogieñ zosta³ powitany w kilku 
stolicach europejskich. Sztafeta wyznaczo-
nymi trasami pod¹¿a z najbardziej odleg³ych 
miast w stronê Warszawy, aby zapaliæ znicz na 
ceremonii otwarcia igrzysk. W Biegu z Po-
chodni¹ Strzeg¹cych Prawa udzia³ wziêli prze-
dstawiciele s³u¿b mundurowych, uczniowie 
z wodzis³awskich szkó³ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz sportowcy z San Marino. 
W Wodzis³awiu Œl¹skim sztafeta rozpoczê³a 
siê ok. godz. 12.15 na Placu Gladbeck, sk¹d 
peleton ruszy³ ul. Kubsza do Rynku, a po jego 
okr¹¿eniu ulic¹ S¹dow¹, Wa³ow¹, Radliñsk¹, 
Matuszczyka, a¿ dotar³ na kompleks sportowy 
przy Zespole Szkó³ Technicznych. Czo³owe 
has³o podczas igrzysk brzmi: „Nie musisz robiæ 

Po raz pierwszy w Polsce i regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, 
od 18 do 24 wrzeœnia 2010 roku odbywaj¹ siê Europejskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych. Przywilej realizacji tego wspania³ego wyda-
rzenia sportowego dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, przy-
znano po raz pierwszy w historii, Narodowemu Programowi Olimpiad 
Specjalnych Polska z siedzib¹ w Warszawie. Sportowe zmagania roz-
poczê³y siê w stolicy 18 wrzeœnia br. Mottem ka¿dego zawodnika spe-
cjalnego s¹ s³owa przysiêgi olimpijskiej wypowiadane w trakcie cere-
monii otwarcia zawodów sportowych, które brzmi¹:
„Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ, 
niech bêdê dzielny w swym wysi³ku.”

Agata Miœkowiec



Oferta MS-3776
Lokalizacja:Jastrzêbie-Zdrój, Zofiówka

2Powierzchnia u¿ytkowa: 35m
Piêtro: 6
Cena: 92 200

Oferta MS-3723
Lokalizacja: Jastrzêbie, Turystyczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 72
Piêtro: 2
Cena: 155 000

2m

Oferta MS-3720
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 56
Piêtro: 1
Cena: 154 500

2m

Oferta MS-3685
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 56 m
Piêtro: 9
Cena: 139 000

2

Oferta MS-3666
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 63 m
Piêtro: 4
Cena: 185 000

2

Oferta MS-
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 63m
Piêtro: 10
Cena: 139 700

3667

2

Oferta MS-3636
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 77m
Piêtro: 2
Cena: 168 500

2

Oferta MS-3627
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 55
Piêtro: parter
Cena: 140 000

2
m

Oferta MS-3576
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Œl¹ska
Powierzchnia u¿ytkowa: 43
Piêtro: 2
Cena: 119 000

2m

Oferta MS-3550
Lokalizacja: Jastrzêbie, Ofiar Faszyzmu
Powierzchnia u¿ytkowa: 37 m
Piêtro: 2
Cena: 110 000

2

Oferta MS-3498
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 70 m
Piêtro: 5
Cena: 176 000

2

Oferta MS-3499
Lokalizacja: Jastrzêbie, Bogoczowiec
Powierzchnia u¿ytkowa: 72
Piêtro: parter
Cena: 164 900

2m

Oferta MS-3440
Lokalizacja: Jastrzêbie, Turystyczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 56 m
Piêtro: 9
Cena: 155 000

2

Oferta MS-1138
Lokalizacja: Cieszyn, Skrajna
Powierzchnia u¿ytkowa: 47,70
Piêtro: 4
Cena: 175 000

Oferta MS-3423
Lokalizacja: Jastrzêbie, Bogoczowiec
Powierzchnia u¿ytkowa: 31m
Piêtro: 3
Cena: 86 000 

2

Oferta MS-3406
Lokalizacja: Jastrzêbie, Marusarzówny
Powierzchnia u¿ytkowa: 33m
Piêtro: 2
Cena: 108 700

2

Oferta MS-3385
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Szeroka
Powierzchnia u¿ytkowa: 36 m
Piêtro: 3
Cena: 83 900

2

Oferta MS-3377
Lokalizacja: Jastrzêbie, Turystyczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 70 m
Piêtro: 7
Cena: 155 000

2

Oferta MS-3363
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Œl¹ska
Powierzchnia u¿ytkowa: 35m
Piêtro: 4
Cena: 119 000

2

Oferta 3243
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Wrzosowa
Powierzchnia u¿ytkowa: 56m
Piêtro: 4
Cena: 149 000

2
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Jastrzêbie Zdrój
                                                                               

ul. Arki Bo¿ka 5

tel/fax 32 43 41 381

Rybnik

ul. Korfantego 11  

tel/fax 32 422 13 78

¯ory

ul. Koœciuszki 18

tel/fax 32 46 96 208

www.aspect.info.pl
e-mail: biuro@aspect.info.pl

LODÓWKA BEKO CSA 34022

999,00 z³
AVANS-UNIWEX

Jastrzêbie Zdrój, ul. Zielona
www.avansjastrzebie.net

WTRYSK SEKWENCYJNY GAZU

ju¿ od 2200,00 z³
EKO-CAR

 Jastrzêbie Zdrój, ul. Przemys³owa 21
www.eko-car.com

AKUMULATOR CENTRA FUTURA12V72AH720A

418,00 z³
AF.H.U. "PABICH"

Jastrzêbie Zdrój, ul. Pszczyñska 290
telefon: 324 714 050

KOCIO£ GAUR DUO Z PODAJNIKIEM

6674,00 z³
FIRMA "ZEN-KAN" 

Jastrzêbie Zdrój, ul. Cicha 10
www.zenkan.pl

NOWE G£OŒNIKI SWEEX 2.1 175WATT FV

69,99 z³
PC-TEAM 

Zebrzydowice, 
tel. 516 290 785, www.pc-team.com.pl

REWELACYJNY FUJI HS10 ZOOMx30

1499,00 z³
FLYCOM 

Jastrzêbie Zdrój ul. Mazowiecka 24 
D.H. "MERKURY-ARENDA”

TELEWIZOR LG 42 42LD550

1999,00 z³
NEONET 

Jastrzêbie Zdrój, ul. Warmiñska 2B
www.neonet.pl

SZAFKA PODUMYWALKOWA

286,46 z³
INSTALBUD 

Jastrzêbie Zdrój, ul. Œwierczewskiego 6 a
www.instalbud.pl

Przyjmê do pracy
lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Przyjmê do pracy pracownika 
do wykoñczeñ oraz kafelkarza. 
Wymagania: 
- pracowitoœæ, sumiennoœæ, 
punktualnoœæ, niekaralnoœæ,
- min. 5-letnie doœwiadczenie,
- wiek 26-60 lat.
Dzwoniæ w godz 8-16. 
790 600 791, 883 329 071

Dam pracê
lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój
Pizzeria Faraon zatrudni kierowê 
w w³asnym samochodem. 

Przedstawiciel Handlowy Netia
lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój, ¯ory, 
Wodzis³aw, Rybnik
Poszukujemy osób do sprzeda¿y 
us³ug Netii. Ciekawe zarobki, 
nie normowany czas pracy. 
Mile widziane osoby w wieku 
emerytalnym. Gwarantujemy 
system szkoleñ. CV na adres 
sumorekrutacja@gmail.com

Dam pracê jako sprzedawca
lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój
Szukam solidnego, uczciwego, 
samodzielnego wygadanego, 
sprzedawcy, wym. prawo jazdy "B", 
ksi¹¿. sanepid

Wynajmê mieszkanie
Wynajmê nowe mieszkanie 50m2 
w nowo wybudowanym domku 
w Jastrzêbiu-Zdroju.
kontakt: 604 511 942

Sprzedam mieszkanie
lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Mieszkanie - Bo¿a Góra 
wyremontowane stan do 
zamieszknia 57 m2. 
Cena do negocjacji.
kontakt: 600 267 155

Wynajmê mieszkanie
lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Wynajmê mieszkanie M-4, 3piêtro, 
ul. Szkolna, op³aty 950 z³ + œwiat³o 
i gaz, od 1 paŸdziernika
kontakt: 728 816 682

kontakt: 32 47 57 666

kontakt: 606 283 621

Magazynier
lokalizacja: Jastrzêbie i okolice
Emeryt górniczy, wykszta³cenie 
œrednie szuka pracy jako 
magazynier (doœwiadczenie) 
lub innej (ksi¹¿eczka sanitarna) 
odpowiedzialny sumienny w pe³ni 
dyspozycyjny.
kontakt: 793 000 799

Dam pracê
Jastrzêbie Zdrój
Poszukujemy pracowników 
budowlanych (murarzy i zbrojarzy) 
kontakt: 604 887 360

Szukam pracy
Jastrzêbie Zdrój
Technik handlowiec podejmie 
pracê od zaraz 
kontakt: 500 844 296

Sprzedam dom z dzia³k¹
Sprzedam dom z dzia³k¹ 22 ar 
w Jastrzêbiu-Zdroju przy 
przelotowej ulicy, na zyskown¹ 
dzia³alnoœæ. Dom ³adny 170 m2. 
Pe³ny komfort.
kontakt: 32 474 04 99

OG£OSZENA
DROBNE

WIÊCEJ NA
www.jasnet.pl

PRZED£U¯ANIE I ZAGÊSZCZANIE RZÊS

200,00 z³
SALON URODY "PRESTI¯" 

Jastrzêbie Zdrój, ul. Harcerska 2A, 
Pasa¿ 24H, box 41

Oferta MS-3321
Lokalizacja: Jastrzêbie, Zofiówka
Powierzchnia u¿ytkowa: 66 m
Piêtro: 4
Cena: 120 000

2

Oferta 3101
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Ma³opolska
Powierzchnia u¿ytkowa: 47m
Piêtro: 4
Cena: 125 000

2

Oferta MS-3228
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Opolska
Powierzchnia u¿ytkowa: 42 m
Piêtro: parter
Cena: 142 500

2

Oferta 2971
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Pomorska
Powierzchnia u¿ytkowa: 57m
Piêtro: 3
Cena: 125 000 

2

www.aspect.info.pl www.market.jasnet.pl
wiêcej ofert znajdziesz na:
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Lubisz oszczêdzaæ i chcia³byœ codziennie 
dowiadywaæ siê o najatrakcyjniejszych pro-
mocjach w mieœcie? A mo¿e pragniesz byæ 
na bie¿¹co z najnowszymi ofertami twoich 
ulubionych sklepów. Musisz naprawiæ sa-
mochód, zrobiæ now¹ fryzurê, albo wybie-
rasz siê na zabieg kosmetyczny? 
U nas dowiesz siê, 
gdzie wykonasz to najtaniej i najlepiej.

Prowadzisz jak¹œ dzia³alnoœæ, chcesz przy-
ci¹gn¹æ do siebie wiêksz¹ liczbê klientów. 
Pragniesz informowaæ ich na bie¿¹co o tym, 
co ciekawego masz im do zaproponowania – 
JasMarket jest dla Ciebie!

Dlaczego warto 
z nami wspó³pracowaæ?

Dlaczego warto 
odwiedzaæ JasMarket?

JasMarket, czyli Jastrzêbski Market Inter-
netowy, to takie miejsce na Jastrzêbskim 
Portalu Informacyjnym JasNet, gdzie gro-
madzimy najciekawsze oferty z ca³ego 
miasta. 
W ten sposób tworzymy rodzaj wspólnej, 
atrakcyjnej OFERTY MIEJSKIEJ.

Oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy

Kto z nas ma czas, aby codziennie odwiedzaæ osobiœcie skle-
py, ¿eby sprawdziæ co nowego maj¹ do zaoferowania? Nie 
wszyscy tak¿e mog¹ pozwoliæ sobie na to, aby ca³y czas œle-
dziæ strony internetowe wybranych sklepów, zak³adów, sa-
lonów itp. Dla takich w³aœnie osób zosta³ stworzony Jas-
Market. W jednym miejscu zebrano najlepsze produkty oraz 
us³ugi z ca³ego miasta Jastrzêbie-Zdrój i okolic. Tylko tutaj ³a-
two odszukasz rzeczy najwy¿szej jakoœci w najlepszych ce-
nach. W JasMarkecie znajdziesz dok³adne informacje o pro-
ponowanych produktach i us³ugach oraz dowiesz siê, gdzie 
mo¿esz je znaleŸæ w naszym mieœcie. Dok³adna informacja o 
adresie, danych kontaktowych i godzinach otwarcia sklepu 
nie pozwoli ci b³¹dziæ bez celu.

Wygoda i komfort

JasMarket wykorzystuje si³ê Internetu i goœci w Pañstwa 
domach przez 24 godziny na dobê, wiêc ka¿dy mo¿e 
przegl¹daæ najlepsze oferty siedz¹c wygodnie w swoim 
fotelu. Ju¿ nie musisz jeŸdziæ po ca³ym mieœcie, aby poró-
wnywaæ ceny, kiedy chcesz kupiæ nowy telewizor, komputer 
lub pralkê. W JasMarkecie zrobisz to bez wychodzenia z do-
mu. Mo¿e interesuje ciê, w którym butiku trwa obecnie wy-
przeda¿? Lubisz atrakcyjne promocje? U nas znajdziesz ich 
bez liku.

£atwoœæ i przejrzystoœæ

Strona JasMarketu zawiera podzia³ na odpowiednie 
kategorie tematyczne, co u³atwi ka¿demu szybkie i sprawne 
zapoznanie siê z konkretn¹ ofert¹. Je¿eli ktoœ pragnie 
zapoznaæ siê wy³¹cznie z propozycj¹ tylko wybranego 
sklepu, zak³adu, warsztatu lub salonu równie¿ mo¿e to 
uczyniæ, poniewa¿ na stronie naszego marketu istnieje 
podzia³ ze wzglêdu na wspó³pracuj¹ce z JasMarketem firmy. 
Niesamowita ³atwoœæ poruszania siê po stronie sprawi, ¿e 
ka¿dy szybko znajdzie to, czego tak naprawdê szuka.

Sklep bez reklamy z góry skazany jest na 
niepowodzenie. Jeœli ludzie nie trafi¹ do 
Twojego sklepu, to nigdy w nim nic nie ku-
pi¹. Nie mo¿na bezczynnie czekaæ a¿ 
klienci sami do nas przyjd¹ i w jakiœ cudo-
wny sposób bêd¹ na bie¿¹co monitorowaæ, 
co nowego mamy do zaoferowania. Nie-
stety, nie ma siê co ³udziæ – na pewno siê 
tak nie stanie. Obecnie trzeba wychodziæ 
naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnych, 
bardzo zapracowanych i maj¹cych ma³o 
czasu ludzi. W³aœnie dlatego dajemy Ci 
mo¿liwoœæ reklamowania swoich naj-
nowszych i najlepszych produktów oraz 
us³ug za poœrednictwem jedynego takiego 
w mieœcie internetowego marketu Jas-
Market.

Wiêksza liczba klientów

Tradycyjny sklep z dobr¹ lokalizacj¹ odwiedza dziennie oko³o 
stu osób i s¹ to najczêœciej klienci jedynie z najbli¿szej oko-
licy. Pozostali mog¹ nie wiedzieæ o istnieniu takiego punktu, 
a nawet jeœli ju¿ s³yszeli, ¿e coœ takiego w mieœcie jest, to nie 
maj¹ pojêcia, gdzie tego szukaæ. JasMarket przegl¹da ka-
¿dego dnia kilka tysiêcy u¿ytkowników, a ich liczba ci¹gle ro-
œnie. Mo¿esz byæ pewien, ¿e jeœli coœ kogoœ wyj¹tkowo zain-
teresuje, to z pewnoœci¹ trafi do Twojego sklepu dziêki dok³a-
dnej informacji zamieszczonej pod ka¿d¹ ofert¹.

Atrakcyjna budowa oferty

Nawet najwiêkszy sklep nie pozwoli na wyeksponowanie ka-
¿dego produktu w jednakowy, zachêcaj¹cy sposób. Po-
wierzchnia u¿ytkowa lokalu jest ograniczona. Klienci czêsto 
przepychaj¹ siê miêdzy rega³ami w nerwowych poszu-
kiwaniach produktu, ciasno umieszczonego miêdzy innymi 
towarami.
Oferta JasMarketu posiada przejrzysty podzia³ na kategorie. 
Ka¿dy produkt mo¿na dok³adnie obejrzeæ na zdjêciu. Opis 
u³atwi poznanie jego cech, co wiêcej tutaj masz mo¿liwoœæ 
umieszczenia nieograniczonej liczby produktów jednakowo 
wyeksponowanych dla oczu klienta. 

PROCESOR CORE i7 960 3.2GHz LGA1366

2206,00 z³
HUMISTREFA 

Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 8 paw. 782
www.humistrefa.pl

PROCESOR CORE i3 540 3,06GHz LGA115

480,00 z³
HUMISTREFA 

Jastrzêbie Zdrój, ul. Wroc³awska 8 paw. 782
www.humistrefa.pl

SUSZARKA DO W£OSÓW PHILIPS 8103

39,00 z³
AGD „DORA”

Jastrzêbie Zdrój, ul. Wielkopolska 42F
www.jastrzebie.dora-agd.pl

DU¯Y TATUA¯

300,00 z³
SALON TATUA¯U STYGMATY

Jastrzêbie Zdrój, ul. Wielkopolska 47
www.tatuaz-jastrzebie.pl

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS 4646

85,00 z³
AGD „DORA”

Jastrzêbie Zdrój, ul. Wielkopolska 42F
www.jastrzebie.dora-agd.pl

F1 2010 PREMIERA - P

179,00 z³
POWERPLAY

Jastrzêbie, ul. Harcerska 2a, Pasa¿ 24h box 13
www.powerplay.com.pl

MACBOOK WHITE 13”

3746,00 z³
AUTORYZOWANY SALON APPLE - MC TECH

Jastrzêbie Zdrój al. Pi³sudskiego 25
Ma³a Galeria

S3 

GOD OF WAR 3 PL PS3 - NA WYMIANÊ

129,00 z³
POWERPLAY

Jastrzêbie, ul. Harcerska 2a, Pasa¿ 24h box 13
www.powerplay.com.pl

Chcesz umieœciæ swoj¹ ofertê 
w Jastrzêbskim Markecie Internetowym?
Skontaktuj siê z nami.
tel. 32 474 00 00
e-mail: iwona_domagala@jasnet.pl 
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Pierwsze wra¿enie jest najwa¿niejsze. Klient, który wcho-
dzi do lokalu powinien czuæ siê tam dobrze. Niemile wi-
dziany jest sztuczny antura¿, który wywo³uje skrêpowanie. 
Atmosfera panuj¹ca w lokalu powinna byæ kojarzona z do-
mow¹. Musi j¹ zapewniæ profesjonalna  obs³uga. Takt i do-
bre maniery s¹ tu priorytetem. Standardy tworz¹ równie¿ 
serwowane potrawy. Nie mo¿na pozwoliæ sobie na obni-
¿anie ich jakoœci. Poziom nale¿y utrzymywaæ nieustannie. 
Dodatkowo, du¿y wybór napojów jest obowi¹zkowy. Prio-
rytetem jest to, i¿ od samego pocz¹tku do koñca, klienci 
nie mog¹ mieæ jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do jakoœci 
miejsca, personelu oraz pozycji menu.

Najwa¿niejsza w tym aspekcie jest psychologia. Personel 
musi sobie zdawaæ sprawê, i¿ ma do czynienia z ró¿nymi 
typami charakterologicznymi. Musi byæ w tym aspekcie 
elastyczny. Ludzie miewaj¹ lepsze i gorsze dni. Wiêc wy-
czucie nastroju jest tu najwa¿niejsze. Nie wolno wchodziæ 
w dyskusjê na jakikolwiek temat zwi¹zany z zamówie-
niem, je¿eli le¿y on w zasiêgu mo¿liwoœci lokalu. Wa¿ne 
jest tak¿e zdyscyplinowanie. To ona gwarantuje, ¿e ca³y 
mechanizm - jakim jest restauracja - dzia³a poprawnie. Ku-
charz jest dyrygentem. Powinien potrafiæ tak zarz¹dzaæ, i¿ 
ka¿dy zamawiaj¹cy nie czujê siê za¿enowany prze-
sadnym czekaniem. Wa¿ne s¹ równie¿ szkolenie. Sta³e 
podnoszenie kwalifikacji personelu nie powoduje rutyny. 
A ona nudzi wielu. Dodatkowym atutem jest znajomoœæ jê-
zyków obcych.

S³owo restauracja ma swoje ³aciñskie korzenie. 
Oznacza najproœciej mówi¹c – odnowienie. Przez 
znawców tematu definiowana jest jako lokal 
gastronomiczny o wysokim standardzie. Co wed³ug 
Pani tworzy w³aœnie te wysokie standardy

Ka¿dy z nas wie, i¿ klimat tworz¹ ludzie a nie miejsca. 
Poza tym, najdelikatniejsza ryba podana na  z³otej tacy 
w ekskluzywnych wnêtrzach przez obra¿onego na ca³y 
œwiat kelnera zapewne nie odniesie upragnionego 
sukcesu. Wed³ug jakich kryteriów szanuj¹ca siê 
restauracja powinna dobieraæ sobie personel?  

W tajskiej restauracji norm¹ jest, i¿ osoby uczestnicz¹ce 
we wspólnym spo¿ywaniu posi³ków prezentuj¹ odleg³e 
nam zwyczaje. Zamawiaj¹ jedn¹ pozycje menu, któr¹ 
dziel¹ na na wszystkich. Dodatkowo ka¿dy posiada 
odrêbn¹ miseczkê ry¿u. Natomiast w krajach takich jak 
Maroko norm¹ jest, i¿ posi³ki spo¿ywane s¹ rêkoma, a 
wyjadanie komuœ z talerza nie jest czymœ szokuj¹cym. 
Jak mo¿na zapewniæ reprezentantom innych kultur 
godne przyjêcie w Polsce?

Nie mo¿na naruszaæ innych zwyczajów kulturowych. Na-
le¿y je uszanowaæ. Godne przyjêcie ka¿dego jest powin-
noœci¹ dobrego restauratora. 

Kuchnia staropolska jest szalenie popularna na zachodzi. 
O wiele bardziej ni¿ w Polsce. Restauracje o tej tematyce 
s¹ licznie uczêszczane. Nasi zachodni s¹siedzi s¹ mi³o-
œnikami wychodzenia do lokali. Podczas pory obiadowej 
mo¿na tam spotkaæ ludzi w krawatach oraz ubraniach 
roboczych. Wszyscy wspólnie ciesz¹ siê z tego, i¿ mog¹ 
odnowiæ si³y witalne. Podobne zwyczaje panuj¹ w Cze-
chach. Nasi po³udniowi s¹siedzi to prawdziwi piwosze. Na 
nikim nie robi wra¿enia, i¿ nieznajoma osoba dosiada siê 
do stolika na mi³¹ pogawêdkê. To bardzo otwarty naród. Im 
dalej na wschód tym goœcinnoœæ jest wiêksza. Spon-
tanicznym wizytom u zaprzyjaŸnionych osób towarzyszy 
wielka wylewnoœæ. Goœci siê tym co ma siê najlepszego 
w domu. 

Jak widaæ nawet w eleganckich wnêtrzach mo¿na czuæ siê 
swobodnie. To w³aœnie  nieskrêpowanie tworzy klimat 
miejsca. Uczuæ siê nale¿y od najlepszych. Standardy 
i atmosfera panuj¹ca w najwytworniejszych miejscach po-
winny byæ obecne u ka¿dego restauratora. 

Klient nie powinien wychodziæ w przeœwiadczeniu, i¿ zo-
sta³ wyproszony. Pierwsze wra¿enie jest najwa¿niejsze. 
Ale to ostatnie decyduje o tym, czy osoba powróci do lo-
kalu. Klient musi wiedzieæ, i¿ jego opuszczenie lokalu jest 
aktem w³asnej woli. Dlatego w szanuj¹cej siê restauracji 
nie wyprasza siê goœci, gdy ci dobrze siê bawi¹. Nie za-
przestaje siê podawania potraw oraz napoi, gdy maj¹ 
ochotê na nie. Nawet gdy jest ju¿ po oficjalnym czasie 
zamkniêcia.

Arogancja. Jest czynnikiem który odbija siê negatywnie na 
innych goœciach oraz pracownikach. Dwuznaczne komen-
tarze wobec personelu podobnie nie s¹ mile widziane. 
Oczywiœcie obs³ugê mo¿na oceniaæ, ale tylko w zakresie 
wykonywanych obowi¹zków. Komentowanie czyjejœ po-
wierzchownoœci lub stylu bycia jest niedopuszczalne. Upij-
anie siê do nieprzytomnoœci tak¿e nie nale¿y do dobrych 
manier. 
   

Pozytywnego rozwoju w dzia³alnoœci oraz du¿ej iloœci kli-
entów. Tylko ich obecnoœæ sprawia, i¿ lokale s¹ w stanie 
podnosiæ swój poziom. W lokalach nieodwiedzanych stan-
dardy spadaj¹. Poza tym klienci powinni pamiêtaæ, i¿ roz-
wój restauracji „na ich podwórku” to wa¿na rzecz. ¯yjemy 
w piêknym mieœcie. Odwiedzanie tutejszych restauracji 
sprawi, i¿ oferta, któr¹ proponuj¹ stale bêdzie siê zwiêk-
szaæ.

Z Beat¹ Wieczorek, w³aœcicielk¹ restauracji “Bavaria”
rozmawia³ Artur Wasilewski 

Faktem jest, i¿ wiele kultur mo¿na poznaæ przez smaki 
które w niej panuj¹. Nasza polska kuchnia równie¿ 
odnosi siê do zwyczajów powszechnie panuj¹cych i jest 
efektem historii itd. Swój ¿yciorys wzbogaci³a Pani o 
podró¿e. Jak nasi s¹siedzi wyra¿aj¹ siê poprzez 
gastronomiê? W jakim stopniu ma ona odbicie w men-
talnoœci tych narodów?

Restauracja to sztuka. Sztuka zdobywania ludzi 
smakiem, dogadzanie ich potrzebom. By³a tematem 
wielu rozpraw oraz dzia³ malarskich. Jakie Pani ma 
osobiste wra¿enie widz¹c dzie³a francuskich i innych 
artystów- najwy¿szych lotów- z tematem przewodnim, 
który rozwa¿amy w tej rozmowie?

Czy restauracja powinna byæ elastyczna czy dosto-
sowana do potrzeb? Mowa tu o godzinie zamkniêcia. 
Czy surowe normy w tym temacie s¹ wskazane?

Co wed³ug Pani nie przystoi goœciom w restauracji?  

Czego Pani ¿yczy miejscowym 
restauratorom oraz klientom?

Granice dobrego  
smaku w ...
 
restauracji 
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budynek JASTER

44-335 Jastrzêbie Zdrój 

tel/fax: 32 / 475 32 20

www.ifi.com.pl

Oferta MS-1174
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70
Piêtro: 10
Cena: 145 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1108
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Bogoczowiec
Powierzchnia u¿ytkowa: 49,30
Piêtro: wysoki parter
Cena: 109 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1119
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 50,85
Piêtro: 3
Cena: 130 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1064
Lokalizacja:Jastrzêbie-Zdrój, Marusarzówny
Powierzchnia u¿ytkowa: 50,04
Piêtro: wysoki parter
Cena: 128 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1227
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 70,51
Piêtro: 7
Cena: 145 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1184
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 70,03
Piêtro: 5
Cena: 175 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-986
Lokalizacja: 
Powierzchnia u¿ytkowa: 72
Piêtro: 3 
Cena: 165 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-983
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 41
Piêtro: 10
Cena: 110 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 51
Piêtro: 3
Cena: 119 800
Kontakt:

789

 Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-853
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Wielkopolska
Powierzchnia u¿ytkowa: 70
Piêtro: 8
Cena: 155 000
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-752
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Turystyczna
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70
Piêtro: 3
Cena: 139 500
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1060
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Kusociñskiego
Powierzchnia u¿ytkowa: 54
Piêtro: 4
Cena: 159 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1228
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Warmiñska
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,70
Piêtro: 2
Cena: 105 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-668
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 48,32
Piêtro: 2
Cena: 135 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-851
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Szeroka
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,93
Piêtro: 3
Cena: 83 500
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-884
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 34,50
Piêtro: 3
Cena: 8
Kontakt: 

3 000
Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1014
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 34,50
Piêtro: 6
Cena: 84 900
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1067
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia u¿ytkowa: 70
Piêtro: 1
Cena: 134 500
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1031
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 30
Piêtro: 4
Cena: 79 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1162
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Harcerska
Powierzchnia u¿ytkowa: 34,50
Piêtro: parter
Cena: 82 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-712
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Œl¹ska
Powierzchnia u¿ytkowa: 
Piêtro: 1
Cena: 93 000
Kontakt: 

33,52

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1096
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 55
Piêtro: 10
Cena: 139 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta DS-1196
Lokalizacja: Wodzis³aw Œl¹ski, Wilchwy
Powierzchnia u¿ytkowa: 35,64

Cena: 85 000
Kontakt: 

Piêtro: 3

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1099
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 72,00
Piêtro: 2
Cena: 155 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1169
Lokalizacja: Paw³owice
Powierzchnia u¿ytkowa: 60,23
Piêtro: 4
Cena: 171 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta GS-783
Lokalizacja: Paw³owice, Golasowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 840,00
Przeznaczenie dzia³ki: budowlana
Cena: 70 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1009
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdr., Bzie Zameckie
Powierzchnia u¿ytkowa: 1955,00

Cena: 135 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1084
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój, Ruptawa
Powierzchnia u¿ytkowa: 1027,00

Cena: 67 300
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta GS-1224
Lokalizacja: Jastrzêbie Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 1068,00

Cena: 88 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta MS-1191
Lokalizacja: Paw³owice
Powierzchnia u¿ytkowa: 55,70

Cena: 149 500
Kontakt: 

Piêtro: 2

Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta GS-13
Lokalizacja: Pielgrzymowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 1901,00

Cena: 115 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-933
Lokalizacja: Zebrzydowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 1934,00

Cena: 94 500
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS.-912
Lokalizacja: Godów, £aziska
Powierzchnia u¿ytkowa: 190,00

: 1331m2
Cena: 359 000
Kontakt: 

Pow. dzia³ki:

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-1211
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 579,00
Powierzchnia dzia³ki:  inwestycyjna
Cena: 250 000
Kontakt: Agnieszka S³omka, 693 534 353

Oferta DS.-1006
Lokalizacja: Jastrzêbie-Zdrój
Powierzchnia u¿ytkowa: 380,00
Pow. dzia³ki: 470,00
Cena: 500 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231
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Oferta GS-1252
Lokalizacja: Zebrzydowice
Powierzchnia u¿ytkowa: 1009,00

Cena: 70 000
Kontakt: 

Przeznaczenie dzia³ki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

WWW.IFI.COM.PL
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Na rozmowê o swoim sportowym ¿yciu 
przyszed³ na piechotê, pokonuj¹c dystans paru ki-
lometrów. Kilka godzin wczeœniej „wyrobi³ dzienn¹ 
normê”, czyli przebieg³ szeœæ kilometrów na bie¿ni 
przy Ze-spole Szkó³ nr 2. Jako cz³onek Klubu Bie-
gacza MOSiR Jastrzêbie czêsto startuje w biegach 
ulicznych. Ma na koncie uczestnictwo w Maratonie 
Warszawskim. W miesi¹cach zimowych ucze-
stniczy w k¹pielach zimnowodnych Jastrzêbskiego 
Klubu Morsów „Bia³y Miœ” oraz jeŸdzi na nartach. 
Ktoœ powie, ¿e powy¿sza informacja to nic nadzwy-
czajnego. Ot, jeden z kilkudziesiêciu zwariowa-
nych na punkcie sportu mieszkañców naszego 
miasta, którzy reprezentuj¹ Jastrzêbie na arenie 
wojewódzkiej czy ogólnopolskiej. Jest tylko jedna 
ró¿nica pomiêdzy nim a innymi. Za nieca³y rok bê-
dzie obchodzi³ siedemdziesi¹te urodziny, a ponad 
czterdzieœci lat temu boksowa³ w dawnym Górniku 
Jas-Mos. Teodor Sikora, rocznik 1941. Dla przy-
jació³ „Waldek”.

Teodor Sikora urodzi³ siê 29 marca 1941 
roku w ̄ orach. Wtedy miasto nazywa³o siê Sohrau 
i od pó³tora roku le¿a³o w granicach Trzeciej Rze-
szy. Ojciec Teodora Sikory, Franciszek, zosta³ 
wcielony do Wehrmachtu, jak wielu Œl¹zaków. Sta-
cjonowa³ we Francji. Po powrocie do Polski musia³ 
siê ukrywaæ przed komunistycznym wymiarem 
sprawiedliwoœci. S¹dy kara³y bowiem tych Œl¹-
zaków, którzy w czasie II wojny œwiatowej nie 
chcieli daæ siê Niemcom rozstrzelaæ, tylko pod 
przymusem poszli w kamasze. Wojenny rocznik 
Teodora Sikory wyjaœnia jego „drugie imiê” - „Wal-
dek”. Otó¿ po urodzeniu Sikorze nadano imiê Wal-
ter Teodor. Po wojnie nakazano zmieniaæ œl¹skim 
dzieciom niemiecko brzmi¹ce imiona, typu Walde-
mar czy w³aœnie Walter. Dlatego pozosta³ tylko 
Teodor. A z czasem „Walter” przesz³o na „Waldek”. 
I tak dla wiêkszoœci zosta³o.

Przygodê ze sportem Teodor Sikora roz-
pocz¹³ od gry w pi³kê no¿n¹ Kolejarzu ̄ ory. Wtedy 
te¿ po raz pierwszy zetkn¹³ siê z boksem. Gdy mia³ 
szesnaœcie lat, jeden z kolegów przyniós³ na plac 
rêkawice. Sikora wzi¹³ jedn¹ parê. Drug¹ ubra³ je-
go znajomy, osiemnastoletni Leon Schwarz, który 
wówczas terminowa³ w Górniku Boguszowice. Po 
paru minutach sparingu rywal mia³ doœæ. - Walter, 
niemo¿liwe, ¿ebyœ nigdy wczeœniej nie boksowa³. 
Nawpycha³eœ mi lewych jak rutyniarz - powiedzia³ 
Leon. Tymczasem Sikora mia³ pierwszy raz rê-
kawice na d³oniach. W 1962 roku Teodor o¿eni³ siê 
z El¿biet¹ i rozpocz¹³ pracê na nowej kopalni „Ja-
strzêbie”, która mia³a byæ zal¹¿kiem górniczego 
miasta. 12 stycznia 1965 roku przeniós³ siê z ro-
dzin¹ do Jastrzêbia Zdroju. Zamieszka³ na Przy-
jaŸni. Szybko pozna³ s¹siadów. Wœród nich by³ Ta-
deusz Bielawski, który dzia³a³ na rzecz organizacji 
sekcji bokserskiej przy kopalni. Od s³owa do s³o-
wa... i 28 listopada 1965 roku Sikora pojawi³ siê na 
pierwszym treningu w budynku obecnego Zespo³u 
Szkó³ Specjalnych w Zdroju. Po dwóch dniach za-
fundowano mu „ostry sparing” z koleg¹, którego 
nazwiska Teodor Sikora nie pamiêta, bo... póŸniej 
nigdy ju¿ nie mia³ okazji siê z nim spotkaæ. Po pó³-
torej minucie trener Józef Tomaszewski nakaza³ 
zakoñczyæ walkê. - Sikora, za mocno bijesz - oce-
ni³. Tak „Waldek” trafi³ do bokserskiej sekcji Górnika 
Jas-Mos. 

W 1966 roku klub wystartowa³ w rozgry-
wkach bokserskiej klasy A, która by³a czwartym po-
ziomem ligowym. Sikora pamiêta nazwiska osób, 
które wtedy dzia³a³y w Górniku. Wspomina Andrze-
ja Kaletê, Franciszka Œwiêtego, Czes³awa Caputê, 
Józefa Wojtowicza i Antoniego Soko³owskiego. 
Kaleta i Œwiêty s¹ jego przyjació³mi do dziœ. Sta-
rtowa³ w wadze piórkowej, wiêc nie móg³ prze-
kroczyæ 57 kg. Czasami, aby zbiæ wagê, biega³ po 
³aŸni albo siedzia³ w kot³owni. Starsi koledzy kiwali 
g³owami, ¿e m³ody to wszystko wytrzymuje, a po-

tem jeszcze wchodzi na ring. Ten by³ ustawiony na 
cechowni KWK „Jastrzêbie”. W trakcie póŸniej-
szych meczów bokserskich sala zawsze pêka³a w 
szwach. Wszyscy im kibicowali. Pierwszym prze-
ciwnikiem Sikory w lidze by³ niejaki Grygierczyk 
z Górnika Radlin. By³ to zawodnik drugoligowy, ale 
w tym meczu wyst¹pi³ w rezerwach, z którymi 
w klasie A walczyli jastrzêbianie. „Waldek” swoj¹ 
walkê przegra³ dwa do remisu. Jeden z sêdziów 
uwa¿a³, ¿e bokser z zaplecza ekstraklasy nie by³ le-
pszy od cz³owieka, który pierwszy raz sta³ na ringu 
w meczu ligowym. Ca³e spotkanie zakoñczy³o siê 
zwyciêstwem Górnika Jas-Mos. Do dziœ najbar-
dziej wspomina jednak inne starcie. Rywalem by³ 
œwietny Wieczorek z Wawelu Wirek. Po pierwszym 
ciosie przeciwnika „Waldek” by³ liczony. Dosta³ 
wi¹zaniem rêkawic w twarz. Wkurzy³ siê... i po 
chwili by³o po walce. Wieczorek le¿a³ na deskach. 
Krwawi³. Sêdzia zakoñczy³ walkê. Koledzy gratu-
lowali Sikorze wygranej, a trener... zgani³ go za 
zbyt szybkie zwyciêstwo. Sikora do dziœ nie potrafi 
zrozumieæ, o co chodzi³o. 

W barwach Górnika Jas-Mos, prze-
kszta³conego póŸniej w GKS Jastrzêbie, Sikora 
walczy³ przez trzy lata. Najpierw w pierwszej dru-
¿ynie, a póŸniej w rezerwach. JeŸdzi³ na letnie obo-
zy przygotowawcze, ale z czasem dla „pierwszych” 
bokserów zaczyna³o brakowaæ miejsca. Sprowa-
dzano wagony ludzi do pracy i... do sportu. Dlatego 
wiêkszoœæ wychowanków wróci³a na kopalniê. Ró-
wnie¿ Teodor Sikora, który pracowa³ jako maszy-
nista lokomotyw kopalnianych, a póŸniej dyspo-
nent. W 1972 roku w trakcie szychty pod ziemi¹ 
uleg³ groŸnemu wypadkowi. Dojœcie do jako takiej 
sprawnoœci zajê³o mu a¿ cztery lata. Mia³ drug¹, a 
potem trzeci¹ grupê inwalidzk¹. Do dziœ ma „pa-
mi¹tkê” z tamtego okresu - wkrêcone w ³okieæ œru-
by. Nie chce nikogo raziæ mocno nieprzyjemnym 
widokiem, zatem banda¿uje rêkê. Z opatrunkiem 
wchodzi nawet do lodowatej wody.

Na kopalniê powróci³ w 1976 roku. Wte-
dy te¿ przeprowadzi³ siê do bloku przy ul. Wro-
c³awskiej. Pracowa³ na KWK „Jastrzêbie” w stra¿y 
przemys³owej, a po kilku latach przeniós³ siê do od-
dzia³u budowlanego. Dochowa³ siê dwóch córek 
i dwóch synów, wiêc musia³ dorabiaæ u prywatnego 
przedsiêbiorcy, aby zapewniæ dzieciom godziw¹ 
przysz³oœæ. W 1993 roku odszed³ z kopalni na eme-
ryturê. Mia³ 52 lata. Jak wiêkszoœæ ludzi, którzy na-
gle przestaj¹ pracowaæ, nie wiedzia³ co ze sob¹ 
zro-biæ. W lutym 1995 roku postanowi³ wyjœæ z do-
mu i... pobiegaæ. W ten sposób rozpocz¹³ regu-
larne treningi na w³asn¹ rêkê. Pó³ roku póŸniej po-
zna³ Stefana Kalinowskiego, który wówczas by³ 
szkoleniowcem w KB MOSiR. Kalinowski zapropo-
nowa³ Sikorze udzia³ w biegach ulicznych. I tak siê 
zaczê³o. Wkrótce „Waldek” pozna³ trenera Jana 
Tyñca, który przekaza³ mu kilka tajników biego-
wego rzemios³a. W domu nikt nie mia³ pretensji do 
Sikory o jego now¹ przygodê. ¯ona wspiera³a go 
wtedy i wspiera go dziœ. Nigdy nie us³ysza³ od niej, 
¿e mu „odbi³o na staroœæ”. S¹ wspania³ym ma³¿eñ-
stwem.

Przygoda z biegami szybko przynios³a 
owoce. W 1996 roku Teodor Sikora pobieg³ w 
Maratonie Warszawskim, uzyskuj¹c czas 4:09:16. 
Podszed³ do tego szacownego dystansu bez 
szczególnego przygotowania. - Jan Tyniec mówi³ 
mi, ¿e bêdê tego ¿a³owa³. I ¿a³owa³em... - mówi dzi-
siaj. Ale przebieg³. Do chwili obecnej wzi¹³ udzia³ w 
389 oficjalnych zawodach lekkoatletycznych i 42 
razy stan¹³ na podium w swojej kategorii wiekowej. 
Mo¿e siê pochwaliæ œwietnym rekordem ¿yciowym 
na dystansie 10 km (42:12), który uzyska³ na sta-
dionie Skry Warszawa. Wraz ze wszystkimi trenin-
gami od 1995 roku przebieg³ imponuj¹cy dystans 
ponad 38 tysiêcy km. Szczególnie dumny jest z 
2003 roku, gdy w wieku 62 lat przebieg³ w ci¹gu ro-

ku 3235 km, a w samym maju pokona³ 337 km. To 
jego osobisty rekord wytrzyma³oœci, sprawnoœci i 
sportowego ducha. Takie wyniki nawet na wybit-
nym m³odym biegaczu mog¹ zrobiæ spore wra-
¿enie. „Waldek” podkreœla, ¿e w Jastrzêbiu jest 
ma³o starszych biegaczy. Wspomina o doœwia-
dczonych Tadeuszu Siegmundzie, Sylwestrze 
Æwikle czy Krzysztofie Nosalu, ale i tak s¹ to zawo-
dnicy z innego pokolenia. Jedynym, który mo¿e mu 
dorównaæ, jest dwa lata m³odszy Ryszard Krêpu-
szewski, który ma na koncie... 56 tysiêcy prze-
biegniêtych kilometrów. S¹ kolegami. Krêpusze-
wski na razie zawiesi³ treningi, bo zajmuje siê wnu-
kami.

W 2004 roku Teodor Sikora postanowi³ 
spróbowaæ swoich si³ w morsowaniu. Gdy wraca³ z 
treningów, czêsto pod drodze pozdrawia³ grono 
taksówkarzy z ul. Wroc³awskiej. Jeden z nich mia³ 
kolegê, który zaprosi³ „Waldka” do Ochab na mor-
sowanie. Sikora postanowi³ spróbowaæ i po³kn¹³ 
bakcyla. Dwa lata póŸniej pozna³ Jana Pi³ata, który 
by³ wówczas prezesem sekcji k¹pieli zimnowod-
nych „Bia³y Miœ”. Pi³at zaproponowa³ mu wspólne 
k¹piele i w ten sposób „Waldek” trafi³ do œrodowi-
ska jastrzêbskich morsów, w którym jest obecnie 
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rocznik 1941.  Dla przyjació³ „Waldek”.

bardzo szanowan¹ postaci¹. Dwukrotnie uczestni-
czy³ w Miêdzynarodowym Zlocie Morsów w Miel-
nie, a dziêki Pi³atowi spróbowa³ równie¿... narciar-
stwa. Zje¿d¿a³ ze stoków w Ma³ym Cichym i w Wi-
œle. Narty za³o¿y³ pierwszy raz w ¿yciu w wieku 68 
lat.

Godny podziwu jest sportowy duch Te-
odora Sikory. Gra³ w pi³kê no¿n¹ i boksowa³. Dziœ 
biega na d³ugie dystanse, morsuje i jeŸdzi na nar-
tach. Urodzi³ siê prawie siedemdziesi¹t lat temu 
i ma prawie pó³wieczny sta¿ ma³¿eñski. Dochowa³ 
siê czwórki dzieci i czwórki wnucz¹t. Zachowa³ po-
godê ducha, fantastyczn¹ pamiêæ (wszystkie po-
wy¿sze daty dzienne oraz liczby podawa³ bez za-
stanowienia) i... ciêty dowcip. Na pytanie o taje-
mnicê „tego wszystkiego” odpowiada ze œmie-
chem: „Wiesz... No po prostu chce siê!”

Zapraszamy do galerii zdjêæ z archiwum Teodora 
Sikory na www.sport.jasnet.pl 

Mariusz Go³¹bek

Ze sportem przez ¿ycie
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Biegi

Kolarstwo

Dagmara Banach i Jakub Staœkiewicz z Klubu 
Biegacza MOSiR wziêli udzia³ w 15. Miêdzy-
narodowym Biegu Ulicznym w Tychach na dy-
stansie 10 km. Nasi reprezentanci minêli liniê 
mety w niemal tym samym czasie. Dziêki rezul-
tatowi 41:34 Jakub Staœkiewicz by³ 41. wœród 
panów, natomiast jego klubowa podopieczna 
uzyskuj¹c czas o dwie sekundy gorszy by³a 8. 
wœród wszystkich startuj¹cych pañ, jedno-
czeœnie bij¹c rekord ¿yciowy.

Szeœcioro reprezentantów naszego miasta po-
bieg³o w 18. Miêdzynarodowym Biegu Ulicznym 
w Knurowie na dystansie 10 km, który jedno-
czeœnie mia³ rangê Mistrzostw Polski Górników. 
Najlepiej z naszych lekkoatletów spisa³ siê nie-
zawodny Tadeusz Siegmund, który bieg³ w bar-
wach KWK Zofiówka, a na co dzieñ trenuje 
w KB MOSiR. Dziêki wynikowi 36:20 Siegmund 
by³ 27. w generalce oraz 9. w Mistrzostwach 
Polski Górników. Na 89. miejscu ukoñczy³ za-
wody Miros³aw Pi³atowski z KRS TKKF Mors, 
a 132. by³a jego kole¿anka klubowa Magdalena 
Krzy¿ak, która jednoczeœnie zajê³a drug¹ lokatê 
w kategorii K-16 oraz dziesi¹t¹ wœród wszy-
stkich startuj¹cych pañ. 153. by³ kolejny bie-
gacz KRS TKKF Mors, Rados³aw Jastrzembski. 
Zawodnicy KSRG KWK Zofiówka Pawe³ ¯ak i 
Dawid Flasz pojawili siê na mecie na odpo-
wiednio 200. i 202. lokacie.

Jastrzêbianin Wojciech Lizak zaliczy³ bardzo 
dobry wystêp 28. Hasco-Lek Wroc³aw Ma-
ratonie, który odby³ siê w niedzielê w stolicy Dol-
nego Œl¹ska. Nasz reprezentant przebieg³ po-
nad 42 km w godnym uznania czasie 3:09:08. 
Dziêki temu Lizak zaj¹³ lokatê w pierwszej setce 
imprezy. By³ równie¿ 17. w kategorii M30. Po-
nadto zawody ukoñczy³ równie¿ Dariusz Se-
rafin z Wis³y Ma³ej, który biega w barwach 
KSRG KWK Zofiówka.

Adrian Krzy¿ostaniak zaj¹³ œwietn¹, 19. lokatê 
w ramach kolejnego etapu Eska Bike Marathon, 
który odby³ siê w Ustroniu. Reprezentuj¹cy bar-
wy Pik-Netmetis Grupy Kolarskiej jastrzêbianin 
przejecha³ dystans 46 km w czasie 2:25:13
i straci³ do zwyciêzcy, Wojciecha Halejaka, nie-
ca³e pó³ godziny. Dziêki osi¹gniêtemu czasowi 
Krzy¿ostaniak by³ równie¿ 11. w kategorii wie-
kowej M2. Za dwa tygodnie uczestnicy zawo-
dów spotkaj¹ siê w Œwieradowie.

Szeœciu reprezentantów Jastrzêbia Zdroju 
wziê³o udzia³ w kolejnym etapie Suzuki Power-
ade Bike Marathon. Nasi kolarze pojechali zaró-
wno w giga-maratonie na dystansie niemal 70 
km, jak i w mega-maratonie na dystansie 44 km. 
Trasy charakteryzowa³y siê sporym przewy¿-
szeniem. Najlepiej spisa³ siê tradycyjnie Arka-
diusz Naruszewicz, który by³ 83. w mega-mara-
tonie i jednoczeœnie 32. w silnie obsadzonej 
kategorii M3. Niewiele gorzej pojecha³ Ireneusz 
Miœkowiec, koñcz¹c zawody na 114. miejscu. 
Pod koniec trzeciej setki uplasowa³ siê doœwia-
dczony Andrzej Magiera. Tomasz Faszczowy 
nie ukoñczy³ zawodów. Natomiast w giga-mara-
tonie pojecha³ Andrzej Piotrowski, który z cza-
sem 5:21:49 zaj¹³ 102. miejsce.

Trzech reprezentantów Jastrzêbia Zdroju wziê-
³o udzia³ w kolarskich zawodach z cyklu Cross 
Bike, których trzeci etap odby³ siê w Dziêgie-
lowie. Najlepiej spisa³ siê Mariusz Gancarz, 
który z czasem 2:31:16 zaj¹³ 33. lokatê w gene-
ralce oraz 8. w kategorii M3. W pi¹tej dziesi¹tce 
klasyfikacji generalnej uplasowali siê z kolei 
Zbigniew Pó³torak i Jacek Skwark.

Tenis sto³owy

Koszykówka

Pi³ka rêczna

Rajdy samochodowe

Nieudanie rozpoczê³y zmagania w ramach ko-
lejnego pierwszoligowego sezonu tenisistki sto-
³owe JKTS Jastrzêbie. Nasze panie przegra³y 
w sobotê w Hali Omega 0:10 z silnym KU AZS 
Czêstochowa i tym samym po pierwszej kolejce 
zajmuj¹ ostatnie miejsce w lidze. ¯adna z na-
szych pañ nie zdo³a³a ugraæ dwóch setów. W 
szeregach rywalek zagra³a miêdzy innymi Chin-
ka Xin Yang.

W Hali Omega w Jastrzêbiu Zdroju odby³y za-
wody pó³fina³owe do I Ogólnopolskiego Turnieju 
Kwalifikacyjnego dla województw: œl¹skiego, 
opolskiego, dolnoœl¹skiego i lubuskiego w kate-
gorii m³odzików, kadetów i juniorów. W imprezie 
zorganizowanej przez JKTS Jastrzêbie wziê³o 
udzia³ oko³o 150 m³odych tenisistów sto³owych 
z czterech wymienionych województw. Wœród 
uczestników nie zabrak³o reprezentantek go-
spodarzy. Najlepiej spisa³a siê Joanna Matu-
siak, która w kategorii kadetek zajê³a lokatê 
w pierwszej czwórce, dziel¹c j¹ z kole¿ankami 
z ¯ywca, Mys³owic i Brzegu. W tej samej kate-
gorii na miejscach 9-12 zakoñczy³a rozgrywki 
Natalia Guzdek. Rezultat Guzdek powtórzy³a 
wœród juniorek Karolina Miklar.

Œl¹ski Zwi¹zek Koszykówki poda³ terminarz ro-
zgrywek ligi m³odziczek m³odszych (1998-
2000), w ramach których graæ bêd¹ zawodni-
czki JKKS Jastrzêbie. M³ode jastrzêbskie ko-
szykarki rozpoczn¹ sezon 22 paŸdziernika me-
czem w Mys³owicach z miejscow¹ Astr¹. W roli 
gospodyñ jastrzêbianki wyst¹pi¹ tydzieñ pó-
Ÿniej, podejmuj¹c Sukces Lipowa. JKKS Ja-
strzêbie bêdzie rozgrywa³ "domowe" spotkania 
w hali Zespo³u Szkó³ nr 2 przy ul. Poznañskiej 
w Jastrzêbiu. Mecze odbywaæ siê bêd¹ w pi¹tki 
o 18:00.

Œl¹ski Zwi¹zek Pi³ki Rêcznej poda³ terminarz 
rozgrywek ligi juniorek m³odszych (1994-1995) 
z udzia³em UKS ROMI Jastrzêbie Zdrój. M³ode 
jastrzêbianki rozpoczn¹ sezon 26 wrzeœnia me-
czem z Iskr¹ Zabrze. Rozgrywki zakoñcz¹ siê 
w marcu przysz³ego roku. Kibice pi³ki rêcznej w 
naszym mieœcie nie bêd¹ jednak mieli okazji zo-
baczyæ m³odych szczypiornistek w akcji w Ja-
strzêbiu Zdroju. Maj¹cy siedzibê w Szkole Pod-
stawowej nr 18 im. Miko³aja Kopernika na os. 
Tysi¹clecia klub rozgrywa swoje spotkania w ro-
li gospodarza w hali w Boguszowicach przy 
ul. Jastrzêbskiej 12.

Waldemar Butanowicz i Pawe³ Michalski wy-
grali Deblowe Mistrzostwa Jastrzêbia Zdroju, 
które mimo trudnych warunków atmosfery-
cznych odby³y siê na kortach Oœrodka Wypo-
czynku Niedzielnego. W zawodach rozgry-
wanych systemem "ka¿dy z ka¿dym" wziê³o 
udzia³ piêæ duetów. W najciekawszym meczu 
Butanowicz i Michalski zwyciê¿yli 2:1 (4:6, 7:6, 
10:5) Tadeusza Kois i Bronis³awa Kie³basê, któ-
rzy ostatecznie musieli zadowoliæ siê tytu³em 
wice-mistrzów. Na trzecim miejscu ulokowa³y 
siê pozosta³e zespo³y, które uzyska³y t¹ sam¹ 
liczbê punktów: Henryk Go³dyn i Janusz Kulig, 
Julian Marek i Wojciech Marek oraz Grzegorz 
Czeremcha i Henryk Ogoñ..
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Bramka, która zapewni³a punkt 

Reprezentacja Francji 
w Jastrzêbiu

Mecz w Po³omii odwo³any

Celny strza³ Mateusza Danieluka, zdobyty na dwie sekundy przed syren¹ koñcz¹c¹ 
trzeci¹ tercjê w spotkaniu pomiêdzy KH Sanok a JKH GKS Jastrzêbie, doprowadzi³  
do wyrównania 2:2. Dziêki tej bramce dosz³o do dogrywki. Ta podobnie, jak regula-
minowy czas gry, nie przynios³a rozstrzygniêcia. O zwyciêstwie w meczu 4. kolejki 
PLH zadecydowa³y rzuty karne.
Po zwyciêstwie z Naprzodem Janów jastrzêbianie wybrali siê do Sanoka, gdzie przysz³o im wal-
czyæ o kolejne punkty. Chocia¿ spotkanie by³o wyrównane, to po 26 minutach meczu KH Sanok 
prowadzi³ 2:0. Daniela Kachniarza pokonali najpierw Martin Vozdecky, a nastêpnie Dariusz Gru-
szka. Nieco ponad pó³ minuty przed zakoñczeniem drugiej ods³ony kontaktow¹ bramkê zdoby³ dla 
JKH GKS Maciej Urbanowicz, a na 2 sekundy przed koñcem meczu wyrówna³ strza³em po lodzie 
w zamieszaniu Mateusz Danieluk. 
- Wszystkich cieszy, ¿e po weekendowych meczach zdobywamy pierwsze punkty. Mnie chyba 
najbardziej, bo stojê w bramce. Dosta³em szansê siê wykazaæ, szkoda ¿e dopiero w takiej sytuacji, 
ale czasem tak bywa w sporcie - mówi Daniel Kachniarz. - Presja na pewno jest i to trochê pomaga 
przed wyjœciem na mecz, wtedy jest lepsza koncentracja - dodaje.
KH Sanok - JKH GKS Jastrzêbie 3:2 k. (1:0; 1:1; 0:1; d.0:0) karne 2:1
Bramki: 
1:0 (12:36) Martin Vozdecky - Martin Ivicic 2:0 (25:01) Dariusz Gruszka
2:1 (39:26) Maciej Urbanowicz - Milan Furo 2:2 (59:58) Mateusz Danieluk
3:2 Maciej Mermer (decyduj¹cy rzut karny)
Kary: 12 min. - 20 min. Sêdziowali: J. Rokicki - W. Kolusz, R. D³ugi. Widzów: 2 500.
Sk³ady:
KH Sanok: Micha³ Plaskiewicz (Marek R¹czka - nie zagra³) - Martin Ivicic, Zoltan Kubat; Martin 
Vozdecky, Krzysztof Zapa³a, Piotr Poziomkowski - Dmitri Suur, Bogus³aw R¹pa³a; Dariusz 
Gruszka, Krystian Dziubiñski, Filip Drzewiecki - Roman Gurican, Tobiasz Bigos; Maciej Mermer, 
Wojciech Milan, Marcin Bia³y oraz Dawid S³owakiewicz.

JKH GKS Jastrzêbie: Daniel Kachniarz (Kamil Feæ - nie zagra³) - Patrik Rimmel, Mateusz Bryk; 
Petr Lipina, Richard Kral, Mateusz Danieluk - Kamil Górny, Bartosz D¹bkowski; Maciej 
Urbanowicz, Marcin S³odczyk, Milan Furo - Tomasz Pastryk, Adrian Labryga; Richard 
Bordowski, Arkadiusz K¹kol, Tomasz Kulas - Daniel Galant; Damian Kie³basa, Jakub Ciupa, 
Rafa³ Bernacki.

Kilkadziesi¹t osób wziê³o udzia³ w uroczystym Biegu z Pochodni¹ Strzeg¹cych Prawa, który zawita³ do 
Jastrzêbia Zdroju w ramach rozpoczynaj¹cych siê w sobotê w Warszawie Europejskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych. Sztafetê ulic¹ 1 Maja poprowadzi³ Jakub Staœkiewicz z KB MOSiR, a uczestnikom 
towarzyszy³ miêdzy innymi Damian Zawierucha.
Bieg z Pochodni¹ Strzeg¹cych Prawa by³ okazj¹ do powitania w Jastrzêbiu Zdroju reprezentacji 
Francji, która spêdzi w naszym mieœcie ostatnie dni przed igrzyskami. Wizyta w Jastrzêbiu ma s³u-
¿yæ aklimatyzacji w Polsce niepe³nosprawnych sportowców. Goœcie bêd¹ mieli równie¿ okazjê do 
treningu oraz zwiedzania okolicy. 
Po przebiegniêciu krótkiej trasy sportowcy i uczestnicy biegu zawitali do Parku Zdrojowego, gdzie 
oficjalnie zapalono symboliczny znicz oraz odegrano hymn igrzysk. Goœci z Francji powita³ pre-
zydent Marian Janecki oraz pani dyrektor MOSiR Zofia Florek. 
G³ówny organizator jastrzêbskiej czêœci imprezy Jaros³aw Gilga wyrazi³ radoœæ, i¿ reprezentacja 
Francji pojawi³a siê w naszym mieœcie. - Francuscy zawodnicy bior¹cy udzia³ w igrzyskach s¹ za-
kwaterowani w Jastrzêbiu celem aklimatyzacji. To jest zawsze praktykowane, równie¿ w przy-
padku imprez dla pe³nosprawnych. Goœcie spêdz¹ u nas trzy dni. W sobotê rano wyje¿d¿aj¹ do 
Warszawy na olimpiadê. Cieszy fakt, ¿e tak wielka impreza zawita³a do naszego kraju - powiedzia³ 
Gilga. 

Nie dosz³o do skutku zaplanowane na niedzielne popo³udnie spotkanie pomiêdzy P³omieniem Po³omia 
a GKS 1962 Jastrzêbie. Gospodarze meczu, a co ciekawsze równie¿ i sêdziowie nie stawili siê na murawie 
i po odczekaniu 15 minut podopieczni Andrzeja Myœliwca udali siê w drogê powrotn¹ do Jastrzêbia.
Najprawdopodobniej naszej dru¿ynie zostan¹ przyznane trzy punkty walkowerem, a to pozwoli 
GieKSie powróciæ na pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Warto dodaæ, i¿ zarz¹d naszego klubu nie 
zosta³ w ¿aden sposób poinformowany o odwo³aniu spotkania.

SKUP SAMOCHODÓWSKUP SAMOCHODÓW
Dojazd do klienta! 
Gotówka i umowa od rêki!

tel. 698 212 480 
Zadzwoñ, nie czekaj!
 te




