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Pierwszych gości przy-
witałem już o 10.00.  Jak to miło 
z ich strony. Pewnie byli cie-
kawi, jak wyglądam. Wierzę, że 
ich nie rozczarowałem. Zapo-
mniałbym o najważniejszym! 
Nie przedstawiłem się. Nazy-
wam się Spar i jestem waszym 
nowym  sąsiadem. Mieszkam na 
Mazowieckiej 24 w Jastrzębiu 
Zdroju. Z pewnością znajdziecie 
mnie bez problemu. 16 września 
był dniem mojego pojawienia 
się w Waszym mieście. Sta-
rałem się wypaść jak najlepiej. 
Szlifowałem swój wygląd do 
granic możliwości. Nowe ka-
felki, półki, odmieniony dział 
mięsny i stoisko piekarnicze. 

Jednak nie tylko ja zadbałem 
o swój nowy image. Także per-
sonel zmienił się nie do po-
znania. Wszyscy byli ubrani 
w odważne i energiczne cze-
rwone koszulki. Wiadomo, 
chcą być widoczni, aby każdy 
nasz gość mógł ich bez pro-
blemu znaleźć, gdyby potrze-
bował pomocy. 

Najważniejsze jest je-
dnak to, co wyróżnia mnie  spo-
śród z pozoru podobnych do 
mnie sąsiadów: jakość i smak 
oferowanych produktów. Zaraz 
przy wejściu przywitał każdego  
kolorowy i bogato zaopatrzony 
dział owocowo-warzywny za-
opatrywany przez lokalną hur-

robioną garmażerkę: kluski, pie-
rogi, krokiety. Ponadto zawsze 
przecież można u mnie znaleźć 
świetnie doprawionego kur-
czaka z rożna.  Ponoć „nie sa-
mym chlebem żyje człowiek”,  
ale gdyby jednak spróbował, to 
i na tym polu nie miałem sobie 
równych dzięki stoisku piekar-
niczemu, które zaopatruje mię-
dzy innymi rodzinna piekarnia 
Haliny Tomaszek z Pszczyny. 
Nie mógłbym jednak zapomnieć  
o tym, co mogło poprawić humor 
moich gości w ten pochmurny 
dzień i z pewnością przyda się 
także na nachodzącą srogą zimę 
– słodkości, a wśród nich własne 
wypieki z piekarni Kozielski: 
ciasta, ciasteczka, torty i torciki. 
Na długie jesienne wieczory nie-
oceniony mógł się także okazać 
smak wybornego pszenicznego 
i niepasteryzowanego piwa. Moi 
goście otrzymali także karty 
lojalnościowe. Wystarczy tylko, 
że mnie odwiedzają, a otrzymują 
bonus w postaci punktów, które 
potem mogą wymienić na super 
prezenty. 

Może jestem nieskromny, 
ale wydaje mi się, że właśnie na 
takiego sąsiada moi goście cze-
kali. Pewnie ich nie zawiodłem. 
I obiecuję – nie zawiodę i Cie-
bie. 16 września okazał się fan-
tastycznym dniem i takie dni 
mogą być codziennie, wystar-
czy, że spędzimy je razem.

Zapraszam do siebie 
od poniedziałku do soboty od 
06.00 do 22.00, 
a w niedzielę od 
09.00 do 21.00.

townię Polsad Trade. Zarówno 
owoce jak i warzywa są co-
dziennie świeże i sprowadzane 
prosto od producentów. Kilka 
kroków dalej smakosze tra-
dycyjnych wędlin znaleźli raj 
dla podniebienia – wyroby 
z najwyższej półki smakowej  
od przyjaciół z naszego regionu 
G.T. Tomasznego oraz Jantara. 
Szczególny zachwyt wśród 
przybyłych wzbudziła szynka 
z czosnkiem G.T. Tomasznego 
oraz boczek wędzony Jantara. 
Każdy mój gość mógł też 
zaoszczędzić czas związany 
z przygotowaniem obiadu, 
dzięki temu, że posiadam w 
swojej ofercie pyszną, ręcznie 
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Piekarstwo i cukiernictwo
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HALINA TOMASZEK

Hurtownia warzyw i owoców
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Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Wodzisław Śląski
G.T. TOMASZNY

Zakład Mięsny 

Pszów
JANTAR

Piekarnia 

Wodzisław Śląski
KOZIELSKI
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24 września...

Prezydent miasta skierował list do Ministra 
Skarbu sprzeciwiając się prywatyzacji 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

27 września ...

Zakończono inwestycję drogową remont 
nawierzchni ul. Gagarina na odcinku od 
ul. Rybnickiej do przejazdu kolejowego 
tj. ok. 1100 mb.

28 września...

Wyremontowano parking znajdujący się 
przy ul. Szkolnej.

1 październik...

Radny Janusz Tarasiewicz zaproponował 
zakaz handlu „dopalaczami” w mieście.  

2 październik...

Zakończono remont Żłobka nr 1.  

3 październik...

W parafii ewang.odbyło się Święto Żniw. 

4 październik... 

Alina Chojecka kandydatką na prezydenta 
Jastrzębia z ramienia Platformy Obywa-
telskiej.

5 październik... 

W Jastrzębiu goszczą młodzi Niemcy z  
Ibbenbüren.

6 październik... 

Jastrzębska Spółka Węglowa poinfor-
mowała o odprowadzeniu ok. 1,4 mld zł 
podatków i opłat za okres od 1.01-30.09 br. 

WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ

       

 im. ks. Anzelma Skrobola
w 20. rocznicę śmierci patrona

15 października 2010
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 36, 
godz. 18.00 Msza Święta 

Oprawa liturgiczna Chór „CANTANTES DOMINO” 
z Jastrzębia -Zdroju; godz. 19.00 Uroczysta inauguracja 

Festiwalu - Koncert Chóru SPEVACKY ZBOR „ROZKVET” 
Prievidza - Słowacja 

16 października 2010 
Parafia Miłosierdzia Bożego Jastrzębie-Zdrój 

Al. Józefa Piłsudskiego 62, godz. 17.00
Koncert Chórów: „CHOEUR D’HOMMES DE HOMBOURG – 

HAUT” - Francja i „LUSCINIA” Opava - Czechy.
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Jastrzębie-

Zdrój ul. ks. Jerzego Popiełuszki 1A,
godz. 19.00 Koncert Chóru gospel „GOD’S PROPERTY”

17 października 2010
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 36, godz. 16.00 

Koncert Chóru „CHOEUR D’HOMMES DE HOMBOURG – 
HAUT” - Francja; 

Koncert STANISŁAWA SOYKI z Chórem Mieszanym „LUTNIA” 
ze Strumienia - Zakończenie Festiwalu

Koncerty z okazji 20-lecia 
Państwowej Szkoły Muzycznej 

I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju 
15 października 2010 r., godz. 17.00 

Koncert uczniów PSM – aula PSM Jastrzębie,

XI Międzynarodowy Festiwal ChórówMiejski Ośrodek Kultury
Kino „Centrum”

8 października 2010
„Śmiechoterapia” - Występ kabaretu Grupa „MoCarta”

21 października 2010, godz. 17.00
35-lecie "Wiolinek" - Koncert jubileuszowy

23 października 2010
X Festiwal Sztuk Wszelkich „ZDERZENIA DZIAŁAŃ 

WRAŻLIWYCH ” - bajka dla dzieci i dorosłych 
„Punch i Judy” w wykonaniu aktorów teatru „A3 TEATR”; 
spektakle teatrów: „Tetraedr”, „Wahadło” i „Teatr Sztuki 

Mariana Bednarka”; 
performance teatru „Monitoring”; 

wernisaż wystawy rysunków Małgorzaty Drużyńskiej – 
Domino; koncerty zespołów: Nun’s Chaostry, „1984”

oraz Pink Freud
                                                                           

Miejska Biblioteka Publiczna
„Masnówka” ul. Witczaka 3a
9 października 2010, godz. 14.00

Wernisaż wystawy graffiti i powarsztatowej wystawy fotografii – 
prace tworzone w ramach projektu „BezGRAnicznie 

GRAfficzni, 
polsko-czeskie artystyczne spotkania młodzieży” 

                                                                               

Koło PZN Jastrzębie
15 października 2010, godz. 12.00

5-lecie powstawiania Koła "Polskiego Związku Niewidomych" 
w Jastrzębiu-Zdroju - Święto „Dzień Białej Laski” - sala przy 

Kościele Św. Katarzyny
                                                                        

22 października 2010 r., godz. 17.00 
Koncert orkiestry symfonicznej pod dyrekcją 

Krzysztofa Durlowa, 
koncert orkiestry dętej pod dyrekcją Stanisława Śmietany, 

solista- Marcin Wyrostek – akordeon 
(zdobywca 1-go miejsca w programie „Mam talent”) 

- aula PSM Jastrzębie.

Miejski Ośrodek Kultury, Klub „Kaktus”
5 października, godz. 16.30

Zajęcia dla młodzieży i dorosłych! 
Papiero – Plastyka Wycinanki Ludowe Polski.  

Miejska Biblioteka Publiczna
„Muzyczny Październik”

01-31.10 „PORTRET MUZYKA” 
- wystawa w Galerii „Pod Sową”

15.10 godz.10:00 
„Nuty Chopina” – spotkanie autorskie z Izabelą Klebańską

godz.18:30 „Projekt Chopin w duecie gitarowym” 
koncert Andrzeja Trefona i Przemysława Strączka w 

Kawiarence „Pod Sową” Uroczyste rozstrzygnięcie konkursów: 
„Chopin plastycznie” i „List do Fryderyka”

20.10 godz.10:30 i 12:00 
spotkanie autorskie z Moniką Gromek, autorką publikacji 

„Fryderyk Chopin. Zeszyt edukacyjny”
21.10 godz.18:00 „FAN” – XV Edycja

22.10 godz.18:00 
„FAN” – POJEDYNEK MISTRZÓW

01-31.10października 2010
 „Chopin i jego muzyka” – konkurs muzyczny

01-30.10października 2010
 „Motywy muzyczne w literaturze” – konkurs czytelniczy       

Czym jest JASTRZĘBSKA 

KONFRONTACJA BRZMIEŃ?

Inicjatywa zorganizowania edycji koncertów 
"Jastrzębskiej Konfrontacji Brzmień", których 
proste motto, brzmi "Jak się Wam podoba?" pa-
dła ze strony Jastrzębskiej Alternatywy Mło-
dzieży Aktywnej (JAMA). Członkowie tej grupy, 
jako poszukujący interesujących wrażeń mł-
odzi ludzie, postanowili wyciągnąć rękę do 
swoich rówieśników obdarzonych talentem mu-
zycznym. Znając swoje możliwości zapragnęli 
pomóc jastrzębskim niszowym wykonawcom 
muzycznym, chcącym wyjść z własnym re-
pertuarem poza „ brzdękaniem w garażu”. 
Oprócz tego to szansa wypromować ich nazwi-
ska, przy okazji dając każdemu okazję do za-
bawy przy lubianej przez wielu muzyce. Dla-
tego też w marcu JAMA, za pośrednictwem Ja-
strzębskiego Portalu Informacyjnego – JasNet, 
rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję nasta-
wioną na poszukiwanie młodych, potrzebu-
jących promocji muzyków z Jastrzębia. Kry-
terium, które było brane pod uwagę, to chęć 
przedstawienia się jastrzębskiej publiczności. 
Zgłoszone kapele otrzymały szansę pokazania 
swoich talentów i twórczości. Z pomocą Mie-
jskiego Ośrodka Kultury udało się zorga-
nizować festiwale w miejscu, powszechnie 
uważanym za centrum kultury w mieście, jakim 
jest Dom Zdrojowy. 

Jak wyglądały poprzednie 

edycje JKB?

Poprzednie trzy edycje miały charakter dy-
daktyczno-rozrywkowy. Z jednej strony dobra 
zabawa przy muzyce, z drugiej umiejętność 

oceniania konkretnego popisu scenicznego 
według własnego kryterium. W czasie jednej 
edycji prezentowały się aż 3 kapele. Oczy-
wiście tylko jedna z nich otrzymywała tytuł zwy-
cięzcy. I tak decyzją publiczności, zwycięzcą

pierwszej edycji Jastrzębskiej Konfrontacji 
Brzmień został zespół THE THINNERS, drugiej 
REVANGE, natomiast trzeciej zespół FINAL 
CREATION. Kapele otrzymały pamiątkowy dy-
plom uznania. Nagrodą specjalną była ważna 
w działalności każdego zespołu, promocja 
twórczości w postaci wywiadu, na łamach Ja-
strzębskiego Portalu Informacyjnego - JasNet. 

Podczas finałowego koncertu zagrają zwy-
cięzcy pierwszej, drugiej i trzeciej edycji. Sło-
wem – pojedynek gigantów. Przy takich ze-
społach na pewno będzie można świetnie się 
zabawić. A co równie ważne - to każdy z przy-

byłych jest jurorem. To właściwie od Ciebie mo-
że zależeć, kto zostanie mistrzem mistrzów. Ze 
względu na remont Domu Zdrojowego koncert
 odbędzie się w klubie “Eight” w budynku Kina 
„Centrum”. Nie może Ciebie zabraknąć, bo to 

właśnie Ty po-
możesz wybierać 
zwycięzcę, a przy 
tym zyskujesz 
okazję wygrania 
interesujących 
nagród. Na po-
przednich edy-
cjach były to takie 
nagrody jak: dru-
karki, pendrive'y, 
słuchawki wej-
ściówki na go-
karty, pizzę lub do 
restauracji na ko-
lację dla dwojga.  
Ciekawi, choć 
trochę? Przyjdź 
k o n i e c z n i e !  
Dobra muzyka, 

szansa na kapitalne nagrody, niepowtarzalny 
klimat - to wszystko już 14 października. Do 
zobaczenia w klubie “Eight”. Godzina 18:00! 
Nie zapomnij o swoich znajomych!

Zapraszamy
14 X 2010, godz. 18.00

wstęp wolny!
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   Roman Foksowicz, dyrektor Biura Posła Krzy-
sztofa Gadowskiego tak określa cele konkursu: 
„Zadaniem konkursu fotograficznego pt. "PO-
patrz na Jastrzębie - czego się wstydzimy" było 
ukazanie tych miejsc w Jastrzębiu, które wy-
magają poprawy. Część z nich lata swojej naj-
większej świetności ma już za sobą, ale to nie 
znaczy, że nie można postarać się przywrócić je 
do takiego stanu, który umożliwiałby ich użytko-
wanie lub poprawił estetykę. Za przykład może 
posłużyć chociażby Ośrodek Wypoczynku Nie-
dzielnego, będący w opłakanym stanie. Duża 
część mieszkańców Jastrzębia wolałaby wi-

dzieć go odnowiony i użyteczny. Póki co 
miejsce to straszy. Może dzięki temu kon-
kursowi władze miasta zwrócą uwagę właśnie 
na takie miejsca i podejmą kroki zmierzające do 
poprawy ich wyglądu czy podniesienia fun-
kcjonalności”. Prezydent Krzysztof Baradziej 
całkowicie nie zgadza się z tą argumentacją: 
„To prawda, że w każdym mieście są miejsca, 
które wymagają doinwestowania i polepszenia 
ich obecnego stanu. Jednak eksponowania 
podczas konkursu akurat tych, które nie są 
w stanie satysfakcjonującym dla nas, nie jest 
dobrą promocją Jastrzębia, a wręcz anty-

część uroczystości rocznicowych związanych 
z Porozumieniem Jastrzębskim. Nie wiem czy 
Urząd Miasta, czy Solidarność z Zofiówki 
zamawiała autobusy, ale znając realia, PKM 
skierował tam najnowsze z autobusów, a na 
tych właśnie zamieszczona była reklama kon-
kursu. Jest to niezawinione przez nikogo nie-
porozumienie, a nie celowe działanie. Proszę, 
aby nie przypisywano nam tego typu intencji, 
bo nie było takich. Nie mamy z tym nic wspól-
nego” – wyjaśnia Roman Foksowicz. 

  Natomiast Krzysztof Baradziej nie kryje swo-
jego oburzenia: „Autobusy z tą reklamą były po 
prostu niesmaczne. Ludzie i zaproszeni goście 
wychodzili ze Mszy św. i robienie negatywnej 
reklamy swojemu miastu, akurat w tym miej-
scu, było niestosowne. Poza tym to nie przy-
padek, że autobusy stały tyłem do kierunku 
jazdy, co umożliwiło im prezentowanie reklamy 
tego wątpliwego przedsięwzięcia. Wskazuje to 
więc na to, że były to działania celowe i za-
mierzone. 

    Kampania wyborcza rządzi się swoimi pra-
wami. W demokratycznym państwie oby-
watele są przyzwyczajeni do jej różnych form 
i w zasadzie wszystkie chwyty są dozwolone. 
Czy jednak działania, które w jakimś stopniu 
dyskredytują nie tylko władze miasta, ale i jego 
obywateli, są potrzebne – ocenią wyborcy, 
wrzucając do urny kartkę z nazwiskiem tych, 
którzy będą w ich imieniu decydować o spra-
wach najważniejszych.

promocją. Nazwałbym je nawet działaniem na 
szkodę Jastrzębia. Pytaniem jest: Czy nam po-
winno zależeć na ośmieszaniu własnego mia-
sta przed potencjalnymi inwestorami? W taki 
sposób nikogo nie zachęcimy do przyjazdu do 
nas i nad tym organizatorom konkursu radził-
bym się zastanowić”. 

   Inną kwestią jest to dlaczego inicjatywa PO 
powstała akurat przed wyborami samorządo-
wymi i „wpasowała” się w początek kampanii 
wyborczej. Zbieg okoliczności czy przypadek? 
„To, że konkurs odbywa się jesienią, tuż przed 
wyborami samorządowymi jest czystym przy-
padkiem i nie wiązałbym tego w żaden sposób 
z kampanią wyborczą. Sam pomysł tego przed-
sięwzięcia zrodził się przed wakacjami, tak więc 
termin jego podsumowania wypadł akurat na 
przełomie września i października” – zapewnia 
Roman Foksowicz. Prezydent Krzysztof Bara-
dziej ma zupełnie inne zdanie na ten temat: 
„Jest oczywiste, że to początek kampanii wy-
borczej ze strony Platformy. Nie mam co do 
tego najmniejszej wątpliwości. Powiem, że 
koledzy z PO zachowali się idiotycznie i sami 
strzelili sobie w kolano. Skupianie się na 
działaniach, które nie służą miastu i ośmie-
szanie go nie ma najmniejszego sensu”. 

  Roman Foksowicz zapewnia, że „organi-
zatorom konkursu w żaden sposób nie chodziło 
o zdyskredytowanie obecnie urzędującego pre-
zydenta Mariana Janeckiego, a jedynie o po-
kazanie miejsc, na które być może na co dzień 
nie zwracamy uwagi, jednak wystawiają one 
niedobre świadectwo naszemu miastu. Część 
z nich wymaga zupełnie mało kosztownych 
i porządkowych decyzji, dzięki którym podnio-
słaby się estetyka otoczenia. I to jest naszym 
głównym celem. „Działania związane z fun-
kcjonowaniem miasta są podejmowane na co 
dzień i trzeba je tylko zauważyć. Są odpo-
wiednie służby miejskie, zajmujące się tymi za-
daniami” – mówi prezydent Bardziej. 

  Podczas obchodów 30. rocznicy Porozu-
mienia Jastrzębskiego duże kontrowersje 
wzbudziły autobusy wynajęte przez Biuro Posła 
Krzysztofa Gadowskiego, które przewoziły 
uczestników Mszy Św. z kościoła na „górce” 
pod pomnik przy KWK „Zofiówka”. A chodziło o 
to, że znajdowała się na nich reklama konkursu 
fotograficznego PO. Czyżby jego organiza-
torom chodziło o rozpropagowanie tego przed-
sięwzięcia również po zakończonym nabożeń-
stwie? 

   „Jeżeli chodzi o autobusy, na których była re-
klama naszego konkursu, a które znalazły się 
pod kościołem pw. Najświętszej Marii Panny 
Matki Kościoła w dniu 3 września, to był to czy-
sty przypadek, a nie zamierzone działanie z na-
szej strony. Autobusy po porostu zostały wy-
najęte od PKM, aby przewieźć mieszkańców na 
KWK „Zofiówka”, gdzie odbywała się druga 

Szczególny 
konkurs

Konkurs fotograficzny „POpatrz na Jastrzębie” ogłoszony przez 

miejską Platformę Obywatelską już od samego początku wzbudzał 

duże zainteresowanie. Część obserwatorów lokalnego życia 

politycznego wiąże go z rozpoczynającą się właśnie samorządową 

kampanią wyborczą i określa jako posunięcie, mające obniżyć 

notowania urzędującego prezydenta Mariana Janeckiego. Sama 

PO zaprzecza i wskazuje, że kieruje się jedynie troską o miasto 

i jego wygląd. A dobro mieszkańców mają na ustach zarówno 

krytycy, jak i zwolennicy tego konkursu.

Skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Al. J. Piłsudskiego -  oszpecające centrum miasta reklamy

Zaniedbany budynek w Parku ZdrojowymCentrum skrzyżowanie Al. J. Piłsudskiego, ul. Katowicka
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Partia) nie zasługuje na takich mało-
stkowych "ludzików platformowych" 
jak to ma miejsce w naszym mieście.
autor: z boku 

PO już nie wie co ma ze sobą 
zrobić. W jaką dziurę wskoczyć!!
autor: Ach PO, ppołyną w dal...

ja zgłoszę zdjęcie związkowych 
bonzów i Kaczyńskiego prezesa, 
czyli towarzystwo wzajemnej adoracji 
pod pomnikiem porozumień jastrzę-
bskich
autor: 44

mam już jedno zdjęcie byłem na 
katowickiej i zrobiłem zdjęcie pe-
wnego biura POselskiego, tego wsty-
dze się najbardziej
autor: Mario

wybraliscie kogo chcieliscie
autor: egon

Kiedy odbędzie się sesja Rady 
Miasta?
Chciałbym przyjść porobić fotki.
autor: WWR

PO stara się dorównać w hipo-
kryzji PIS-owi. A ciemny lud to kupi.
autor: antyhipokryta

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Masz swoje zdanie 
na ten temat?

Podziel się nim z innymi 
i wyraź swoją opinie na

www.jasnet.pl

PO rządziła dzielnie i niePO-
dzielnie ze WS, a teraz ma czelność 
być adwokatem społeczności, którą 
rżnęli!? PO to raczej advocato diablo.
autor:PO po raz kolejny manipuluje

Pan Foksowicz perfidnie kła-
mie.Biedaczek nie wie czy autobusy 
zamówiła Solidarność czy Urząd Mia-
sta.Wystarczy sprawdzić w PKM i bę-
dzie wiedział że to jego bliski kolega 
partyjny i członek zarządu PO Da-
mian G. był tak "dobry" i zamówił te 
autobusy.
autor: zorientowany

tak, teraz wybory i Platforma 
w Jastrzębiu nagle się obudziła i niby 
coś dla miasta robi. ściema jak zwykle
autor: kris

wiecej na www.jasnet.pl

Wasze komentarze

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Pomysł fantastyczny, popieram 
go i chętnie obejrzę wystawę tych 
zdjęć. 
autor: mycha

Nawet jeśli ta kiełbasa się 
odbędzie, to jakie będą jej skutki - 
śmiem podejrzewać, że podobne, jak 
wyniki słynnego przedwyborczego 
referendum PO z 2007 "4 x NIE" - trafi 
to do niszczarki.
autor: Zuzana

ProPOnuje zrobić konkurs " Co 
Pan Gadowski zrobił dla Jastrzębia" 
w kategoriach dla siebie i dla mie-
szkańców.
autor: Dawid

nie znam miasta ktore probuje 
pokazac swoje najslabsze strony. 
ciekawe ile myslano nad taką 
promocją. jak sie nie da ładnie to 
trzeba brzydko. byle gadali.
autor: Spostrzegawcza

Nie jestem zwolennikiem Pla-
tformy, ale nawet Platforma (jako 

W XXI wieku, dokładnie w marcu tego roku, 
ulicami miasta pomykał Ikarus z lat osiemdziesiątych. 
Na szczycie ul. Cieszyński został wyprzedzony przez współczesnego MANa.

Stary budynek sądu przy ul. 1 Maja

Straszące gołe mury- niedokończona budowa w centrum Jastrzębia.

Targowisko ul. Północna.

"parking" przy Parku Zdrojowym - po deszczu wyglada na jedną wielką kałużę z błotem
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Idea tzw. „flash mobów” narodziła się w 2003r., 
w Nowym Jorku. Osoba lub organizacja, skrywająca swe 
personalia pod nazwą Mob Project, zdecydowała się na 
zorganizowanie dość nietypowej akcji. Za pośrednictwem 
Internetu i SMSów udało się zmobilizować dużą grupę 
ludzi, by ta, w umówionym miejscu, o ściśle wyznaczonej 
godzinie, przeprowadziła pewne krótkotrwałe i nietypowe 
zdarzenie. Wszyscy biorący udział w flash mobie mieli 
zgromadzić się w nowojorskim sklepie „Macy`s” i dopyty-
wać ekspedientów o możliwość zakupienia „dywanika mi-
łości dla komuny”. Akcja ta wywołała ogromne kontro-
wersje, a reakcje jej świadków, były bardzo różne: od zło-
ści, czy konsternacji aż po serdeczny śmiech. Niewątpl-
iwie jednak wszyscy byli ogromnie zdziwieni. I nic w tym 
dziwnego, bo flash moby nastawione są na to, by szo-
kować. Tak było także w przypadku kolejnych akcji, or-
ganizowanych przez działający w Nowym Jorku Mob Pro-
ject. Kolejne flash moby polegały na przykład na odda-
waniu pokłonów ogromnej figurce dinozaura, znajdującej 
się na witrynie jednego ze sklepów, czy obserwacji fikcyj-
nego przedstawienia.

Wkrótce idea flash mobów dotarła także do 
Polski. Pierwszymi organizacjami, które zaczęły inte-
resować się flash mobami, były Warszawski Front Abstra-
kcyjny oraz FLOB. Do pierwszej z tych organizacji należy 
na przykład zorganizowanie akcji pt. „Wielka Hipnoza”. 
Falsh mob ten polegał na wzajemnym „hipnotyzowaniu” 
się przez jego uczestników. Zgromadzeni wprawiali w ruch 
wahadłowy swoje „narzędzia hipnotyzerskie” (którymi 
w praktyce były nie tylko zegarki na łańcuszkach, lecz tak-
że np. słuchawki do odtwarzacza MP3) i tym samym wpro-
wadzali w trans swoich towarzyszy. 

Największym jednak flash mobem, jaki został 
przeprowadzony na terenie Polski, była akcja poznańskiej 
grupy POGO – warto wspomnieć, że to najprawdopodo-
bniej właśnie na tym wydarzeniu bazowali swój pomysł or-
ganizatorzy jastrzębskiego flash moba. W Pozaniu bo-

wiem miejsce miała wyimaginowana strzelanina. W tam-
tejszym Centrum Handlowym „Stary Browar” grupa spo-
ntanicznie zgromadzonych ludzi przez około pięć minut 
strzelała do siebie ze złożonych na kształt pistoletów dłoni. 
Uczestnicy, znajdujący się pod ostrzałem, padali na zie-
mię, jednak potem szybko wstawali, by flash mob mógł 
trwać. Również we wrocławskiej „Galerii Dominikańskiej” 
odbyła się akcja o takiej fabule. W przypadku jastrzęb-
skiego flash moba było jednak trochę inaczej.

Młodzież zgromadzona na przystanku „Al. Pił-
sudskiego Pawilony” stała w małych grupkach, roz-
proszonych po całej długości chodnika. Przechodnie od 
początku zastanawiali się, czemu zawdzięczają tak tłu-
mne przybycie młodzieży: koncepcje przyczyny były bar-
dzo różne – od zbiorowego wyjazdu na koncert aż po zwy-
kły przypadek – jednak żaden nie trafiał w sedno. 

Nagle, zza planu miasta Jastrzębie-Zdrój, 
znajdującego się tuż obok przystanku, wyszedł pewien 
chłopak – Mikołaj Bąk, według portalu społecznościowego 
Facebook, organizator całego przedsięwzięcia. Oczy 
wielu z uczestników flash moba zwróciły się wtedy ku nie-
mu. Wiadomo było, że to on jest „zapalnikiem” - miał być 
początkiem całej akcji. Ten wyszedł, rozejrzał się i, zauwa-
żywszy jednego ze swoich znajomych, podszedł do niego. 
Szturchnął go. Jego kolega nie pozostał mu dłużny. Zza 
pazuchy wyciągnął wyimaginowaną broń i wymierzył mu 
nią prosto w głowę. Następnie wszystko działo się już do-
prawdy błyskawicznie. Kolejni „wtajemniczeni” mierzyli 
w siebie pistoletami, które stanowiły dłonie złożone na 
kształt broni. Wkrótce wszyscy zgromadzeni celowali w in-
nych uczestników, sami także będąc „na muszce”. Chwila 
niepewności trwała dosłownie ułamek sekundy. Na ko-
mendę „BANG!” wszyscy uczestnicy upadli na ziemię. 
Zwłoki rozrzucone były wokół przystanku, przy wejściu do 
okolicznego sklepu, nawet na jednej z ławek i przy stoisku 
pani, sprzedającej… Nie wiadomo co. Nikt nie zwrócił na to 
uwagi, bowiem wszyscy zszokowani byli działaniami mło-
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dzieży. Mężczyzna, przechodzący obok przystanku, sta-
nął i z rozdziawionymi ustami wpatrywał się w leżących. 
Para, siedząca na ławce zaczęła się głośno śmiać. Wła-
śnie o to chodziło. Jeden z uczestników flash moba, który, 
ze względu na nieprzychylne komentarze tego wydarze-
nia, nie chce ujawniać swoich personaliów, mówi, że „Ce-
lem flash mobów jest właśnie ubarwienie otaczającej nas 
rzeczywistości. Chodzi też o nawiązanie interakcji z przy-
padkowymi przechodniami: zszokowanie ich lub rozba-
wienie…”

Flash mob jest jeszcze w Polsce zjawiskiem nieco 
tajemniczym. Ludzie boją się tego typu akcji, które, 
szczególnie wśród Jastrzębskiej społeczności, są bardzo 
szeroko krytykowane. Nie wiedzą bowiem, że flash mob, 
to pewna atrakcja, rodzaj przedstawienia, który ma za 
zadanie sprawić przyjemność nie tylko jego uczestnikom, 
ale także przypadkowym obserwatorom.

fot.: Karol Zadroga
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opalacze - to potoczny termin dla określenia grupy 
substancji o charakterze psychoaktywnym. Problem D polega na tym, iż większość tych substancji nie znaj-

duje się na liście tych kontrolowanych przepisami ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomani. Co śmieszniejsze, dopalacze 
są sprzedawane jako produkt kolekcjonerski, na którym wi-
dnieje ostrzeżenie: „Nie do spożycia przez ludzi”. Mamy tak-
że informację, iż gdyby tak się stało, należy niezwłocznie 
udać się do lekarza. Niestety sprzedawcy tych specyfików 
znaleźli lukę prawną w polskim ustawodawstwie i w związku 
z tym sprzedaż dopalaczy jest całkowicie legalna. 

rzypadki licznych zatruć tymi środkami, które nieje-
dnokrotnie skończyły się zgonem, spowodowały, iż P władze centralne w końcu zajęły się problemem. Nie-

stety jak zwykle za późno! Na terenie naszego miasta istnieją 
już trzy sklepy zajmujące się sprzedażą dopalaczy, a od pier-
wszego października miał zacząć swoją działalność czwarty 
z kolei. W wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej SANEPID w Wodzisławiu Śląskim dwa z nich 

zostały zamknięte. Właściciel trzeciego sprytnie wywiesił 
tabliczkę, iż sklep jest nieczynny do odwołania. Natomiast 
w przypadku punktu, który miał dopiero rozpocząć swoją 
działalność, nic nie zrobiono, bo sprzedawca nie zdążył je-
szcze zaopatrzyć się w dopalacze. Akcja ta to wynik licznych 
kontroli, jakie zostały przeprowadzone w całym kraju na pole-
cenie minister zdrowia Ewy Kopacz. 

czywiście wszystkich cieszy fakt, iż w końcu zostały 
podjęte jakiekolwiek działania mające na celu ogra-O niczenia handlu tego typu środkami. Jednak wielu 

może doszukać się w tym (i może słusznie) celowych działań 
w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. 
Problem ze sklepami sprzedającymi dopalacze nie pojawił 
się przecież wczoraj! To z czym mamy do czynienia teraz 
dzieje się o wiele za późno! A przecież Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Gwarków Kazimierz Janoska wraz z rad-
nym Jerzym Lisem już od samego początku interweniowali 
w tej sprawie. Wystosowali nawet odpowiedni list otwarty do 
władz naszego miasta. Prezydent Marian Janecki zlekce-

ważył te sygnały wskazując jedynie, iż nie może podjąć żad-
nych kroków, ponieważ do tego potrzebne są odpowiednie 
umocowania ustawowe, które muszą zostać podjęte przez 
władze centralne. 

ulwersuje również fakt, iż wówczas znaleźli się nawet 
zagorzali obrońcy handlu dopalaczami. Koło Unii Po-B lityki Realnej wystosowało z kolei swój list otwarty do 

Mariana Janeckiego, w którym apelowali do prezydenta 
o niepodejmowanie żadnych działań w tej kwestii. Autorzy 
tego listu napisali m.in.: „Uważamy pomysł p. Jerzego Lisa i p. 
Kazimierza Janoska za bulwersujący i będziemy zawsze wal-
czyć z tego typu działaniami (…). Będziemy zawsze stawać 
w obronie tego typu sklepów (…).” Ciekawe co dziś mieliby do 
powiedzenia na ten temat?!

azimierz Janoska bardzo mocno zaangażował się 
w całą sprawę i nic w tym dziwnego, gdyż dzięki bli-K skiemu sąsiedztwu sklepu z dopalaczami mógł na co 

dzień obserwować rodzącą się patologię. Jak mówi: „To co

 widzieliśmy, to było coś strasznego. Młodzi ludzie pod wpły-
wem tych środków włóczyli się po ulicach i klatkach. Niestety 
to przekładało się na liczne dewastacje i rozboje. Szczególne 
problemy w tej kwestii obserwowaliśmy w klatce nr 4 na ul. 
Wielkopolskiej. Więc ja się pytam – oni dopiero teraz się 
obudzili?! Wcześniej nie można było odpowiednio zare-
agować?". Stwierdzenie „rodząca się patologia” z pewnością 
nie zostało tu użyte na wyrost. Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Gwarków przyznaje, że nieraz spotkał się z sytuacją, 
kiedy trzynasto-, czternastolatki próbowali sprzedać sprzęty 
domowe swoich rodziców, aby zdobyć pieniądze na dopa-
lacze. Zaczęły się problemy z paserstwem, złodziejstwem 
i pewnego rodzaju kombinowaniem tych młodych ludzi, gdyż 
wielu z nich zdążyło już uzależnić swój organizm od tych śro-
dków. Prawda może być jednak jeszcze gorsza. Nieoficjalnie 
mówi się, że wieczorami w takich sklepach można było do-
stać już wszystko, czarny rynek po prostu kwitł w najlepsze. 
Sprzedawcy natomiast czuli się bezkarnie i byli bardzo pewni 
siebie. 

akie zachowanie przejawia również tzw. „król 
dopalaczy”, czyli Dawid Bratko z Łodzi, który jest za-T rządcą sieci ok. stu kilkudziesięciu sklepów tego typu w 

Polsce. Tylko w zeszłym roku zarobił z tego tytułu 

a ma zaledwie 23 lata. A co mówi o swoich klientach? Że to 
„debile!”. A takich „debili” u nas nie brakuje. Młodzież naszego 
miasta (i pewnie nie tylko naszego) nie kryje się z tym, że za-

Myli się ten, kto uważa, że sprawa dopalaczy nie dotyczy mieszkańców Jastrzębia, a jest jedynie proble-
mem innych miast. U nas handel tego typu specyfikami miał się bardzo dobrze, a kolejne sklepy powsta-
wały bez większych problemów. Jeszcze w zeszłym roku Kazimierz Janoska i Jerzy Lis zwracali się do 
władz miasta o podjęcie stanowczych kroków w sprawie sklepów z dopalaczami. Niestety ich prośby zo-
stały zlekceważone. "Dopiero teraz się obudzili, ale nie w naszym mieście" – mówi Kazimierz Janoska. 
Dlaczego trzeba było czekać aż rok czasu na zamknięcie sklepów z dopalaczami w Jastrzębiu?

ponad 5,5 mln zł

gorący temat
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zytelniczka opowiadała o swoich własnych pró-bach 
ratowania kolonii tych zwierząt. Starała się je Cdokarmiać, ale wkrótce okazało się, że jest ich na 

tyle dużo, że suma, wydawana comiesięcznie na żywność, 
jest wręcz niebotyczna. Wtedy zdecydowała się ona zain-
terweniować w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Niestety tam poinformo-
wano ją o braku środków finansowych na walkę z bezdo-
mnością zwierząt. Jak tłumaczy jedna z pracujących w wy-
dziale urzędniczek „dotacje na ochronę środowiska zo-
stały obcięte, dlatego też Wydział Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa nie zajmuje się już tym problemem”. W związku 
z tym odpowiedzialność za kwestię bezdomności zwie-
rząt, a także ewentualnego ich dokarmiania, spadła na Ja-
strzębski Zakład Komunalny. Jak informuje pan dyrektor 
Marek Krakowski: „Jastrzębski Zakład Komunalny do dnia 
dzisiejszego nie praktykował tego typu działań” – nie wia-
domo więc, czy instytucja ta przychyliłaby się do prośby 
czytelniczki o karmę dla kotów. 

a ma jednak kolejne, dość intrygujące rozwiązanie. 
Proponuje zabudowanie otworów pod parterowymi Tbalkonami – miałyby to być „budki” dla kotów, które 

nie tylko ochroniłyby je przed zimnem, ale także stanowiły-
by doskonałe miejsce, w którym można by je dokarmiać. 
Czytelniczka skarży się bowiem na problem rozmakania 
jedzenia, które podaje zwierzętom. Miseczkę z karmą kła-
dzie zazwyczaj pod jednym z iglaków, znajdujących się na 
osiedlu, jednak drzewo nie jest w stanie ochronić żywności 
przed wpływem np. deszczu. Wtedy karma rozmaka i nie 
nadaje się już do spożycia przez koty, a tym samym fun-

dusze na nią wydane, stają się pieniędzmi wyrzuconymi 
w błoto. 

dea owych „mieszkanek” może wydawać się szczytna, 
jednak z drugiej strony nierealna – tak zresztą opiniuje Iją także Jastrzębski Zakład Komunalny. Pan Marek 

Krakowski z miejsca przechodzi do konkretów: „Przedsta-
wione rozwiązanie należałoby chyba przede wszystkim 
przedstawić właścicielom zasobów mieszkaniowych, 
w których koty przebywają”, a oprócz tego „zgodę musie-
liby wyrazić właściciele (najemcy) mieszkań użytkowa-
nych na parterze”. Pan Krakowski bierze także pod uwagę 
fakt, że „w każdym bloku mieszkalnym zazwyczaj jest tyluż 
„zwolenników kotów”, co i przeciwników” – osiągnięcie 
w tej sprawie konsensusu byłoby więc bardzo trudne. 

stnieje za to inny sposób walki z problemem bez-
domności zwierząt. W dodatku sposób ten mógłby za-Idowolić zarówno osoby przeciwne bytności kotów, jak 

i tych starających się o polepszenie ich trudnego życia – 
jest to program „Złap, Wysterylizuj, Wypuść”. Polega on, 
nomen omen, na łapaniu bezdomnych kotów, ich ste-
rylizacji w zakładach weterynaryjnych, a następnie wypu-
szczaniu kotów z powrotem na wolność. W dodatku uwa-
żany jest on za najbardziej humanitarną z metod rozwią-
zywania problemu bezdomności tych zwierząt. Jak mówi 
Pan Marek Krakowski, JZK go aprobuje – jednak czysto 
teoretycznie, bowiem „”Realizacja zamierzeń związanych 
ze sterylizacją dziko żyjących kotów rozbija się o możli-
wości finansowe Miasta”. Pan Krakowski twierdzi również, 
że dostępne obecnie fundusze pokrywają jedynie koszta 

utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt przy 
ul. Norwida 50. Z drugiej strony, JZK nie wyklucza przystą-
pienia do tego programu w przyszłości, ale liczy także na 
współudział Spółdzielni Mieszkaniowych, w zasobach któ-
rych koty się znajdują. JZK zaznacza, że rozpoczęcie dzia-
łań związanych z programem „Złap, Wysterylizuj, Wypuść” 
będzie możliwe „w momencie, gdy w budżecie Miasta (któ-
ry aktualnie jest tworzony) środki na ten cel zostaną zabez-
pieczone”. 

ednak gdyby okazało się to być niemożliwym, istnieje 
kolejne, jednak już nieco mniej efektywne, rozwiązanie Jproblemu. Wyżej wspomniane, administrowane przez 

JZK schronisko, mogłoby poszerzyć zakres swojej dzia-
łalności i oprócz bezdomnych psów, przyjmować także 
koty. Jednak Pan Krakowski ostrzega, że „koty bardzo źle 
znoszą ograniczenie wolności poprzez zamykanie ich w 
klatkach”. Twierdzi też, że „biorąc pod uwagę kocią naturę, 
polityka walki z nadpopulacją kotów winna opierać się nie 
na ich wyłapywaniu lecz sterylizacji”. 

rzyłączenie się do programu „Złap, Wysterylizuj, Wy-
puść” wydaje się więc być najlepszą z dostępnych Pmetod. Niestety jednak, przystąpienie do tej akcji nie 

rozwiąże całkowicie problemu bezdomności zwierząt. 
Wysterylizowane koty, choć nie będą się rozmnażać, do 
końca swego życia wciąż będą mieszkały na ulicach, a to 
wymaga ich dokarmiania. Na szczęście, pomysł budo-
wania „mieszkanek” dla tych zwierząt wydaje się niepo-
trzebny: koty same potrafią zadbać o siebie: w końcu nie 
od parady wielu lokatorów bloków skarży się na koty za-
mieszkujące piwnice. A kwestia psucia się jedzenia 
w związku z niedogodnymi warunkami atmosferycznymi? 
Może warto wykorzystać wnęki pod balkonami nawet mi-
mo to, że nie będą zabudowane? Wielu mieszkańców wła-
śnie w ten sposób stara się dokarmiać koty. Fundusze na 
ową karmę być może będzie w stanie zasponsorować JZK 
lub spółdzielnia mieszkaniowa, pod której administracją 
dane osiedle się znajduje. 

iejmy nadzieję, że wkrótce, dzięki interwencji czy-
telniczki JasNetu, problem bezdomności kotów Mzostanie zauważony, a może nawet zlikwidowany. 

Wtedy niewątpliwie zadowoleni będą wszyscy: urzędnicy, 
miłośnicy kotów, a także ich przeciwnicy.

MIAUCZĄCY PROBLEM

www.parcela-nieruchomosci.pl

Lokalizacja: ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia użytkowa: 31.00
Piętro: parter
Cena: 83 000 zł
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Zielona
Powierzchnia użytkowa: 34.50
Piętro: VI
Cena: 85 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie,ul. ul.Wrocławska
Powierzchnia użytkowa: 55,70
Piętro: VIII
Cena: 139 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Pomorska
Powierzchnia użytkowa: 25.70
Piętro: III
Cena: 65 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Śląska
Powierzchnia użytkowa: 42.00
Piętro: II
Cena: 140 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul. Kaszubska
Powierzchnia użytkowa: 50.85
Piętro: parter
Cena: 133 000
Kontakt: tel.  601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Pomorska
Powierzchnia użytkowa: 56.00
Piętro: II
Cena: 132 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Kaszubska
Powierzchnia użytkowa: 60.22
Piętro: III
Cena: 170 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Lokalizacja: J-bie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 70.51
Piętro: VII
Cena: 140 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: ul. Wielkopolska
Powierzchnia użytkowa: 34.50
Piętro: parter
Cena: 89 500
Kontakt: tel. 514 085 004

tel/fax: 32 471-24-70
790-224-044

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój





Chociaż, jak mówi pani Grażyna, ona sama nigdy 
nie miała szczęścia do tańca. Nie miała szansy, aby samej 
uczyć się tej sztuki, więc kiedy nadarzyła się okazja ku temu, 
aby prowadzić dziecięcy zespół taneczny uznała, że w końcu 
uśmiechnęło się do niej szczęście. Praca z dziewczynkami 
ćwiczącymi w „Zezie” przynosi jej wiele radości i satysfakcji. 
Pojętne i chętne do pracy młode adeptki tańca mają pomimo 
tak młodego wieku, mają już na swoim koncie wiele osiągnięć. 
Jednak sukcesy grupy nikomu nie uderzyły do głowy niczym 
woda sodowa. Dziewczynki uczą się skromności, a kiedy pa-
da pytanie o osiągnięcia można usłyszeć odpowiedź: „Można 
je znaleźć na naszej stronie internetowej. Cieszymy się z nich, 
ale nie to jest najważniejsze. Chodzi o to, żeby robić coś, co 
się kocha, a my właśnie to robimy”.

W zespole tańczą głównie dziewczynki, uczę-
szczające do szkoły podstawowej. - Do nas może trafić każde 
dziecko, które aktualnie jest w klasie pierwszej – wyjaśnia pani 
Gregorczyk. - Natomiast jeśli chodzi o to, aby utrzymać się 
w zespole, to jest już zupełnie inna sprawa. Zostać mogą tylko 
pracowite dziewczynki, które naprawdę chcą tańczyć – do-
daje. Jednak w zespole tańczą nie tylko te dziewczynki, które 
uczęszczają do „podstawówki”. Są również i starsze tancerki – 
gimnazjalistki czy licealistki. - W tym roku pożegnała się z nami 
dziewczyna, która jest w drugiej klasie liceum. Teraz będzie 
tańczyła w Warszawie – mówi pani instruktor, która podkreśla, 
że liczy się nie tylko wrodzony talent, ale również ogrom pracy 
i zaangażowanie. Obecnie zespół ćwiczy 16 tancerek. Niektó-
re z nich to córki byłych tancerek „Zeza”.

Choreografem grupy jest pani Grażyna. Jak 
wygląda praca nad kolejnymi układami tanecznymi? - 
Najpierw wspólnie określamy temat, jaki chcemy tańczyć – 
czy będzie on przedstawiany na scenie, czy na ulicy. Później 
próbujemy stworzyć sobie klimat całości, czyli na przykład, jak 
w przypadku boogie, wczuć się w tamte lata – wyjaśnia 
Grażyna Gregorczyk. - W następnej kolejności dochodzą 
jeszcze odpowiednia muzyka i strój. A na końcu staramy się to 
wszystko złożyć w całość – dodaje. Kiedy wiadomo już, jak 
będą wyglądać stroje do konkretnego układu, ich wykonaniem 
zajmuje się mama pani choreograf. Często w występach 
używane są dodatkowe przedmioty, jak na przykład koła czy 
parasolki.

Taniec w zespole nie należy do łatwych. - Najtru-
dniejsze jest to, aby tańczyć równo – mówi jedna z dzie-
wczynek. Jednym z ważnych elementów tańca jest również 
gimnastyka, która także sprawia pewne problemy. - Chcąc do-
brze tańczyć, bez względu na to czy jest to dziecko, czy tan-
cerz zawodowy, jest odpowiednie rozciągnięcie, gimnastyka, 
akrobatyka. Później dochodzi jeszcze element zgrania. Mamy 
jedną grupę, więc ćwiczymy wszystkie razem. Osobno za-
czyna jedynie rytmika – tłumaczy pani Grażyna. Obecnie dzie-
wczynki ćwiczą układ „Taniec kelnerek”, w którym używany 
jest krok charlestone, należący do jednym z trudniejszych do 
nauki. Dziewczynki spotykają się trzy razy w tygodniu. Każdy 
trening trwa około 3 godzin. - Udało nam się wypracować w ze-
spole współpracę na zasadzie wzajemnego zrozumienia 
i szacunku. „Jeśli chcesz być z nami, to bądź, a jeśli nie, to 
odejdź”. Nikt nikogo nie będzie pilnował i zmuszał do robienia 
czegoś na siłę, bo po co? - mówi pani Grażyna.

Od pewnego czasu Zespół „Zez” współpracuje 
z Orkiestrą KWK „Zofiówka”. Wspólnie wyjeżdżają zagranicę, 
gdzie promują nie tylko Jastrzębie-Zdrój, ale i Polskę. Wspó-
łpraca jest bardzo owocna. - Przez 15 lat od czasu, kiedy po-
wstał zespół, tańczyliśmy jedynie do muzyki mechanicznej. 
Nawet do głowy by mi nie przyszło, że kiedyś będziemy miały 

Dziewczynki bardzo miło wspominają występy 
zagraniczne. - To zawsze jest dla nas bardzo duże przeżycie, 
o którym chętnie się później opowiada, bo to wspaniałe do-
świadczenie. Pozostawiają w naszej pamięci wiele miłych 
wspomnień – mówi jedna z małych tancerek. „Zez” wielo-
krotnie odwiedzał różne miasta we Francji, Włoszech czy w Hi-
szpanii. Nie tak dawno odwiedziły francuskie miasteczko Vala-
res, gdzie organizowany był „Festiwal Lawendy”. Podczas 
tych „wycieczek” poznały wielu wspaniałych ludzi, z którymi 
się zaprzyjaźniły. Dowodem na to są zaproszenia na kolejne 
wyjazdy poza granice Polski. W ciągu trzydziestu lat działal-
ności zespołu dziewczęta odbyły tyle podróży, że można by 
dwukrotnie okrążyć kulę ziemską. - W tym kraju zdobyłyśmy 
wszystko, co było możliwe do zdobycia. Kilkakrotnie powtó-
rzyłyśmy nagrody, biorąc udział w różnych konkursach. W pe-
wnym momencie doszłyśmy do wniosku, że trzeba trochę od-
począć psychicznie, bo wszelkiego rodzaju konkursy są stre-
sogenne i wymagają wielu godzin ciężkich prób. Oczywiście 
są momenty, w których potrzebne jest zespołowi to, aby zająć 
jakieś wysokie miejsce w konkursie. Teraz o wiele więcej ra-
dości przynoszą nam występy podczas różnych uroczystości, 
koncertów. Jakiś czas temu tańczyłyśmy na przykład podczas 
meczów siatkarskich, rozgrywany w hali „Jastor” - opowiada 
pani Gregorczyk.

Obecnie przed zespołem gorący okres. Dzie-
wczynki mają w planach wiele występów, na przykład podczas 
Dnia Nauczyciela. W dalszej kolejności są występy z okazji 
Barbórki czy Mikołaja. Natomiast w przyszłym roku, wraz z Or-
kiestrą KWK „Zofiówka”, tancerki pod wodzą pani Grażyny 
Gregorczyk wybiorą się na kolejny zagraniczny wyjazd. Tym 
razem będzie to Hiszpania. Te małe, utalentowane dzie-
wczynki swoim tańcem niosą radość. A to wszystko jest za-
sługą ciężkiej pracy, wielu godzin prób i ogromnego zaanga-
żowania. - Trzeba kochać to, co się robi, a sukcesy przyjdą sa-
me - takie motto przyświeca zespołowi od początku jego 
istnienia. 

  

okazję się „przebranżowić”. Kiedy z propozycja współpracy 
zgłosili się do nas prezesi Orkiestry KWK „Zofiówka”, to po-
czątkowo nie bardzo to czułam. Jednak oni uparcie twierdzili, 
że to się musi udać. Spróbowaliśmy i wszystko zaskoczyło. 
Trzeba przyznać, że był to doskonały pomysł – opowiada pani 
Gregorczyk. - Tak jak bywa to w młodych małżeństwa, na po-
czątku trzeba było się dotrzeć. W tej chwili współpraca po-
między nami układa się bardzo dobrze – dodaje.

Zarówno pani instruktor, jak i tancerki podkre-
ślają, iż tańczenie do „żywej” muzyki jest zdecydowanie tru-
dniejsze, niż do takiej odtwarzanej z płyty. Chociaż i podczas 
występów, w których podkład muzyczny odtwarzany jest z ma-
gnetofonu zdarzają się niezbyt przyjemne niespodzianki, jak 
na przykład chwilowa przerwa w dostawie prądu. Na takie sy-
tuacje dziewczynki również muszą być przygotowane. - Takie 
przygody zdarzają się rzadko, ale zdarzają się czasem. Mu-
zyka milknie, ale my musimy tańczyć dalej. Najwyżej któraś 
z dziewczynek po cichu liczy. Tą muzykę, do której mamy tań-
czyć słyszymy na próbach wiele razy, więc ten rytm zostaje 
w pamięci. Z kolei jeśli chodzi o występy z orkiestrą, to zależy 
również od ich predyspozycji. Czasem może zdarzyć się, że 
zagrają ciut wolniej lub szybciej, ale to nie jest dla nas wielkim 
problemem – wyjaśnia pani Grażyna.
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Kiedy zaczął Pan interesować 
się fotografią?

Przygoda z fotografią wzięła się z turystyki, 
a szczerze mówiąc nawet wcześniej... W zasa-
dzie można powiedzieć, że jest ze mną od dzie-
cka. Mam w domu taki zabytek, który ma już 61 
lat. Jest to negatyw w formacie 6x9, na którym 
jestem ja, a zrobił mi go mój wujek. Byłem wy-
chowywany w takim domu, gdzie była prasa, 
książki.
Od zawsze miałem kontakt z dobrymi fotogra-
fami zarówno w domu, jak i w okolicy. A taką po-
ważną fotografią – artystyczną – zająłem się pó-
źniej, w Gliwicach, potem Cieszynie i Jastrzę-
biu. Uprawiałem wspinaczkę wysokogórską 
i przyjemnie było uwiecznić na fotografiach 
miejsca gdzie się było, co się zdobyło, więc mo-
żna powiedzieć, że to zaczęło się od gór.

Fotografia, to Pana jedyna pasja?

Oczywiście, że nie. Zanim zacząłem fotografo-
wać, to najpierw filmowałem. Dosyć długo bawi-
łem się kamerą. Tylko że w tamtych czasach, na 
przełomie lat 60-tych i 70-tych, bardzo trudno 
było bawić się w filmowanie. W zanadrzu była 

jedynie „ósemka”, w której osobno nagrywał się 
dźwięk i obraz. Jeśli ktoś myślał o tym na powa-
żnie, to niestety sprzęt był bardzo drogi.
Po tym, jak zamieszkaliśmy w Jastrzębiu, to ku-
piłem sprzęt fotograficzny. Narodziny dziecka – 
to był mój pierwszy temat – i tak to się zaczęło...

Nie kusi Pana, aby powrócić do filmowania?

Powiem szczerze – kusi. W dzisiejszych cza-
sach, to jest już jednak bardzo proste. Powiem 
od razu, mając taki sprzęt, jaki jest dzisiaj 
(myślę o aparatach fotograficznych), to wyko-
rzystuje się je również do nagrywania i filmo-
wania. Teraz wystarczy nacisnąć guzik i to idzie. 
Od strony technicznej jest to proste, natomiast 
to osoba, która zajmuje się filmowaniem, musi 
poznać zasady kompozycji, montażu, a to jest 
już trochę bardziej skomplikowane.

Obecnie jest również łatwiejszy dostęp do 
dobrego sprzętu fotograficznego. Stąd wiele 
osób próbuje swoich sił również w tej dzie-
dzinie...

Tak bardzo dużo osób posiada dobry sprzęt fo-
tograficzny i dobrze bo jest w stanie zareje-
strować wszystkie dla siebie ważne wyda-

zrobionymi w Jastrzębiu wygrywałem nagrody 
i to poważne.

Pracuje Pan również z dziećmi i mło-
dzieżą... Jak wygląda praca z młodymi 
osobami?

Najpierw trzeba poznać, co siedzi w głowie ta-
kiego małego człowieka. Dlatego na początku 
zawsze kazałem przynosić im zdjęcie, które się 
im podoba. Nieważne czy wytnie taką fotografię 
z gazety, czy kalendarza. Miały po prostu przy-
nieść dobre zdjęcie, które się im podoba, a skąd 
je wezmą, to już było mało istotne. Wtedy mo-
żna było poznać małego człowieka. W trakcie 
nauki fotografii chodziliśmy na plenery po 
mieście.
Praca z młodzieżą wymaga cierpliwości ale da-
je dużo satysfakcji. W dawnych czasach, kiedy 
uczyło się fotografii, to był problem z chemią. To 
było bardzo niebezpieczne. Każdy chciał wło-
żyć do tego ręce, a od tego są przecież odpo-
wiednie przyrządy. 

W tym roku otrzymałem Tytuł Przyjaciela Szkoły 
Nr 12 za pomoc w zorganizowaniu konkursów 
fotograficznych w tej Szkole. Chociaż u mnie na 
półkach leży trochę medali, to ta statuetka jest 
dla mnie wyjątkowa.

Co takiego musi być w zdjęciu, żeby 

nie przejść obok niego obojętnie?

Tego nie wiem i nie spotkałem jeszcze kogoś, 
kto by znał odpowiedź na to pytanie. To jest, jak 
z niedokończonymi obrazami malarskimi. One 
są dobre i nie trzeba ich kończyć. Zdjęcie musi 
mieć taki efekt, a jeśli nie, to robimy kolejne. Nie 
da się w tym przypadku być mądralą i odpo-
wiedzieć na to pytanie. Każdy wie, że kanon, to 
jest: kompozycja, perspektywa, plamy, barwy 
i tak dalej. To zależy od naszego myślenia, a czy 
trafimy w to „coś”, chociaż... parę razy mi się 
udało. Wymyśliłem sobie całe zdjęcie, poje-
chałem na to miejsce, gdzie trzeba i... wyszło 
coś innego. Co zrobić?. Powtórzyć do skutku.

rozmawiała:

rzenia. Dobrze byłoby ażeby każdy potrafił 
przechować, uszanować te zdjęcia i znajdzie je 
za 10, 20 czy 30 lat, to mają one wówczas pe-
wną wartość – choćby rodzinną. Sztuką jest zro-
bić poprawne zdjęcie, bo zdjęcie musi być cie-
kawe. Pracując wcześniej jako instruktor foto-
grafii w Klubie „Kaktus”, a ostatnio spotykam się 
z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 12, za-
wsze proszę , żeby robić poprawne zdjęcia, 
a oni pytają: „Co to znaczy robić poprawne zdję-
cia?”. Wtedy tłumaczę na prostym przykładzie. 
„Masz Komunię czy inną rodzinną uroczystość, 
to nie rób zdjęcia mamie, tacie, rodzinie w sy-
tuacjach, w których nie wyglądają korzystnie. 
Zawsze trzeba poprosić ludzi, żeby się przy-
gotowali. Niech się ustawiają, jak chcą. Kiedy 
robi się reportaż, to również trzeba szanować 
się wzajemnie.

Czym dla Pana jest fotografia?

Dla mnie? Pasją. 

Co można znaleźć na Pana zdjęciach?

Głównie to fotoreportaż. Ale fotografuję miasto, 
sport i góry. Jedne zdjęcia się robi, a inne two-
rzy. Do gazety będzie się robiło inne niż na kon-
kurs fotograficzny. Zdjęcie powinno przema-
wiać do oglądającego. 

Na Pana zdjęciach bardzo często 
można zobaczyć Jastrzębie...

Dlaczego, co takiego wyjątkowego 
jest w tym mieście?

W tamtych czasach, kiedy zaczynałem na po-
ważnie robić zdjęcia, nie było mnie stać na wy-
jazdy w plener. Brało się wtedy aparat do wózka 
i szło się na spacer z dzieckiem. A był to bardzo 
ciekawy okres w rozbudowie naszego miasta. 
Teraz to przynosi efekty. Przykładowo „Szara 
rzeczywistość” ukazuje czas od narodzin mojej 
córki, zarówno Jastrzębski Klub Fotograficzny 
„Niezależni”, wydarzenia sportowe i kulturalne – 
wszystko na przestrzeni wielu lat. Ostatnie zdję-
cie jest z 2004 roku. Te wszystkie zdjęcia połą-
czyły, to nasze „mrowisko”, Jerzy Lewczyński 
napisał pięknie - „blokowiska”. Wszystko „trzy-
mam” w szufladach. A przy okazji tymi zdjęciami 

Salon Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska 186, tel. 32 469 13 36

Kompleksowe
wyposażenie

łazienek

- mozaika: 
     szklana
     metalowa
     z marmuru i trawertyny
     szklana brokatowa
     z płytek ceramicznych
- cokoliki
- stopnice
- listwy dekoracyjne 

www.mozaika-luxor.pl

Gres szkliwiony 

26 zł/m2

33x33
I gatunek 

F.H.U. Inmar meble
www.inmar.com.pl Jastrzębie-Zdrój, ul. Beskidzka 11A

44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel.: 32 47 57 767, kom. 501 691 083



11 września 2010 roku. Jest deszczo-
wy, chłodny dzień. Czas cokolwiek mało odpo-
wiedni na wycieczkę, ale tym razem inaczej się 
nie da. Dzisiaj przypada 78. rocznica tragicznej 
śmierci naszych, przedwojennych asów lotni-
ctwa: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, na-
leży więc stawić się na miejscu katastrofy ich 
samolotu (Cierlicko koło Cieszyna w Republice 
Czeskiej), aby oddać hołd tym wielkim patrio-
tom i fantastycznym lotnikom. Jurek, który jest 
kierowcą i przewodnikiem naszej nielicznej gru-
py, mówi do nas z entuzjazmem: „Najpierw po-
każę wam kilka ciekawych miejsc w Zebrz-
ydowicach i Kończycach”. Mariola i ja patrzymy 
na niego bez przekonania – że też mu się chce 
przy takiej aurze…, chociaż z drugiej strony, kto 
wie kiedy nadarzy się kolejna okazja. O.K. Pro-
wadź mistrzu. 

Centrum Zebrzydowic – ładna, mało-
miasteczkowa zabudowa. Omijając okoliczny 
market, człapiemy poprzez kałuże w kierunku 
niedużego skwerku. Pośród drzew stoi pomnik 
upamiętniający zebrzydowiczan pomordowa-
nych w czasie II Wojny Światowej. Na cokole 
dwie tablice z czarnego granitu sugestywnie 
rozróżniają i łączą jednocześnie symbolem 
krzyża, tkwiącego za nimi, ofiary bestialstwa 
hitlerowskiego z ofiarami bestialstwa sowie-
ckiego. Stojąc przed tymi płytami, nagle, z całą 
jasnością uświadamiam sobie, że nie ma w Pol-
sce, chyba ani jednej rodziny, która podczas tej 
wojny nie utraciłaby kogoś bliskiego, i że niby 
się o tym wie stale, ale traktuje się tych po-
mordowanych jakoś tak bezosobowo. Nie 
wiem, skąd się to bierze. Czy to z niemożności 
radzenia sobie z żalem, czy z poczucia winy? 
Nie wiem. Kiedy jednak odczytuje się ich imiona 
i nazwiska, to nagle ci ludzie zaczynają się 
uosabiać i ogłuszający mechanizm wyparcia 
przestaje działać. A to przecież tylko konkretni 

ludzie, również ci, którzy już odeszli, potrafią 
nas uczłowieczyć i ukorzenić w naszej kulturze, 
bez której, przepraszam, stanowimy tylko 
biomasę. Cóż… jaki dzień, takie refleksje. 

Kątem oka dostrzegam Mariolę żon-
glującą aparatem fotograficznym i rozpostartym 
parasolem. Czas wracać do samochodu. Wje-
żdżamy do Kończyc Małych. „A teraz, co?” Py-
tam Jurka. „Obserwujcie uważnie lewe pobo-
cze, bo gdzieś tu powinien stać krzyż.” „Jaki 
krzyż?” Mariola wyrywa się z chwilowego, pogo-
dowego letargu. Jurek pokrótce tłumaczy nam, 
że w drugiej połowie stycznia 1919 roku liczne 
oddziały czeskie uderzyły na słabo bronione 
wówczas Zaolzie (jeszcze 8 stycznia 1919 roku, 
polski 3 batalion dawnego 32 pułku strzelców z 
Frysztaku został wycofany pod Lwów) i że jed-
nym z oddziałów dowodził kapitan Cezary Hal-
ler, brat gen. Józefa Hallera, no i właśnie gdzieś 
w tej okolicy, w starciu z Czechami poległ. De-
szcz leje, a my staramy się wypatrzeć owo miej-
sce, ale nic tylko drzewa i drzewa. Myśmy nic 
nie dojrzeli, a Jurek jest pewien, że już dawno, 
to miejsce minęliśmy. Wtem dostrzegamy star-
szą panią kędyś podążającą, więc ponieważ ko-
niec języka za przewodnika, zatrzymujemy się i 
pytamy staruszkę, w którym miejscu ów krzyż 
się znajduje. Pani informuje nas żeśmy bez po-
trzeby przejechali dobry kilometr. W takim ukła-
dzie zawracamy, tempem spacerowym oczy-
wiście i przy wzmożonej czujności. Po kilku mi-
nutach naszym oczom, pomiędzy wąsko rosną-
cymi drzewami ukazuje się rzeczony krzyż 
z niewielką tabliczką informacyjno – memu-
arystyczną. Napis informuje, że w tym miejscu 
podczas najazdu czeskiego na Ziemię Śląską w 
dniu 26 stycznia 1919 roku poległ śmiercią 
bohaterską major (widocznie, pośmiertnie po-
dniesiono mu rangę) Wojska Polskiego, Cezary 
Haller. Stoimy na pustej, mokrej drodze. Patrzę 
na tą, nieco sfatygowaną tabliczkę i zadaję so-

Ci młodzi ludzie dokonywali aktu ucz-
czenia patronów swojej szkoły, a prywatnie, dla 
siebie niedoścignionych mistrzów w lotniczym 
fachu, z dużym przejęciem. Patrząc na sku-
pienie i niemalże wzruszenie malujące się na 
twarzach tych dziewcząt i chłopaków z Ogólno-
kształcącego Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wi-
gury w Dęblinie, pomyślałem: A może z tą naszą 
młodzieżą wcale nie jest aż tak źle, jak powsze-
chnie zwykło się uważać. 

Rozmawiamy przez chwilę z zastępcą 
dyrektora szkoły ppłk Wiesławem Chwaściń-
skim, który z dumą mówi o swoich podopie-
cznych; „To przyszli piloci „efów (chodzi o samo-
loty F-16 i ewentualne nowsze modele)”. Spo-
glądamy na tych młodych ludzi z podziwem. 
Raptem przypominam sobie, że w bagażniku 
auta mamy różne, nasze materiały historyczne 
dotyczące niedawno obchodzonej przez nas 
XXX rocznicy Solidarności. Wspominam o tym 
półkownikowi Chwaścińskiemu, który od razu 
zapala się do pomysłu; „Oczywiście, jeżeli pań-
stwo możecie nam coś na ten temat przekazać, 
to będziemy państwu bardzo wdzięczni”. 
Młodzież już na poczekaniu przegląda gazetki 
z dużym zainteresowaniem. O! Mam jeszcze 
plakietki z naszą flagą narodową. Dziewczęta 
i chłopcy biorą te plakietki w dłonie z takim na-
bożeństwem jakbym im w nie wkładał hostię. 

Kierowca grupy dęblińskiej proponuje 
nam odwiedziny Domu Polskiego w Cierlicku, 
w którym znajduje się ekspozycja stała poświę-
cona Żwirce i Wigurze. Jak najbardziej. Czemu 
nie. Ostatecznie jesteśmy mocno zaintereso-
wani nawiązaniem jakichś wstępnych konta-
któw z członkami Polskiego Związku Kultural-
no-Oświatowego na Zaolziu. 

Gospodyni Domu pani Janina Glac, 
trochę w trybie nadzwyczajnym, bo dzisiaj urzą-
dzają u siebie wesele (z czegoś muszą się 
utrzymywać) zaprasza nas do środka. Dwa po-
mieszczenia wypełnione są modelami samo-
lotów z epoki. Na ścianach wisi kilkanaście ga-
blot wypełnionych dziesiątkami zdjęć, obrazu-
jących historię awiacji polskiej w okresie mię-
dzywojnia. Trzeba z uznaniem przyznać, że Po-
lacy z Zaolzia, pomimo, nie ma co ukrywać, roz-
licznych trudności potrafią jednak pieczołowicie 
pielęgnować pamiątki polskości. Pani Janina 
wyraża dużą radość z oferty nawiązania współ-
pracy pomiędzy Domem Polskim w Cierlicku, 
a Pamięcią Jastrzębską. Wymieniamy się nu-
merami telefonów, po czym żegnamy się z Dę-
blinianami i naszą gospodynią. Ruszamy w dro-
gę powrotną. W czasie podróży zastanawiam 
się; jak to możliwe, że mieszkając tak blisko, tak 
ważnego w historii Polski miejsca, byłem tu dzi-
siaj dopiero po raz pierwszy? Odpowiedź jest 
prosta; z niewiedzy. Ale luka została wy-
pełniona. Mam nadzieję, że po tym reportażu 
mieszkańcy Jastrzębia żywo interesujący się hi-
storią, zechcą liczniej i częściej odwiedzać Żwi-
rowisko i Dom Polski w Cierlicku.

bie głupie pytanie bez odpowiedzi: Jak to jest, 
że od czasu do czasu, żyjące ze sobą w dobrym 
sąsiedztwie państwa, czy narody, ni z tego, ni z 
owego (politycy zawsze znajdą powód), za-
czynają ze sobą walczyć? Bo co? Bo taka lud-
zka natura?! Hm… pewno innej odpowiedzi nie 
ma. Jednak wyłazi ze mnie idealista, a historia 
nasza twarda, oj twarda. 

Niepoprawny optymista z tego Jurka. 
Chciałby pokazać nam jeszcze kilka, jego zda-
niem, interesujących obiektów, ale Mariola i ja 
nalegamy żeby już parł prosto na Cierlicko, 
bo… jest nam, po prostu zimno. 

Na „Żwirowisko” docieramy przed go-
dziną 11.00. Miejsce katastrofy, to dosyć rozle-
gła polana łagodnie wznosząca w kierunku pół-
nocnym. Prowadzi ku niej jedynie wąska asfal-
towa droga. Po lewej stronie znajduje się nie-
wielki parking samochodowy, tego dnia, co dzi-
wi pusty, nie licząc samochodu Jurka i jeszcze 
jednego auta na czeskich rejestracjach, ale bez 
kierowcy. Przed tablicą informacyjną moknie ja-
kiś rowerzysta. A właśnie, przecież dzisiaj na 
„Żwirowisko” mają przyjechać uczestnicy XXIII 
Rajdu Rowerowego im. Żwirki i Wigury. Wy-
siadamy z auta i rozglądamy się wokół. Kilka-
naście metrów za tablicą obok siebie znajdują 
się symboliczne groby tragicznie zmarłych, 
a przed nimi po prawej na murku wzdłuż drogi w 
miejscu, gdzie kiedyś stał brzozowy krzyż, teraz 
stoi krzyż kamienny. Podchodzimy do rowe-
rzysty i wymieniamy z nim kilka informacji. Mó-
wi, że jest uczestnikiem rajdu, ale że jechał sa-
motnie, z Bytomia, teraz czeka na pozostałych 
kolegów i koleżanki. Mariola i Jurek prowadzą 
z nim dalszą konwersację, a ja wspinam się po 
pochyłości polany, aby obejrzeć pomnik. Na wy-
sokim kamiennym cokole ozdobionym godłami 
Polski i Czechosłowacji stoi symboliczna postać 
lotnika, który lewą ręka podtrzymuje śmigło sa-
molotowe. U podnóża cokołu leżą liczne wią-
zanki kwiatów i wieńce, całkiem świeże. Czyż-
byśmy się spóźnili? Wracam do swoich i dzielę 
się z nimi obawą, na co pan rowerzysta wyja-
śnia nam, że główne uroczystości odbyły się 
wczoraj, ale że pewnie i dzisiaj nie braknie chę-
tnych do uczczenia pamięci naszych awiatorów. 
W takim razie, póki co uzupełniam wiadomości. 
Okazuje się, że pomnik dłuta ołomunieckiego 
artysty J. Pelikana został wzniesiony w 1950 ro-
ku, i że do 1957 roku widniał na nim napis: „Pa-
mięci lotników, którzy zginęli w walce z fa-
szyzmem”. Cóż widocznie nasi „reakcyjni” piloci 
musieli uwierać komunistyczną dumę ówcze-
snych włodarzy tych ziem. Hitlerowców zresztą 
też bolała pamięć o naszych bohaterach prze-
stworzy, gdyż tuż na początku II Wojny Świato-
wej zburzyli mauzoleum wybudowane w 1935 
roku, a którego fronton ozdobiony był napisem: 
„Żwirki i Wigury start do wieczności”. Miejsce, 
w którym stało mauzoleum do dzisiaj zieje su-
gestywną pustką. W trakcie uzupełniania 
przeze mnie wiedzy o historii Żwirowiska, na 
parking podjechały dwa samochody, z których 
wysiadła grupa młodzieży w mundurach 
lotniczych. Postanowiliśmy wspólnie z nimi zło-
żyć wiązankę kwiatów pod pomnikiem. 

OlzaNet
Przygraniczny

Portal 
Informacyjny
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DRZWI WEWNĘTRZNE
Bramy garażowe

rolety

bezpłatny pomiar
okien, drzwi, 

bram garażowych
rolet zewnętrznych

autoryzowany 
punkt Gerda Jastrzębie-Zdrój, ul. Warszawska 6

tel. 32 474 14 14



Oferta 219640
Lokalizacja: Świerklany

Powierzchnia: od 1300 m2 do 1500 m2
Cena: 65 000 - 79 000
Kontak: 515 077 835

Działki budowlane

Oferta 239906
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Powierzchnia: M3
Cena: 99 900
Kontakt: 515 077 835

Oferta 234478
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Centrum
Powierzchnia użytkowa: 55,69m
M4 !!! - niski blok
Cena: 149 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 237093
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa: 56m
Cena: 149 500
Kontak: 503 073 464

2

Oferta 237097
Lokalizacja: Wodzisław XXXLecia PRL
Powierzchnia użytkowa: 56 m
Cena: 185 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 223456
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Szeroka
Powierzchnia użytkowa: 36m
Cena: 85 900
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 239905
Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Powierzchnia użytkowa: 52 m
Cena: 11 700
Kontakt: 515 077 83

2

Oferta 232715
Lokalizacja: Jastrzębie, ul. Zielona
Powierzchnia:  M6 w układzie 2 na 2
Piętro: 2
Cena: 166 000
Kontakt: 515 077 835

Oferta 237077
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój, ul. Jasna
Piętro: niskie piętro, M4
Cena: 154 500
Kontakt: 503 073 464

Oferta 237094
Działka budowlana
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa:1390 m
Cena: 114 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 239783
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 34,5 m
Cena: 92 900
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 241508

Lokalizacja: Strumień
Powierzchnia użytkowa: 140m

DOM

2

 Kontakt: 510 291 852
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Jastrzębie Zdrój
                                                                               

ul. Arki Bożka 5

tel/fax 32 43 41 381

Rybnik

ul. Korfantego 11  

tel/fax 32 422 13 78

Żory

ul. Kościuszki 18

tel/fax 32 46 96 208

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

DEKORACJE WESELNE

już od 150,00 zł
ABRAKADABRA

Studion dekoracji okolicznościowych
Jastrzębie, ul. Północna 20a tel. 530 - 750 - 830

BALON WYBUCHOWY Z 100 BALONIKAMI

150,00 zł
ABRAKADABRA

Studion dekoracji okolicznościowych
Jastrzębie, ul. Północna 20a tel. 530 - 750 - 830

DEKORACJE BALONOWE DLA FIRM

150,00 zł
ABRAKADABRA

Studion dekoracji okolicznościowych
Jastrzębie, ul. Północna 20a tel. 530 - 750 - 830

BALONIKI Z HELEM Z OKAZJI NARODZIN

59,00 zł
ABRAKADABRA

Studion dekoracji okolicznościowych
Jastrzębie, ul. Północna 20a tel. 530 - 750 - 830

BALONIKI Z HELEM-PIERWSZE URODZINKI

49,99 zł
ABRAKADABRA

Studion dekoracji okolicznościowych
Jastrzębie, ul. Północna 20a tel. 530 - 750 - 830

PES 2011 PS3. WYMIANA GIER

185,00 zł
POWERPLAY

Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 2A, pasaż 24h 
tel. 792 060 388,  www.powerplay.pl

UNCHARTED+RATCHET&CLANK PS3. GRATIS

60,00 zł
POWERPLAY

Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 2A, pasaż 24h 
tel. 792 060 388,  www.powerplay.pl

FIFA 11 PL PS3. NAJTANIEJ W MIEŚCIE

185,00 zł
POWERPLAY

Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 2A, pasaż 24h 
tel. 792 060 388,  www.powerplay.pl

Sprzedam mieszkanie
Jastrzębie-Zdrój
M-2 w Jastrzębiu-Zdroju na 
ul. Górniczej 36m2, po kapitalnym 
remoncie, nowe okna. Cena 80 tys 
do negocjacji. 
kontakt: 607 101 022

Sprzedam M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 
Własnościowe z garażem, 
umeblowane z pełnym 
wyposażeniem. Cena 143 tyś. zł - 
do negocjacji. 
kontakt: 600 725 608

Działka budowlana
Jastrzębie-Zdrój
Działka bud. w kształcie kwadratu, 
media, ogrodzona, drzewa 
owocowe o pow. 700 m.kw. 
Bardzo ładna lokalizacja przy 
ul. Gałczyńskiego. Cena 70 tyś. 
do negocjacji.
kontakt: 602 777 288

Sprzedam działkę
Jastrzębie-Zdrój
Działkę rekreacyjną o pow. 300m2 
z murowaną altaną na terenie POD 
Słoneczniki. Cena do negocjacji. 
Kontakt 723 510 997

Magazyny do wynajęcia
Jastrzębie-Zdrój
Lokal o powierzchni 43 m2, 
magazyny do wynajęcia. 
kontakt: 509 827 946

Dam pracę
Jastrzębie-Zdrój
Firma produkcyjna poszukuje 
osobę na stanowisko: kierownik 
produkcji. Wymagania: 
wykształcenie techniczne, 
doświadczenie na w/w stanowisku. 
Tel. 32 4708695 

Operator koparki
Jastrzębie, Wodzisław
Przyjme operatora koparko-
ładowarki.
kontakt:  608377080

Dam pracę
Jastrzębie Zdrój
Przyjmę do pracy w kawiarnii na 
stanowisko kelner/barman 
kontakt: 515 101 333, 883 226 331

Odstąpię PUB w centrum 
Jastrzębia, niski czynsz, ładny 
ogródek, kameralny klimat. 
Kontakt: 880 280 674 i 889 301 188

Odstąpię wyposażony, prosperujący 
Pub w Jastrzębiu Zdroju
Kontakt:  662 188 912

Zatrudnię
Przyjmę chętnych do pracy na 
stanowisko barmana lub barmanki. 
Jeśli jesteś komunikatywna, 
sumienna i chce Ci się pracować 
zadzwoń. 
kontakt: 783 967 329

Dam pracę
Pizzeria Faraon zatrudni kierowcę 
w własnym samochodem na 
weekendy. 
kontakt: 32 47 57 666

OGŁOSZENA
DROBNE

WIĘCEJ NA
www.jasnet.pl

GIRLANDY BALONOWE

już od 50,00 zł
BALONOWY ŚWIAT

Al. Piłsudskiego 25a, Jastrzębie-Zdrój
www.balonowyswiat.wordpress.com

www.aspect.info.pl www.market.jasnet.pl
więcej ofert znajdziesz na:

MEGA OKAZJA
DOM

powierzchnia: 300m2 
lokalizacja: Strumień

cena: 599 000
JEDYNA TAKA OFERTA 

W REGIONIE!!! 
PRAWIE 500m2 

POWIERZCHNI W TAK 
NISKIEJ CENIE!!! 

OKAZJA NA 
WYŁĄCZNOŚĆ!!!

Kamienicę wybudowaną w okresie 
międzywojennym w samym centrum Strumienia 
na Rynku. Kamienica należy do strefy 
zabytkowej ale nie ma statusu zabytku. 
Aktualna powierzchnia użytkowa wynosi 300m2

Kontakt: 510 291 852

DOM
powierzchnia: 300m2 
KOMFORTOWY DOM

lokalizacja: 
Jastrzębie Zdrój

cena: 797 000

Nietuzinkowy, komfortowy, na dużej, 
przestronnej i regularnej działce. 
Nowoczesne aranżacje wnętrz, dwu-
stanowiskowy garaż, pomieszczenie 
przygotowane do podłączenia sauny, 
wygodne ciągi komunikacyjne, 
przestronny taras, miłe otoczenie, 
wspaniali sąsiedzi.

Kontakt: 503 073 464

Mieszkanie
powierzchnia: M5 - 

63m2 
Najtańsze w J-biu.

lokalizacja: 
ul.Turystyczna
cena:139700,00 

To miejsce na realizację 
swoich marzeń.
Ciepłe i przytulne M5 ze śliczną 
kuchnią i łazienką.
Zadbane i czyściutkie, miła aura 
w każdym kącie tego mieszkania

Kontakt: 503 073 4645

DOM
powierzchnia: 

140mkw 
lokalizacja: 

Jastrzębie Zdrój 
ul.Połomska

375.000 do neg

7 dużych pokoi, dwie łazienki (parter 
razem z wc, piętro osobno z wc), garaż, 
duża widna kuchnia na piętrze oraz mała 
na parterze, 2 pomieszczenia 
gospodarcze oraz garaż,  nowe okna 
PCV oraz wymienione grzejniki wraz z 
instalacją grzewczą (miedź). Media: prąd, 
woda, kanalizacja miejska, C.O. węglowe.

Kontakt: 510 291 852
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-NOWE KARNETY
-NOWE CENY

DO KAŻDEGO KARNETU W FITNESS CLUBIE “ZAHIR”
KOLACJA W RESTAURACJI “STARY  ZDRÓJ” ZA

PROMOCJA DO 30.12.2010                      www.zahir.com.pl                        www.staryzdroj.com.pl
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Dziś stara się kontynuować tradycje poprzednich 
szefów Klubu Biegacza: Jana Tyńca i Mariusza Ma-
tuszewskiego. Pod jego czujnym okiem trenują mię-
dzy innymi utalentowani Sebastian Urbanek i Dagma-
ra Banach. Z jego rad korzystają również starsi człon-
kowie klubu.
Marzy o prawdziwie profesjonalnym klubie lekko-
atletycznym. I jak każdy trener, mający za sobą po-
ważniejszą przygodę na bieżni, chciałby wychować 
sportowego mistrza.  

Wróble ćwierkają, że trener Jakub Staśkiewicz miał 
niegdyś świetne wyniki na dystansie 800 metrów. Rekord 
życiowy na poziomie 1:54...

Cóż, był to mój koronny dystans. Poza tym biegałem na 1000 
oraz 1500 metrów, gdzie moje rekordy życiowe to odpowiednio 
2:29 i 3:55.

Czyli średniodystansowiec.

Dokładnie. Byłem „średniakiem” (śmiech). Za czasów junior-
skich moje wyniki były jednymi z najlepszych w województwie. 
Udało mi się też wywalczyć piątą lokatę podczas halowych mi-
strzostw Polski w Spale. To było w połowie lat dziewięć-
dziesiątych. W innych zawodach, jeszcze jako junior młodszy, 
miałem szansę na trzecie miejsce podczas I Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Słyszałem za uchem, że mogę zdobyć 
podium. Zestresowałem się i przybiegłem poza pierwszą dzie-
siątką (śmiech). Bywało też tak, jak w trakcie Mistrzostw Polski 
Juniorów w Bydgoszczy, gdzie na dystansie 1500 metrów, do 

300 metrów przed metą prowadziłem w stawce. Postanowiłem, 
że zafiniszuję za 100 metrów. Tymczasem rywale zaczęli fini-
szować właśnie na 300 metrów przed taśmą. Zanim się zorien-
towałem, byli przede mną. Zadecydowała chwila zawahania...

Jak się zaczęła ta cała przygoda z biegami?

W szkole podstawowej fantastyczna pani magister Lach, już 
nieżyjąca, zaraziła mnie miłością do sportu. Poza biegami był ja-
kiś epizod z piłką nożną i judo, ale to właśnie ta dyscyplina naj-
bardziej mnie wciągnęła. Jako dziecko bardzo chętnie sam 
ustalałem sobie trasy i biegałem. Kilka lat temu poszedłem spra-
wdzić, ile kilometrów miały tamte dawne trasy. Okazało się, że 
nawet po 10 km! Do Klubu Biegacza MOSiR (wówczas 
MOSTiR) trafiłem po zawodach w Szkole Podstawowej nr 5, 
które organizował Stefan Kalinowski. Postanowiłem spróbować. 
Zapisałem się w listopadzie 1991 roku. Na samym początku 
istnienia klubu. W grudniu1996 roku Kalinowski założył KS Dia-
ment, w barwach którego startowałem przez kolejne trzy lata. 

Jakie były relacje między KB MOSiR i KS Diament?

Te kluby rywalizowały ze sobą. W KB MOSiR autorytetem był 
Jan Tyniec, natomiast w Diamencie rządził Stefan Kalinowski. 
Sportowa rywalizacja często przenosiła się również poza bie-
żnię. Dlatego przedstawiciele obu środowisk niespecjalnie da-
rzyli się sympatią. Szkoda... W ramach przygody z KS Diament 
miały miejsce wyżej opisywane wydarzenia na mistrzostwach 
juniorów.

Nigdy nie próbowałeś dłuższych dystansów?

Zawsze wolałem bieżnię. Przełaje i biegi uliczne były dodatkami. 

dnak potrzebują mojej pomocy, to chętnie jej udzielam. Poza 
tym sam mam okazję uczyć się od sportowców takiego formatu.
Co radziłbyś tym, którzy chcieliby pobiegać, a boją się?

Na początek poleciłbym badania, czy stan zdrowia pozwala na 
podjęcie wysiłku fizycznego. Jeśli wszystko jest w porządku, to 
najważniejsze są wytrwałość i cierpliwość. Nawet w przypadku 
rekreacji należy te cechy wykazać. Systematyczność to pod-
stawa. Minimum to trzy razy w tygodniu. Czasami mam też wra-
żenie, że najtrudniej jest... biegać wolno. Tymczasem wysiłki tle-
nowe, czyli biegi wolniejsze, ale za to bardzo długie, to najlepsza 
forma rekreacji. Także dla osób, które chcą poprawić swoją 
sylwetkę.

Czyli po prostu schudnąć.

Dokładnie. Energia wolnych kwasów tłuszczowych jest naj-
częściej wykorzystywana przy wysiłkach maratońskich. Czyli 
należy biegać wolniej, ale dłużej. Ważne jest, aby każdy in-
dywidualnie dostosował wysiłek do swoich możliwości. Nawet 
gdyby wysiłek tlenowy trwał np. 15 do 30 minut, bo takie są 
możliwości danej osoby, to będzie to jak najbardziej pra-
widłowe. Rozsądny, systematyczny wysiłek to gwarancja pro-
gresji. Również świetną alternatywą dla wysiłków wy-
trzymałościowych jest Nordic Walking, gdzie z kolei ob-
ciążenia na stawy są dwa razy mniejsze niż przy biegu.

Co czuje trener, gdy na zawodach wyprzedza go 
podopieczny?

Dobre pytanie (śmiech). Dumę, jak w przypadku ostatniego pół-
maratonu w Pile. Na zawodach bardziej przeżywa się sukcesy 
swoich zawodników, aniżeli swoje. Przecież Sebastian Ur-
banek, który jest ode mnie prawie dwadzieścia lat młodszy, na 
pewno złoiłby mi skórę na 400 metrów. Ale to naprawdę tylko 
cieszy. Zdecydowanie inaczej jest, gdy w trakcie biegu widzę 
przed sobą jakąś siwą głowę i nic nie mogę zrobić (śmiech). 
Wtedy zdarza się przekląć pod nosem, że organizm nie taki, jak 
kiedyś. Poza tym w związku z pracą i zajmowaniem się klubem, 
nie ma za bardzo czasu na systematyczny własny trening.

Nie da się być jednocześnie biegaczem i trenerem?

To trudne. W trakcie treningu należy przede wszystkim kontro-
lować to, co robią zawodnicy, a nie skupiać się na sobie.

Czy zdarzyła Ci się jakaś szkoleniowa porażka?

Za dużą stratę uważam Natalię Sajdak. Była świetna na 400 
metrów, ale doznała kontuzji w trakcie gry w piłkę nożną. I było 
po zawodach... Szkoda mi również Roberta Czerwińskiego. Na 
nim z kolei odbiło się miejsce zamieszkania. Otóż na każdy tre-
ning przyjeżdżał na rowerze ze Skrbeńska. Na dłuższą metę nie 
da się pogodzić takiego wysiłku z treningiem biegowym. Poza 
tym nie zawsze mógł przyjeżdżać. Dziś pochłaniają go studia 
i praca. Na sport niestety zabrakło czasu.

A jak żona zapatruje się na Twoje zaangażowanie w sport?

Na pewno chciałbym jej za wszystko podziękować. Za to, że 
wytrzymuje ze mną (śmiech). Często nie ma mnie w domu i za-
miast przebywać z nią, biegam po bieżniach i stadionach. Na 
szczęście Beata jest tolerancyjna i... ambitna. Ostatnimi czasy 
zaczęła nawet biegać ze mną.

Czyli trzeba ją zapisać do klubu.

Nie wiem, jak zareagowałaby na taką propozycję (śmiech).

Jakie są Twoje sportowe cele na przyszłość?

Chciałbym nadal rozwijać swoją wiedzę w aspekcie biegów. Na 
razie jestem jedynie instruktorem. Mam zatem nadzieję, że uda 
mi się zdać odpowiednie egzaminy w kierunku pozostania licen-
cjonowanym trenerem. Wierzę, że kiedyś uda się stworzyć 
lekkoatletyczny klub z prawdziwego zdarzenia, w którym dzie-
ciaki mogłyby rozwijać się nie tylko w biegach, ale i w kon-
kurencjach rzutowych czy skokach. Marzę również, że istotnie 
uda mi się wychować prawdziwego lekkoatletycznego mistrza...

rozmawiał: 

Na bieżni nawet trzynastolatek może wygrać z dwu-
dziestolatkiem. Poza tym bardziej liczy się czas, aniżeli lokata. 
Przybiegając jako ostatni pobijałem rekord życiowy i byłem naj-
szczęśliwszym człowiekiem na świecie. Czasami bywa tak, że 
nieobeznany z realiami biegów na bieżni rodzic narzeka, że jego 
pociecha zajęła dalekie miejsce. Nie widzi jednak, że właśnie 
pobiła „życiówkę”...

Dlaczego rozstałeś się z Diamentem?

W wyniku różnicy poglądów ze Stefanem Kalinowskim. Po roz-
staniu przez rok byłem zdany na siebie. Później rozpocząłem 
studia na AWF  Katowice, gdzie zostałem zawodnikiem miej-
scowego AZS AWF, ale przygoda z Katowicami trwała tylko rok. 
Spotkałem tam jednak bardzo dobrego trenera, Stanisława Ma-
rmura, który doprowadził mnie do świetnej dyspozycji. Później 
wyjechałem na pół roku za granicę. Po powrocie upomniało się 
o mnie wojsko. Trafiłem do Koszalina i stosunkowo szybko tra-
fiłem do reprezentacji jednostki. Wszystko układało się świetnie, 
ale do czasu. Na dwa tygodnie przed wojskowymi mistrzo-
stwami Polski zerwałem ścięgno Achillesa w lewej nodze. By-
łem załamany całą sytuacją tym bardziej, że jako jednostka zdo-
byliśmy srebro, a ja nie mogłem brać w tym wszystkim udziału. 
Na dodatek w jednostce powiedzieli mi, że to tylko naderwanie 
mięśnia łydki. Niestety, gdy okazało się, że to jednak było zer-
wane ścięgno, diagnoza była jedna. Koniec ze sportem i zwol-
niene ze służby wojskowej. Dopiero w Jastrzębiu jakoś mnie 
„poskładali”, ale lekarz nie widział szans powrotu do sportu.

Ale udało Ci się wrócić...

Tak. Powoli wracałem do biegania. Rzeczywiście, był to swego 
rodzaju cud. Przecież lekarz obawiał się, że nie będę mógł już 
ani skakać, ani biegać. Paradoksalnie jednak, dziś przeszkadza 
mi prawa noga, gdyż przez tamten okres, gdy lewa „dochodziła 
do siebie”, cały ciężar ciała skupiałem właśnie na niej. Cóż... lata 
już nie te.

Po wyleczeniu kontuzji ponownie pojawiłeś się w Klubie 
Biegacza MOSiR.

Tak, pomagałem mojemu serdecznemu przyjacielowi, Mariu-
szowi Matuszewskiemu, który przejął klub po Janie Tyńcu. Ma-
tuszewski przez cztery lata przewodził naszemu środowisku, 
a ja przy nim uczyłem się również spraw organizacyjnych. 
W 2005 roku Mariusz postanowił wyjechać za granicę. 
I wszystko spadło na moją głowę.

I zostałeś „człowiekiem do wszystkiego”.

Coś w tym stylu (śmiech). Na szczęście mam jeszcze dyrekcję 
MOSiR-u do pomocy (śmiech). A mówiąc poważnie, to również 
od dyrekcji mogę się uczyć pewnych aspektów organiza-
cyjnych. Praca w klubie i dla klubu przynosi mi dużo przy-
jemności. Nie ukrywam jednak, że obawiałem się przejęcia klu-
bu. To duża odpowiedzialność.

Co uważasz za swój największy sukces szkoleniowy?

Przede wszystkim przekonałem się, że stres towarzyszący tre-
nerowi jest o wiele większy, aniżeli stres startującego zawo-
dnika. Poza tym szkolenie juniora i seniora to zupełnie inne as-
pekty. Samo przejście z wieku juniora do seniora to przepaść. 
Cieszę się na pewno, że miałem okazję spotkać takich za-
wodników i zawodniczki, którzy „mieli to coś”. Czyli przymus pra-
cy. Najważniejsze w sporcie są predyspozycje psychiczne. Stro-
nę fizyczną można wytrenować, ale jeśli głowa nie jest w po-
rządku, to ciężko cokolwiek  zrobić. Przykładem może być Ane-
ta Suwaj, a także obecnie min. Sebastian Urbanek. Aneta, choć-
by padała, musiała wykonać zadane ćwiczenia. Słaniała się na 
nogach, ale nie odpuszczała. Często to ja muszę ich hamować, 
żeby nie zrobili sobie krzywdy.

A jak wyglądają Twoje relacje ze starszymi zawodnikami? 
Jerzemu i Damianowi Zawieruchom lub nestorom: 
Sylwestrowi Ćwikle czy Tadeuszowi Siegmundowi chyba 
trudno doradzać?

Często wymieniamy poglądy na różne sportowe tematy. Nie 
chcę się nikomu z doświadczonych biegaczy narzucać. Jeśli je-

"Wychować 
sportowego mistrza"

Jakub Staśkiewicz to człowiek-instytucja w Klubie Biegacza MOSiR Jastrzębie. 
Nie tylko zajmuje się stroną organizacyjną mającego wspaniałe tradycje klubu, 
ale też szkoli młodych adeptów lekkoatletyki. Poza tym sam trenuje i uczestniczy 
w zawodach. Kilkanaście lat temu sam był nieoszlifowanym sportowym 
diamentem, ale dobrze rozwijającą się przygodę z biegami przerwała ciężka 
kontuzja.
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Kamil Mazur, Karolina Kozera i Patrycja Nalepa 
odnieśli zwycięstwa w swoich kategoriach 
w Pucharze Polski we Wspinaczce Sportowej 
Juniorów w prowadzeniu. Impreza odbyła się 
na ściance wspinaczkowej Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu. Wychowan-
kowie Macieja Kłopotka walczący w barwach 
Klubu Wysokogórskiego zdominowali zawody. 
Ponadto na podium stanęli: Dawid Herman, 
Patrycja Gawlas i Jan Kaczmarczyk. 

Damian Zawierucha wraca do wielkiej formy. Po 
krótkiej przerwie czołowy jastrzębski długo-
dystansowiec znów stanął na najwyższym sto-
pniu podium. Tym razem zawodnik KB MOSiR 
Jastrzębie wygrał VIII Mikołowski Bieg Uliczny 
na dystansie 10,8 km. Zawierucha osiągnął 
czas 36:12:50. Nieco ponad trzy minuty po nim 
na mecie pojawił się kolejny z naszych świe-
tnych lekkoatletów, Tadeusz Siegmund. 

Pięciu jastrzębskich długodystansowców wzię-
ło udział w prestiżowym 32. Maratonie War-
szawskim, będącym jednym z elementów Ko-
rony Polskich Maratonów. Najlepiej z naszych 
biegaczy spisał się Krzysztof Janik, który 
przebiegł 42,195 m w czasie 3:11:10 i stracił 
niecałą godzinę do zwycięzcy, Etiopczyka Tola 
Bane. Pół godziny po Janiku na metę wpadł Ar-
kadiusz Szczepańczyk z KSRG Zofiówka. 
Kilkanaście minut po nim maraton ukończył Ja-
rosław Krachało. Powyżej czterech godzin po-
biegli klubowi koledzy Szczepańczyka, Dawid 
Flasz i Dariusz Serafin.

Pięcioro reprezentantów Jastrzębia Zdroju 
pobiegło w zakopiańskim III Alpin Sport Tatrzań-
skim Biegu pod Górę, mającym status Finału 
Montrail Ligi Biegów Górskich. Na trasie o dys-
tansie 8,5 km i przewyższeniu ponad 1000 m 
zwyciężył Maciej Bierczak. Z jastrzębskich 
zawodników najlepiej spisał się nasz ekspo-
rtowy maratończyk Damian Zawierucha, który 
był siódmy z czasem 55:26. Cztery minuty za 
nim na mecie pojawił się Dominik Ząbczyński, 
a po kolejnej minucie bieg ukończył powracają-
cy na trasy Jerzy Zawierucha. 40. lokatę w ge-
neralce uzyskał Michał Śmietana, a 101. była 
jego klubowa koleżanka Magdalena Krzyżak. 
Dwoje młodych biegaczy KRS TKKF Mors zna-
lazło się na podium w kategorii juniorów.

Laura Grzyb i Aneta Palica kolejny raz skorzy-
stały z okazji do rozsławienia jastrzębskiego 
boksu. Tym razem zawodniczki BKS Jastrzębie 
wystartowały w V Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Śląska, które odbyły się w Gliwicach. Na 
najwyższym stopniu podium w kategorii kade-
tek stanęła Laura Grzyb, natomiast wicemis-
trzostwem w kategorii juniorek może pochwalić 
się Aneta Palica. Aneta Palica wystartowała 
w kategorii juniorek do 48 kg. W półfinale poko-
nała Lilię Pfeifer z Niemiec, czym zrewanżo-
wała się tej rywalce za niedawną porażkę. W fi-
nale musiała uznać wyższość przedstawicielki 
gospodarzy, Sandry Brodackiej. Laura Grzyb 
walczyła w kategorii kadetek do 50 kg. W finale 
wygrała z Kamilą Zawół z Czarnych Słupsk.

Czworo reprezentantów Jastrzębia Zdroju 
wzięło udział w kolejnym etapie kolarskiego Po-
werade Suzuki Bike Marathon, który odbył się 
w Istebnej. Na dystansie niemal 53 km wśród 
licznego grona uczestników znaleźli się: Małgo-
rzata Adamczyk, Arkadiusz Naruszewicz, Ire-
neusz Miśkowiec i Tomasz Faszczowy. Najle-
piej spisał się tradycyjnie Naruszewicz, który 
zajął bardzo dobrą, 33. lokatę w klasyfikacji ge-
neralnej i zmieścił się w dziesiątce najlepszych 
w kategorii M3. Dobrze zaprezentował się też 
Ireneusz Miśkowiec, który był 75. Z kolei To-
masz Faszczowy zajął 247. miejsce. Wśród 
pań, w kategorii K3 jako dziewiąta linię mety 
przekroczyła Małgorzata  Adamczyk.
Adrian Krzyżostaniak zaliczył bardzo dobrą 
końcówkę kolarskiego sezonu w Eska Bike Ma-
raton. W ramach zawodów jastrzębianin zajął 
42. lokatę w Świeradowie oraz 60. w finałowej 
imprezie w Karpaczu. W Świeradowie pojechał 
też inny jastrzębski kolarz górski, Ireneusz Miś-
kowiec. Zawodnik Hortexu Team MTB był 189. 
w minimaratonie. Świetna postawa Adriana 
Krzyżostaniaka w ramach kategorii M2 dała mu 
ostatecznie fantastyczne, dziesiąte miejsce 
w klasyfikacji generalnej tej kategorii za cały se-
zon 2010. Reprezentant Pik-Netmetis Grupy 
Kolarskiej może ten rok zaliczyć do bardzo 
udanych

Troje reprezentantów naszego miasta wzięło 
udział w Europejskich Letnich Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych, które odbyły się w mijającym 
tygodniu w Warszawie. W tej prestiżowej im-
prezie pod czujnym okiem trenera Jarosława 
Gilgi wystartowali: Marta Wullert, Mateusz 
Skrobol i Marek Kaczor. Na co dzień są oni ucz-
niami Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu Zdroju 
oraz członkami sekcji terenowej Olimpiad Spe-
cjalnych Wigor. Wszyscy nasi reprezentanci 
spisali się świetnie i powrócą do Jastrzębia 
z medalami. Marta Wullert zdobyła trzy złote 
medale w jeździe szybkiej na wrotkach na dy-
stansach 500m i 1000m, a także w sztafecie 
2x200 m. W tej samej dyscyplinie brązowy krą-
żek zdobył Mateusz Skrobol. Piąty medal dla 
Jastrzębia ustrzelił Marek Kaczor w skoku w dal

W ostatnim akcie sezonu siatkówki plażowej na 
Kąpielisku "Zdrój", którym był Turniej "75 Plus" 
o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji zwyciężyli Piotr Majewski i Marek 
Samol z Jastrzębia Zdroju. W finale imprezy po-
konali kolejnych jastrzębian: Grzegorza Setlaka 
i Adama Mojeścika. Na podium znaleźli się ró-
wnież goście z Radzionkowa i Piekar Śląskich: 
Jarosław Rojek i Andrzej Adamek

Waldemar Butanowicz został mistrzem Jastrzę-
bskiej Ligi Tenisowej. Uważany za najlepszego 
jastrzębskiego specjalistę w tej dyscyplinie Bu-
tanowicz pokonał w finale fazy play-off Anto-
niego Gogulskiego w dwóch setach 6:0, 6:0. 
Trzecie miejsce przypadło Krzysztofowi Kuż-
drzałowi, który w meczu o brąz wygrał z Henry-
kiem Gołdynem 6:4, 6:2. Finały imprezy roze-
grano na kortach Ośrodka Wypoczynku Nie-
dzielnego.

Kolarstwo

Olimpiady specjalne

Siatkówka plażowa

Tenis
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Zabrakło szczęścia  

Jastrzębscy żeglarze 
z Pucharem Polski 

Koncert Gitary i Gorzały 

Sensacyjny Manhattan

Podopieczni Jiriego Reznara mają za sobą kolejne wyjazdowe spotkanie. Po raz kolejny zabrakło odrobiny 
szczęścia. Chociaż to jastrzębianie lepiej rozpoczęli niedzielny pojedynek, to niestety JKH GKS minimalnie 
przegrało z Zagłębiem Sosnowiec. Tym samym na pierwsze wyjazdowe zwycięstwo hokeiści i kibice 
jastrzębskiego GKS-u będą musieli jeszcze poczekać.

Zagłębie Sosnowiec – JKH GKS Jastrzębie 3:2 (1:2; 2:0; 0:0)
Bramki: 
1:0 (5.52) Duszak - Jarosław Dołęga 5/3
1:1 (13.15) Mateusz Danieluk - Richard Kral - Petr Lipina 5/4
1:2 (13.57) Maciej Urbanowicz - Marcin Słodczyk - Milan Furo
2:2 (21.28) Tomasz Kozłowski - Marcin Kozłowski - Jarosław Dołęga 5/4
3:2 (39.14) Marin Kozłowski - Jarosław Dołęga

JKH GKS Jastrzębie: 
Daniel Kachniarz (Tomasz Szatkowski - nie zagrał)  – Adian Labryga (2), Mateusz Bryk; 
Petr Lipina, Richard Kral (4), Mateusz Danieluk - Daniel Galant, Bartosz Dąbkowski; 
Maciej Urbanowicz (2), Marcin Słodczyk, Milan Furo (12) - Tomasz Pastryk, Kamil Górny (2); 
Richard Bordowski, Jakub Ciupa, Tomasz Kulas - Arkadiusz Kąkol.

Niepełnosprawni żeglarze z Jastrzębia Zdroju po raz kolejny zdobyli Puchar Polski. Po trzech edycjach, 
które odbyły się w Giżycku w lipcu, sierpniu i wrześniu, jastrzębska ekipa pod przywództwem Mariana 
Zakowicza zajęła pierwszą lokatę. Tylko w ramach ostatniej z wymienionych edycji nasi żeglarze musieli 
uznać wyższość innej załogi. W pozostałych byli najlepsi i zasłużenie wygrali klasyfikację generalną. 
Udział w sukcesie, poza Marianem Zakowiczem, mają: Ewa Nazarowska (prezes Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu), Eugeniusz Rakowicz i Wiesław Borowiecki. 
Ponadto jastrzębscy żeglarze wzięli udział w Festiwalu Sportów Wodnych, gdzie w regatach ekipy 
Mariana Zakowicza i Eugeniusza Rakowicza zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsce.

Wysoką dyspozycję strzelecką potwierdzili zawodnicy GKS Jastrzębie. W spotkaniu dziewiątej kolejki 
GieKSa rozgromiła Jedność Jejkowice 6:2. Kolejnego hat-tricka zaliczył Witold Wawrzyczek, dwie bramki 
dołożył niezawodny Kamil Gorzała, a jedną Adrian Kopacz. Dzięki zwycięstwu nasz zespół wrócił na pozycję 
lidera ligi okręgowej. Forteca Świerklany i Start Pietrowice Wielkie przegrały swoje mecze.

GKS 1962 Jastrzębie - Jedność Jejkowice 6:2 (3:0)
1:0 Kamil Gorzała '8
2:0 Kamil Gorzała '23
3:0 Witold Wawrzyczek '35
4:0 Adrian Kopacz '65
4:1 Dariusz Odon '68
4:2 Dariusz Odon '81
5:2 Witold Wawrzyczek '88
6:2 Witold Wawrzyczek '90 (karny)

GKS 1962 Jastrzębie: 1. Marcin Antończyk (72. 33. Szymon Prostacki) - 3. Tomasz Kocerba 
(77. 2. Tomasz Lorenc), 4. Tomasz Ciemięga, 18. Kamil Michalczyk, 16. Michał Mach 
- 7. Kamil Gorzała, 23. Witold Wawrzyczek, 5. Adrian Kopacz, 17. Arkadiusz Taraszkiewicz 
- 26. Bartłomiej Setlak (46. 6. Błażej Pawliczek), 8. Kamil Jadach (65. 10. Krzysztof Knesz).

Porównywalną do tej sensacji może być jedynie ta sprzed kilkunastu lat, gdy ówczesny mistrz Polski 
Widzew Łódź przegrał w pierwszej kolejce w Radzionkowie 0:5. Podobnie w miniony weekend było na 
naszym lokalnym gruncie. Beniaminek grupy A - Manhattan, pokonał broniącą tytułu mistrzowskiego 
ekipę Semi Nosiadek 4:3. W tabeli prowadzi Luciano-Futsal, który wygrał wysoko z Odlbojami. W grupie B 
pod dwóch wysokich zwycięstwach stawce przewodzi spadkowicz GKS 1962 Jastrzębie.

Grupa A . 1. kolejka - 3.10.2010

Semi Nosiadek-Italparts – Manhattan 3:4 (0:0)  
KSRG Zofiówka – Colo Team 3:1 (2:0)  
Pub Żywiecki - JanPol – Pizzeria Killers 3:0 (1:0)  
TKKF Chrobry Omega – Cukiernia Jagódka - MORS 3:2 (1:1)   
NSZZ Solidarność Zofiówka – Elita 4:3 (1:0)  
Luciano - Futsal – Oldboje Jastrzębie 6:2 (2:2)  
Nankatsu FC – SułSport 6:5 (3:1) 

Redakcja wydania gazetowego JasNetu:
Jasnet - Jastrzębski Portal Informacyjny,

Al. Jana Pawła II 1/15a (budynek Jantar, II piętro),
44-335 Jastrzębie Zdrój, tel. (032) 474 00 00

Wszelkie pytania dotyczące reklamy na portalu JasNet 
prosimy kierować na marketing@jasnet.pl

lub pod numer tel. (032) 474 00 00

W sprawie reklamy w wydaniu gazetowym 
prosimy o kontakt na gazeta@jasnet.pl 

lub pod numer tel. 531 350 850 www.gazeta.jasnet.plwww.gazeta.jasnet.pl
Wszelkie prawa do opracowań graficznych zastrzeżone. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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