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piękniejszych miast w polsce!
autor: Odnowiciel

Jak Janecki myśli że jest juz dożywotnim monarchą 
miasta to się może grubo pomylić
autor: Nostradamus

Uważam, że te wybory powinna wygrać Pani Alina 
Chojecka kobieta ma inne spojrzenie na świat i będzie 
dostrzegała te problemy których nie widzą Panowie. Trzeba 
tylko dać kobiecie szanse. Z całym szacunkiem do pracy 
Panów ale oni już mieli okazję się wykazać.
autor: mieszkanka Jastrzębia

Dość rujnowania naszego sportu po 8 latach jedna 
DUMA nam wystarczy w mieście. Czekam na konkrety od 
pozostałych kandydatów niż obecny prezydent!
autor: sportowiec

Mając taki budżet jak miał p. Janecki każdy z 
kandydatów zrobi o wiele więcej. Dobry ekonomista będzie 
planował z głowa. Nie będzie zlecał projektów, które potem 
lądują w koszu, bo np. brak kasy. Pan Janecki też na 
początku tak nie błyszczał ani z mowa ani z garniturami. 
Należy dać szansę nowym, niech się wykażą. Na pewno nie 
będą gorsi. Nie ma dożywotnich prezydentów.
autor: Maria

Janecki i inwestycje w mieście? Chyba że Duma która 
powstaje już kilka dobrych lat. Na dodatek chcieli jeszcze 
zrobic to z przekrętem ale się nie udało. Miała być mała hala 
za grubą kase.
autor: inż... Bzianecki

Witam wszystkich .Podajcie mi choć jeden przykład co 
do wspólnoty ci co tak chwalą ja wiem tylko jedno -Prezydent 
Miasta Jastrzębie-Zdrój powinien zająć się miastem,a nie 
tylko Bziem gdzie mieszka,a sporadycznie coś zrobić w mie-
ście żeby zamydlić oczy mieszkańcom naszego mia-
sta.Więc nie wypisujcie tutaj głupot na ten temat. Spójrzcie 
prawdzie w oczy i zastanówcie się o w naszym mieście 
powinien zostać Prezydentem!
autor: bezstronny
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SONDA  PREZYDENCKA

Znane jest powszechnie stwierdzenie, że demokra-
cja jest jednym z najgorszych ustrojów, ale jak dotąd nikt 
nie wymyślił lepszego. Jest ona dobrym i sprawdzonym 
sposobem o decydowaniu o sprawach dla danej spo-
łeczności najważniejszych. Wiadomo, ilu ludzi, tyle pomy-
słów na to co zrobić w mieście, a na coś trzeba się zdec-
ydować – wszystkiego naraz nie da się zrealizować. Ale 
zanim wybór nastąpi każdy kandydat może zaprezento-
wać swoje, nawet najdziwniejsze i najbardziej oryginalne 
plany. Są też tacy, którzy nie mają dobrych pomysłów, 
a miejsce w Radzie traktują jako dobry sposób na lukraty-
wne stanowisko. Tylko jak ich rozróżnić?

Temu właśnie służy kampania wyborcza. Ma ona za 
zadanie przygotować mieszkańców do mądrego, racjo-
nalnego i odpowiedzialnego wyboru. Nie należy  tego my-
lić z konkursem piękności czy też zawodami na najbar-
dziej „odjechany” wehikuł latający. Pretendenci do urzędu 
prezydenta, ale także radnych powinni zaprezentować co 
i jakimi sposobami chcą osiągnąć w mieście przez naj-
bliższe cztery lata. Przy czym mniej istotny jest tutaj ich 

stan cywilny, upodobania kulinarne czy innego tego  typu 
rewelacje. 

Rzeczowa i merytoryczna kampania powinna sku-
piać się na ważeniu argumentów, podejmowaniu tru-
dnych, nie zawsze wygodnych tematów. A temperatura 
sporu politycznego ma nie przekraczać powszechnie obo-
wiązujących norm kulturalnych. Poza tym wyborcy powi-
nni mieć stworzoną możliwość zapoznania się z progra-
mem kandydatów, tak aby wiedzieć na co się decydują 
i czego można się spodziewać. W tym celu komitety wy-
borcze szukają możliwości dotarcia do wyborców, jednak 
ich skuteczność jest ograniczona, bo nie każdy dysponuje 
czasem, żeby móc przybyć w określone miejsce na wy-
znaczoną godzinę. I tutaj nieocenioną pomocą jest Inter-
net, gdzie coraz bardziej przenosi się wyborcza rywali-
zacja. Właśnie z myślą o wyborcach Jastrzębski Portal 
Informacyjny JasNet stworzył specjalną stronę, na której 
znajdują się te potrzebne informacje. Wystarczy kliknąć i 
już znajdujemy się w ogniu walki wyborczej. Dzięki temu 
istnieje możliwość poznania kandydatów nie tylko  z twa-

rzy i haseł. Internauta dowiaduje się o tym, kim są, jakie 
mają poglądy i co proponują mieszkańcom. Można też 
napisać swój komentarz, zadać pytanie lub wyrazić opinię 
o dotychczasowych radnych. A wszystko to w zaciszu 
swojego mieszkania, niezależnie od pory dnia. 

Demokracja jest starym wynalazkiem człowieka. Je-
dnak jej istota pozostaje wciąż ta sama. Opiera się na mo-
żliwościach ludzkiego rozumu, który powołał ją do życia. 
Chodzi o dobry, trafny i nieprzypadkowy wybór. Kiedyś lu-
dzie gromadzili się na placach miast i zawzięcie dysku-
towali, słuchali, zdobywali informację. Dzisiaj można 
uczynić to za pośrednictwem Internetu. Jest on swoistego 
rodzaju agorą, forum, trybuną, bramą, autostradą.  To 
miejsce tętniące życiem współczesnego człowieka, prze-
strzeń gdzie ścierają się poglądy i wykuwają nowe idee. 
Nie da się dzisiaj, w XXI wieku wyobrazić sobie jakiego-
kolwiek przedsięwzięcia bez zastosowania tego narzę-
dzia. Nie da się wygrać wyborów bez Internetu. 

Już niedługo wybory samorządowe. Jeśli sami po-
zbawimy się prawa decydowania  o tym, kto będzie spra-

wował władzę albo damy się skusić twarzom i hasłom wy-
borczym, to nie narzekajmy potem, że wszystko u nas 
dzieje się źle. Nie jest też słusznym stwierdzenie, iż: Mnie 
polityka nie interesuje, bo ona zaczyna się już za progiem, 
a często go przekracza. Raz na cztery lata pojawia się mo-
żliwość pływu na najbliższe otoczenie i warto z tej szansy 
skorzystać. 

Często mówi się, że zwykli ludzie nie mają wpływu na 
politykę, która jawi się jako coś z innej, nieznanej gala-
ktyki, coś co trzeba omijać, a nawet się bać. To stwier-
dzenie jest nieprawdziwe, bo to wyborcy zatrudniają 
i zwalniają polityków, podpisują z nimi kontrakty raz na 
cztery lata. To obywatele są najważniejsi. Tak więc ja-
strzębianie powinni skorzystać ze swego prawa wybor-
czego i zgodnie z tym, co mówił przed wiekami jeden z naj-
wybitniejszych tragików greckich Ajschylos pokazać, że: 
„Wiele waży głos ludu, wielka w nim potęga”. 

 

Już za dwa tygodnie odbędą się wybory samorządowe. Wielu kandydatów zdecydowało się ubiegać o stanowisko w Radzie Miasta. Czy mają do zaproponowania wyborcom coś więcej niż tylko 
twarze i hasła? Czy potrafią wyjść poza ogólnikowe stwierdzenia, będące często pobożną książką życzeń, demonstrowaną na potrzeby kampanii wyborczej? Już niedługo jastrzębianie podejmą 
decyzję komu powierzyć władzę, jeśli zrezygnują z prawa do dokonania tego wyboru lub podejmą go strzelając przysłowiową kulą w płot - to mogą mieć później pretensję wyłącznie do siebie. 

Nie tylko twarze i hasła          Nie tylko twarze i hasła          
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tylko nie janecki i chojecka
autor: ?

wszyscy słabi, ale z nich najlepszy to Matusiak więc 
na niego zagłosuje
autor: YARO

Z Sondy wynika, że Matusiak zostanie Prezydentem i 
bardzo dobrze, może nareszcie coś w tym mieście się ruszy
autor: obolały SJZ

Nigdy Matusiak. Wy chyba żartujecie ludzie. Dlaczego 
Matusiak? ON NIC NIE ROBI! Nigdy nikt z PiSu.
autor: aldo

Chojecka odpada w końcu to nauczycielka 1-3 na siłę 
trzymająca się stołka, Janecki juz był nic nie zrobił, kosiorek 
jego to malo kto zna odpada, więc głosuje na MATUSIAKA! 
tak samo oddałem głos w sondzie
autor: krzysiek

Sonda zmanipulowana jak wiekszosc, co nie zmienia 
faku że rzeczywiscie coraz więcej osób chce głosować na 
Matusiaka
autor: bercik

Tylko Pan Janecki,nikt inny; wspaniały, przystojny, 
lubiany przez wszystkich mieszkańców.
autor: LUCY

ja głosuję na Grzegorza Matusiaka ze względu na to iż 
ten człowiek wie co to bieda i rozumie wszystkich mieszkań-
ców nie tylko tych z wyższej półki
autor: tadeusz mrukwa

janecki nie ma szans i hala kładka na cieszyńskiej 
piłkarze okregówka itd itd nie chcemy już elfrydy i marii
autor: wszyscy byle nie janecki

Może Matusiak to nie idealny kandydat, ale na pewno 
lepszy od Janeckiego i na niego głosuję
autor: jar

widać po komentarzach i sondzie, że to Matusiak ma 
szanse na stołek prezydencki. teraz ciężka praca i jest 
szansa , że coś w tym mieście ruszy się na lepsze. Grzegorz 
Matusiak to jedyna szansa dla Jastrzebskiego sportu !autor: 
kibic sportu JW

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Koniec PoPiSów z Forum Lewicowym !!! Czas na 
czarnego konia tych wyborów !!! Wyborcy mają prawo 
wyboru między starymi powiązaniami, igraszkami, gierkami, 
a nową propozycją pracy Rady Miasta oraz nowego 
Prezydenta !
autor: Jan

Zdecydowanie będę głosować na Pana Matusiaka, 
nie popieram za bardzo rządów PIS ale lepszego kandydata 
u nas nie widzę, na N-K obejrzałam zdjęcia startującego i 
widzę, że ma wiele zwolenników a także wielu znajomych, 
którzy są ważnymi osobistościami w Polsce. Może w końcu 
coś się zmieni w naszym mieście jeśli wejdzie osoba, która 
umie załatwić sprawy dobre dla miasta.
autor: Maria

A ja zagłosuję na P.Janeckiego ma najlepsze predysp-
ozycje reszta słabo wypada.
autor: mieszkanka

lekcje historii to nie wszystko trzeba coś unieć zorga-
nizować i zrealizowac a u Pana Janeckiego słabiutko
autor: ?

Nie znam czystszego miasta na śląsku od Jastrzębia i 
piękniejszego, pewnie i może być jeszcze lepiej ale jeśli 
głosować to na tych co się już sprawdzili. Głos oddam na ob-
ecnego Prezydenta Janeckiego
autor: Mika

Pan Matusiak zrobił nam boiska do siatkowej i piłki 
nożnej i ja mu pomagałem gdy inni się nie angażowali a 
synkowie korzystali z boisk. To Pan Matusika dla nas 
kupował za swoje i sponsorów koszulki, to Pan Matusiak 
wynajmował nam sale gimnastyczne czy boisko w 
Pawłowicach i wreście to Pan Matusiak wymusił na 
Chojeckiej i Janeckim sygnalizację świetlna -to Pan 
Matusiak walczył o naprawę chodników przy ul Rybnickiej 
po zimie i chodników na osiedlu oraz naprawy ulic
autor: mieszkaniec Zofiówki - Dubielca

Znam p. Piotra Szeredę i to ona jest w tej chwili najle-
pszym kandydatem. Wiele zrobił dla młodzieży naszego 
miasta. Więcej robi dla ludzi starszych.
autor: Iga

dość mamy politycznych przepychanek w rządzie RP 
-samorządy niech będą niepartyjne i działają na rzecz 
miasta i jego mieszkańców tak jak dotychczas!!! - Panie 

Janecki popieram Pana!!!
autor: tylko kandydat Wspólnoty Samorządowej

Grzegorz Matusiak. Wystarczy popatrzeć, z jakim 
poświęceniem tworzy stronę www.pis.jasnet.pl - to nie jest 
doraźna stronka na potrzeby wyborów, to chyba najlepsza 
strona polityczna w Polsce. To raz. A dwa, że wydaje się być 
po prostu uczciwym facetem. Słyszałem od znajomej z Zo-
fiówki, że tam się go szanuje. A jak Cię sąsiad szanuje, to 
pewnie jesteś "swój chłop", Grzesiu.
autor: mocne [+]

A ja tam oddam głos na nową świeżą twarz tych wybo-
rów, stawiam na Witolda Kosiorka!
autor: aneta

Wybory niech wygra najlepszy, czyli Marian Janecki. 
On, jak nikt inny potrafi zadbać o dobro miasta i nas - 
mieszkańców. Dajmy sobie szansę na dalszy rozwój. 
Działalność naszego obecnego Prezydenta świadczy o tym, 
że możemy i chcemy się rozwijać. Możliwe będzie to tylko 
pod mądrym i doświadczonym przewodnikiem.
autor: studentka

Matusiak zbudował najlepszą organizacę w Jastrzę-
biu Zdroju dlatego jest taki mocny reszta spała do dzisiaj 
i obudzą sie z ręką w nocniku po sondażu widać jakie kto ma 
szanse jeżeli Matusiak w I turze nie wygra to w drugiej tak 
mówią w Jastrzebiu i w to wierzą że tak będzie
autor: Witek z Moszczenicy

Matusiak dba tylko o Zofiówke i jeszce kradnie czyjeś 
pomysły inni którzy kandydują maja podobne a nawet le-
psze plany. Głosuję na porządnego człowieka W. Kosiorek
autor: Ania

Wygląda na II ture Matusiak - Janecki. Będzie to zła 
sytuacja dla miasta bowiem trzeba wtedy zagłosować na 
Matusiaka, który wydaje się być mniejszym złem. Zaden z 
tych kandydatów nie dostanie jednak mojego głosu w turze I.
autor: mniejsze zło

Popieram Kosiorka, bo to niezależny kandydat z 
lewicowymi poglądami. Nie uwikłany w dotychczasowe 
gierki polityczne i mogący coś zdziałać dla miasta.
autor: mieszkaniec

Ogiegło - lśnił Zdrój, Janecki - błyszczało Bzie, teraz 
będzie Matusiak i lśniąca Zofiówka... to potem jeszcze kilku 
prezydentów z różnych osiedli i Jastrzębie będzie jednym z 
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A na kogo Ty zagłosujesz?
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Katarzyna Barczyñska



... bo zasługujemy na więcej

W Jastrzębiu- Zdroju mieszkam od 1977r. Jestem nauczycielem, samorządowcem, społecznikiem. 
Nasze miasto ma wspaniałe dziedzictwo oraz  pewne miejsce na kartach historii zagwarantowane  podpisaniem 
Porozumienia Jastrzębskiego. Ale jego bogactwem są ludzie.
Razem budowaliśmy to miasto, wkładając w to dzieło ogrom pracy. Jestem częścią tego pokolenia i jego dziedzictwa.
Dziś musimy zadbać, by owoce naszej pracowitości wzbogacały miasto. Mój  program to przede wszystkim: 

system zachęt dla inwestorów, nowe miejsca pracy, 
nowoczesna hala kupiecka dla komfortu pracy jastrzębskich kupców i wygody klientów

Hot-spoty - darmowy dostęp do Internetu wyższe nakłady na działalność 
kulturalną, prozdrowotną i społeczną, wsparcie organizacji pozarządowych 

ożywienie budownictwa mieszkaniowego, wsparcie budownictwa indywidualnego,  
rozbudowa miejskiej sieci komunikacyjnej i parkingów,

przejrzysty sposób finansowania zadań oświatowych, 
lepsze warunki nauczania i  modernizacja szkół,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

stworzenie centrum pomocy rodzinie i  ośrodka opiekuńczego dla osób starszych

PRACA: 

NOWOCZESNE MIASTO

BUDOWNICTWO

OŚWIATA

SPRAWY SPOŁECZNE

Wykorzystajmy szansę i zagłosujmy 21 XI.
w tak ważnych dla miasta wyborach.  

Witold KOSIOREK
Kandydat na prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój 

CZŁOWIEK - DOM - PRACA
poprzez 

GOSPODARNOŚĆ
i BEZPIECZEŃSTWO

zwiększonymi wymaganiami, lepszą ofertę po-
zalekcyjną dla dzieci i młodzieży, maksymalne 
wykorzystanie obiektów szkolnych po godzinach 
lekcyjnych z myślą o uczniach i organizacjach po-
zarządowych realizujących cele oświatowe i wy-
chowawcze. Bez wątpliwości wybieram to drugie 
rozwiązanie. 

Dbając o prawa i wolności obywatelskie, 
w tym wolność światopoglądową i respektując 
prawo, uważam, że należy zwiększyć obecność 
etyki we wszystkich rodzajach szkół. Radni w sa-
morządzie powinni sprzyjać integrowaniu się lo-
kalnych wspólnot i rozwojowi więzi sąsiedzkich. 
Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Służby miejskie muszą energicznie reago-
wać na każde zgłoszone przez mieszkańca za-
grożenie społeczne czy indywidualne. Planowane 
inwestycje muszą być szybkie i nie mogą para-
liżować ruchu drogowego w mieście. Będę akty-
wnie wspierać policję, straż pożarną i inne służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo; należy 
rozbudowywać monitoring miejsc publicznych. 

Opowiadam się za rozwojem i modernizacją 
komunikacji publicznej i transportu służących wię-
kszości mieszkańców. Moim celem jest podnie-
sienie poziomu usług świadczonych przez instytu-
cje samorządowe, jawność (bez ograniczeń) 
wszystkich decyzji samorządowych, zapewnienie 
wysokiego poziomu kontaktów samorząd – oby-
watel. Będę sprzyjać inwestycjom proekologi-
cznym, rozbudowywać system segregacji 
odpadów komunalnych, promować edukację i po-
stawy proekologiczne. Za priorytet w polityce 
przestrzennej, w zagospodarowywaniu i two-
rzeniu przestrzeni publicznej uważam komfort ży-
cia mieszkańców, w tym młodzieży, a nie maksy-
malizację zysków inwestorów i deweloperów. 
Jakość życia jest niewątpliwie związana z jako-
ścią otoczenia. Jestem przekonany, że centra 
i galerie handlowe nie powinny być jedyną prze-
strzenią, w jakiej ma się toczyć życie społeczne, 
miasto powinno niezależnie rozwijać wysokiej 
jakości przestrzeń publiczną, z której nikt nie 
będzie wykluczony. Jakość życia to także swo-

bodny i równy dostęp do dóbr kultury. Będziemy 
sprzyjać rozwojowi kultury, wspierać ją poprzez 
mecenat samorządu nad twórczością kulturalną, 
przeciwstawiać się próbom cenzurowania dzia-
łalności twórczej. 

Doceniając wielostronne walory sportu, od 
zdrowotnych po wychowawcze, chcę podnieść 
sprawność i aktywność fizyczną dzieci i mło-
dzieży, nie tylko przez wysoką jakość wychowania 
fizycznego na wszystkich etapach edukacji, ale 
również przez zapewnienie atrakcyjnej oferty do-
datkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-
rekreacyjnych; wspierać nauczycieli, trenerów, 
instruktorów w ich pracy z dziećmi i młodzieżą; re-
alizować programy turystyki młodzieżowej wzma-
cniające tożsamość lokalną, regionalną i naro-
dową. Radni muszą tworzyć warunki do upra-
wiania sportu dla wszystkich, bez względu na 
wiek, płeć i sprawność fizyczną.

Należy inwestować w nową i modernizować 
już istniejącą bazę sportowo -rekreacyjną, wdro-
żyć program „Sala gimnastyczna dla każdego 
ucznia", zwiększyć dostępność lokalnych obie-
któw sportowych dla mieszkańców, stworzyć 
w parkach miejskich warunki do uprawiania indy-
widualnej i zorganizowanej aktywności fizycznej, 
usuwać bariery architektoniczne ograniczające 
możliwości aktywności ruchowej osób niepełno-
sprawnych, starszych i schorowanych, zwiększyć 
dostępność obiektów i urządzeń dla tych osób.
Innymi słowy -.człowiek mieszkający w naszym 
mieście, musi mieś poczucie gwarancji bez-
pieczeństwa i podpory w lokalnym samorządzie, 
zagwarantowane przez konstytucyjny obowiązek 
solidaryzmu społecznego. Chcę na szczeblu 
samorządu tworzyć porozumienie, w szerokim 
tego słowa znaczeniu.

Drugim filarem mojego programu wybor-
czego jest DOM. Postaram się w kolejnym arty-
kule przybliżyć Państwu moje zamierzenia. 

Miasto Jastrzębie-Zdrój to prawie stu ty-
sięczna aglomeracja, której historia opiera się 
o przemysł górniczy. Można powiedzieć, że gór-
nictwo było, jest i będzie podstawową gałęzią 
przemysłu w Jastrzębiu Zdroju. Piszę o tym, bo 
mam wrażenie, że w pewnym momencie o tym za-
pomniano. Uważam, że należy nie tylko skupiać 
się na pozyskiwaniu nowych inwestycji, co nie-
wątpliwie będę kontynuował, ale należy również 
zadbać o już istniejący przemysł, usługi i lokalne 
inicjatywy gospodarcze. Tutaj właśnie myślę 
przede wszystkim o branży górniczej, o małych 
i średnich przedsiębiorstwach, które swoją dzia-
łalność oparły na górnictwie. Ktokolwiek by nie 
został prezydentem naszego miasta musi sobie 
zdawać sprawę z konieczności ścisłej współpracy 
z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. – Najwię-
kszym pracodawcą w Jastrzębiu – Zdroju. 

Dlatego też, jako osoba wywodząca się z ro-
dziny górniczej, pracująca na różnych szczeblach 
kariery zawodowej w górnictwie postanowiłem 
kandydować na urząd Prezydenta Miasta Ja-
strzębie-Zdrój. Jestem przekonany, że górnictwo 
nauczyło mnie poszanowania dla tradycji oraz 
drugiego człowieka i zbudowało we mnie prze-
konanie, że takim miastem jak Jastrzębie należy 
sprawnie, energicznie zarządzać a nie admini-
strować.  Uważam jednocześnie, że kampania 
wyborcza nie powinna opierać się tylko na tym, 
kto i ile powiesi plakatów, lecz również, a może 
przede wszystkim na merytorycznej dyskusji 
o przyszłości naszego miasta. I taką kampanię 
zamierzam prowadzić jako bezpartyjny kandydat 
na prezydenta miasta oraz radnego Rady Miasta. 
Opieram swoją kampanię na haśle wyborczym: 
Człowiek-Dom-Praca poprzez gospodarność 
i bezpieczeństwo. Zapraszam serdecznie wszy-
stkich do odczytania mojego pierwszego z trzech 
artykułów, który opiera się na pierwszym filarze 
mojego programu działania, czyli na Człowieku - 
jako podmiocie praw.

To jemu ma służyć systematyczna poprawa 
jakości życia w środowisku lokalnym. Dotyczy to 
m.in. edukacji, bezpieczeństwa publicznego, 
komunikacji publicznej, środowiska naturalnego i
 przestrzeni publicznej oraz kultury i sportu. W za-
kresie edukacji dążyć będę do podniesienia stan-
dardu warunków pracy uczniów i nauczycieli, do 
wyższego poziomu nauczania. Sprzeciwiam się 
ograniczaniu liczby szkół, klas i nauczycieli. W sy-
tuacji niżu demograficznego mamy do wyboru: 
szukanie oszczędności w oświacie albo poprawę 
jej jakości przez mniejsze liczebnie klasy, lepiej 
zarabiających nauczycieli, postawionych przed Witold Kosiorek





Klub Eight, po wejściu wita nas 
przytłumione światło. Gdzieniegdzie 
ludzie wesoło rozmawiają, co rusz 
z niektórych ust wydobywa się smu-
szka szarawego dymu. Atmosfera jest 
luźna, ale z pewną nutą oczekiwania. 
Z głośników ustawionych obok sceny 
sączy się muzyka. Nie ulega wątpli-
wością coś za chwilę się tu wydarzy. 
Czuć to w regularnych drganiach po-
wietrza, czuć to zagęszczającej się 
atmosferze... Stop! Wszystko stanęło, 
powietrze, ludzie. Wszystkie oczy sku-
pione są na małą scenę ustawioną pod 
ścianą. Klub Eight 23 października za-
mienia się w prawdziwą arenę hip-
hopową. Dziś w nocy gościć tu będzie, 
ale zanim to nastąpi, wystąpią: UKA& 
RESU z Jastrzębia-Zdroju, Fonos Rap 
z Katowic oraz Cheyeno LSB z Pawło-
wic. 

Pierwszy na scenę wskakuje UKA 
& RESU, chłopaki rozgrzewają atmo-
sferę. Publiczność jeszcze przed mo-
mentem odrętwiała w oczekiwaniu, te-
raz zaczyna się świetnie bawić. O ich 
całym występie można powiedzieć 
wiele rzeczy, ale najbardziej rzucało 
się w oczy to, że chłopaki pokazali na 
scenie swoje hip-hopowe serca. Było 
widać ich pasję, ich miłość do tego ty-
pu muzyki. Po tak dobrym początku 

nadszedł czas na kolejny hip-hopowy 
team – Fonos Rap! Świetnie bawili się 
na scenie, a publiczność im wtóro-
wała. Energia ze sceny przewalała się 
w publiczność... Niesamowite wido-
wisko, niesamowity klimat. Ostatnim 
supportem, który zaprezentował się 
przed występem gwiazdy wieczoru, 
był Cheyeno LSB. Artyści rozgrzali 
publiczność i efektywnie przygotowali 
ją na moment wejścia na scenę wy-
czekiwanego od samego początku 
Chady. Był to jego jeden z pierwszych 
koncertów po premierze “Procederu”, 
który ukazał się światłu dziennemu 
w 2009 roku. Swoją osobą przyciągnął 
pod scenę prawie wszystkie osoby 
znajdujące się w klubie. Każdy starał 
się zdobyć jak najdogodniejsze miej-
sce, aby mieć możliwie najlepszy kon-
takt z raperem. Publiczność świetnie 
się bawiła. Chada natomiast utrzy-
mywał z nią znakomity kontakt. Pod-
czas swojego występu zaprezentował 
utwory znane z „Procederu" jak i zu-
pełnie nowe, nigdy wcześniej niepubli-
kowane! Na scenie był wspierany 
przez dwóch hypemanów - CBR'a 
i Chwedo, a za gramofonami usłyszeć 
można było DJ'a Z-Mike. 

Oto co na temat całego koncertu 
powiedzieli nam jego uczestnicy: 

20-lecie Państwowej Szkoły Muzycznej
Kino „Centrum”

5 listopad 2010r., godz. 16.30
Koncert Polskiej Orkiestry Sinfonia Luventus 

z Warszawy pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego, 
solista: Damian Marat – trąbka

                                                            

Święto Niepodległości
Kino „Centrum”

11 listopada 2010r., godz. 17.00
Występ Teatru Muzycznego Hals 

- „a piosenka z wojskiem szła”                                 
                                                                                                                                                     

„Kino dla Seniora”
Kino „Centrum”

11 listopada  oraz 18 listopada 2010r., godz. 15.45
Seanse filmowe: „Trick” oraz „Różyczka”

Klimakterium
Kino Centrum

13 Listopad 2010r., godz. 16.30
Spektakl teatralny Klimakterium

                                                                        

      „Niech żyje nam górniczy stan”
Galeria „Ciasna” ul. Katowicka 17

18 listopada 2010r., godz. 18.00
Wernisaż wystawy prac 

Władysława Owczarzego z Karwiny

Warsztaty salsy
Miejski Ośrodek Kultury Klub „Kaktus” 

27 listopada 2010r., godz. 16.00-19.15
Warsztaty tańca salsy z Michałem Czyżem.

„Tęga głowa”
Miejska Biblioteka Publiczna
19 listopada 2010r., godz. 17.00

XVII edycja turnieju wiedzy dla dorosłych.

Hip-hopowa 
Sobota

20 październik ...

Odbyły się uroczystości związane ze Świę-
tem Edukacji Narodowej.

21 październik...

Piotr Szereda kandydatem na prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.

22 październik...

Zespół Wokalny Wiolinki obchodził 35-
lecie istnienia. 

25 październik...

Jastrzębie-Zdrój wśród w czołówce miast, 
które zdobyły najwięcej środków z UE. 

11 październik...

Radny Leopold Sobczyński poinformował 
o wystąpieniu z partii PiS.

26 październik...

Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów nr 2 
podsumowało sezon. 

27 październik... 

Joanna Reszut kandydatką na prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.

28 październik... 

Odbyła się sesja zwyczajna Rady Miasta 

29 październik... 

Odbyła się Konwencja Wyborcza 
Wspólnoty Obywatelskiej. 

WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ

"Świetna inicjatywa. Przyszedłem wraz ze znajomymi, 
gdyż uważamy, że warto skorzystać z udziału w takim 
koncercie", mówił Łukasz. Daniel natomiast uważa, że: 
"Chada pokazał klasę. Nie rozczarował mnie. Należy 
mu się szacunek za to, że był otwarty dla wszystkich 
osób w klubie. Podczas koncertu utrzymywał bardzo 
dobry kontakt z publicznością". Marta natomiast 
pokusiła się o ocenę miejsca, w którym odbywał się 
koncert: " Jestem zadowolona z miejsca, w którym 
odbywa się dzisiejszy koncert. Warunki w klubie Eight 
są naprawdę bardzo dobre, panuje tu znakomity klimat". 

W powietrzu było czuć nie tylko dym z papierosów, 
ale również niezwykłą moc. Po uczestnikach było widać, 
że sobotnie występy były długo oczekiwanymi. Było 
widać, że chcą tam być i potrafią się świetnie i kulturalnie 
bawić - wbrew powszechnym stereotypom. Pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami było widać emanujący sza-
cunek do innych oraz pozytywne nastawienie. Ci ludzie 
potrafią coś tworzyć, mają swoje zdanie, i głośno o tym 
mówią. Potrafią kreować rzeczywistość słowami i anga-
żują się w to - co ważne - całym sercem. Dobrze, że coś 
takiego miało miejsce w Jastrzębiu-Zdroju, gdyż jak 
mówił organizator koncertu, Grzegorz Maślikiewicz: 
“Jak na prawie stutysięczne miasto, Jastrzębski poziom 
hip-hopu jest niski. Są jednak tutaj ludzie, którzy chcą to 
rozkręcić i za to należy im się szacunek. Stąd też dzi-
siejszy koncert, który jest świetną okazją do promo-
wania kultury hip-hopowej, w tym przede wszystkim 
muzyki - naszej pasji od wielu lat.“ Dobrze, że podej-
mowane są takie inicjatywy. Dobrze, że nasze miasto 
nie jest zamknięte na różne kultury. Serdeczne gra-
tulacje dla organizatorów. Oby rodziło się więcej takich 
inicjatyw.

Magdalena Chorchos 
& Artur Domaszk

5www.jasnet.pl    publicystyka



O dopalaczach zrobiło się ostatnio głośno nie tylko 
w Jastrzębiu, ale i całej Polsce. Politycy wzięli sprawy 
w swoje ręce i postanowili zrobić coś z tym problemem. 
W kraju, ale i w naszym mieście rozpętała się burza na te-
mat ich intencji, padały zarzuty o prowadzenie gry polity-
cznej czy kampanii samorządowej. Psycholodzy i pedago-
dzy podkreślają potrzebę podjęcia działań profilakty-
cznych z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko odfajkowa-
nych na potrzeby biurokracji oświatowej. 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół 
Handlowych w Jastrzębiu Zdroju postanowili przybliżyć 
uczniom problem dopalaczy i pozbawić go kolorowego, 
atrakcyjnego opakowania. Obalili mit, że z narkotykami i 
innymi używkami życie staje się lepsze i łatwiejsze. Trzy 
nauczycielki: Barbara Pastwa, Jolanta Chlebek i Marzena 
Morawska wspólnie z uczniami przygotowały insce-
nizację, którą obejrzała młodzież ZSH. Ale nie był to zwykły 
apel, czy akademia, do których jesteśmy przyzwyczajeni 
w szkołach. Twórcy przedsięwzięcia sięgnęli po metodę 
dramy, tak aby poruszyć emocje widzów i za ich pomocą 
wywołać pożądane reakcje i zachowania. Bez zbędnego 
nudzenia, moralizowania czy wykładów wygłaszanych ex 
cathedra, których zazwyczaj nikt nie słucha. 

Cóż może bardziej przemawiać do ludzi niż, scenka 
odegrana przez ich rówieśników: Grupka młodych ludzi, w 
pubie na jednej z imprez podkręca atmosferę i jeden z nich 
częstuje kumpli dopalaczami, zapewniając o gwa-
rantowanym odlocie i doznaniach nie z tej ziemi. Po kró-
tkiej chwili ulegają i biorą. Na początku jest fajne, kiedy 
nagle młody człowiek upada, dostaje drgawek i już się nie 
budzi. Odchodzi na zawsze z tego świata. Przerażeni 
koledzy próbują wezwać pogotowie, ale jest już za 
późno...

Uczniowie odczytali również dramatyczne wyznania 
osób uzależnionych i ich matek. Wśród nich znalazły się 
m.in. i takie: „Raz mój kolega był na głodzie. Prosił mnie 
żebym przyniosła mu towar, miał przy sobie jakieś pie-
niądze. Wzięłam i już do niego nie wróciłam. Sama przy-
grzałam”. „Narkomani to ludzie bardzo ciężko chorzy. Na 
początku myślałam, że to całe uzależnienie to jedna wielka 
bzdura. Ale kiedyś zdarzyło się tak, że nie miałam towaru 
i wydawało mi się, że złapałam grypę. Ale to coś bardziej 
okropnego. Ciekło mi z nosa, łamało mnie w kościach, 
trzęsłam się, raz było mi zimno, raz – gorąco. I tak ciągle 
myślałam o narkotykach. To był początek głodu”. „Mój syn 
Tomasz zaczął narkotyzować się w liceum. Nie mogłam 
wówczas zrozumieć co się stało z kochanym i ułożonym 
chłopcem, gdy miał 19 lat uległ silnemu zatruciu. Dzisiaj 
ma 27 – od trzech lat nie pracuje. W ciągu sześciu lat 
dwukrotnie leżał w klinice na oddziale psychiatrycznym. 
Za każdym razem wytrzymywał dwa tygodnie wychodził 
na własne żądanie i koszmar zaczynał się od nowa”. 

Być może ktoś uzna, że teksty, które padały w ZSH 
były mocne, czasami szokujące, ale nie da się mówić o 
problemie dopalaczy, narkotyków czy alkoholu w sposób 
łagodny i miły. Ponieważ są to używki, które opanowują 
człowieka, zabierają mu wolną wolę, rujnują jego osobo-
wość i życie, na końcu zabijają. Narkomani, alkoholicy czy 
prostytutki – wszyscy oni zaczynali kiedyś od pierwszego 
kieliszka, puszki piwa, czy działki prochów lub dopalaczy. 
Wielu z nich myślało, że to tylko dobra zabawa, ale duża 
część z nich już nie żyje. Nie wszyscy mieli siłę, aby zer-
wać z nałogiem. 

Duże uznanie należy się nauczycielom i uczniom 
ZSH, że potrafią mówić o tych niełatwych problemach. Być 
może, gdyby takich szkół było więcej, mniej młodych ludzi 
straciłoby życie przez dopalacze. Ale chodzi też o to, żeby 

pomóc młodzieży odnaleźć się w tym szybko pędzącym 
świecie. Żeby dorośli: nauczyciele, rodzice, ale też osoby 
publiczne nie kreowały miłego, fajnego życia z wódką, pi-
wem czy innego rodzaju używką. Problem tkwi w tym, jak 
przekonać nastolatków, że można znaleźć cel w życiu, 
uznanie innych wartościowych ludzi i poczucie własnej go-
dności bez tych wątpliwych wspomagaczy. 

Inscenizacja zorganizowana w ZSH może być wzo-
rem dla innych jastrzębskich placówek oświatowych. Nie 
tylko jeśli chodzi o poprawność merytoryczną, ale również 
dydaktyczną. Bo nie ma lepszego sposobu dotarcia do 
człowieka niż poprzez emocje i uczucia.

Katarzyna Barczyñska

Kandydat  do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Jan KOZIKOWSKI
Lista 5 Pozycja 7
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Chyba każdy wyborca, myśląc o kandydatach na radnych, zadaje sobie pytanie, dlaczego ten ktoś decyduje się wystawić swoją 
kandydaturę na radnego. Ja również postawiłem sobie to pytanie. To była szczera rozmowa z samym sobą. Odpowiedziałem sobie następująco. 
Przecież cała twoja działalność społeczna w Polsce niepodległej nastawiona była na służenie drugiemu człowiekowi. Nigdy w tym okresie nie 
myślałem o sobie, choć miałem niejedną propozycję objęcia kierowniczego stanowiska w oświacie czy pełnienia funkcji związkowej. Wspierałem 
innych w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych. 

Zgłaszając swoją kandydaturę na radnego do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, kieruję się tymi samymi zasadami, co w przeszłości. 
Ja się nie zmieniam ideowo ani światopoglądowo, nie jestem chorągiewką na wietrze, pełnienie mandatu radnego traktuję jako służbę 
społeczeństwu. Jestem w tym wyznaniu szczery i uczciwy, to taki mój niedzisiejszy idealizm. Mam świadomość, że w powszechnym odczuciu osoba 
aspirująca do funkcji publicznych to ktoś podejrzany, kierujący się partykularnym interesem, osobistymi korzyściami. Nie będę tego podważał, 
rozglądam się wokół i mogę podzielić ten pogląd w odniesieniu do większości tych, którzy ubiegają się o funkcje publiczne, ale jest ten mniejszy, co 
prawda, ale jednak odsetek ludzi prawych. Dane mi było na przestrzeni lat poznać takie osoby. 

Na pewno jest we mnie coś takiego, co każe mi za wszelką cenę dotrzymywać słowa danego drugiemu człowiekowi, szczególnie 
w odniesieniu do niwy społecznej. Czuję zawsze wewnętrzny przymus wypełnienia go treścią. Ale system demokratyczny wymaga zbudowania 
większości, która poprze nowe inicjatywy. Aby być skutecznym, aby realizować przedwyborcze obietnice, należy znaleźć się w drużynie ludzi 
podobnie myślących. Bez tego nawet najlepsze pomysły czy projekty nie będą miały szans na ich realizację. Dlatego znalazłem się w PiS-ie, 
w grupie ludzi ideowych z własnym kandydatem na prezydenta miasta. Nasza wygrana daje rękojmię realizacji pomysłów na miasto, dotrzymania 
obietnic.

Kiedy przeglądam inne listy wyborcze i kandydatów na radnych, na mojej twarzy pojawia się grymas niesmaku i ironiczny uśmiech, bo 
wielu z nich zmienia barwy polityczne, byleby zapewnić sobie przywileje. Wygląda na to, że interesuje ich „kariera”, wąski interes rodzinny, 
środowiskowy. Takie koniunkturalne zmiany barw politycznych powodują, że ci ludzie tracą wiarygodność w tym, co mówią, co obiecują i jakie miny 
stroją.

Ja jestem po stronie zwykłych ludzi, po stronie prawdy, sprawiedliwości, odpowiedniości między słowami i czynami. W pełnieniu mandatu 
radnego pomocne mi będą ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego z zakresu Administracji i Zarządzania oraz 
zebrane doświadczenia podczas sprawowania mandatu radnego i pełnieniu funkcji członka Zarządu Gminy Zebrzydowice w latach 1998-2002, 
a także działalność w stowarzyszeniach między innymi oświatowym.

Wyborco, w dniu 21 listopada zagłosuj na Jana Kozikowskiego, okręg nr III lista nr 5 miejsce 7.

„ Przedwyborcze przemyślenia”

Życie bez wspomagaczy
„Wiele młodocianych prostytutek zaczyna od ćpania. W większości to robota „Siwego” i innych, zawodowych handlarzy. Paweł mówił o 15-letniej 
prostytutce, która jeszcze dwa lata temu była normalną, sympatyczną dziewczyną. Teraz został z niej strzęp. Kilka lat temu zaprzyjaźniła się 
z "Siwym". Częstował uprzejmie towarem, dopóki nie wpadła w ciąg. Ciąg przychodzi zawsze niepostrzeżenie, tego nie sposób kontrolować. 
„Siwy” zażądał od niej i od koleżanek pieniędzy za towar. Wszystkie poszły na ulicę. Zamknęło się piekielne kółko. Zarabiają na towar, a ćpają żeby 
zagłuszyć obrzydzenie do siebie” - m.in. fragmenty takich dramatycznych opowieści wysłuchali uczniowie Zespołu Szkół Handlowych podczas 
inscenizacji, której celem było pokazać okrutną prawdę o dopalaczach, narkotykach i innego typu używkach.
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Z jakich powodów chcesz zostać radną?

Jestem zdegustowana faktem średniej wieku obecnych samorządowców. 
Absolutnie nie ujmuję im poprzez ten fakt. Z domu wyniosłam szacunek do 
wiekowych. Jednakże, młodzi również powinni mieć swoich reprezentantów, 
którzy w nieskrępowany sposób będą walczyć o ich interesy. 
Gdy wsłuchiwałam się w głos zawiedzionej  młodzieży, narastało we mnie 
przekonanie, iż warto działać i coś zmieniać w tym niecodziennym mieście. 
Dlatego podjęłam decyzję o kandydowaniu.

Jak chcesz przekonać młodych do uczestnictwa w wyborach?

Chcę jednoznacznie podkreślić, iż nie mają one nic wspólnego z polityką. 
Samorząd to decydowanie o innych sprawach. Pierwszy lepszy przykład z brzegu. 
Jesteśmy miastem przygranicznym. Karvina jest w stosunkach partnerskich z nami. 
A połączenia komunikacji miejskiej jak nie było, tak nie ma. Co dopiero mówiąc 
o Ostravie, gdzie młodzi jastrzębianie tłumnie balują na Stodolni. 
Praca w samorządzie to właśnie domaganie się realizacji potrzeb tu zamieszku-
jących. Młodzi muszą uwierzyć, iż posiadanie swoich reprezentantów w radzie jest 
w zasięgu ich ręki. Najniższy wynik sprzed czterech lat uprawniający do bycia 
radnym wynosił nieco ponad 150 głosów. Najwyższy ponad 650. 
O wielu więcej znajomych ma sporo z nas na Naszej-Klasie czy GG. 
Musimy się zorganizować i pokazać, że nasze marzenia także muszą być 
realizowane. A internet nam może tylko w tym pomóc.

Czym się zajmujesz na codzień? 

Studiuję górnictwo na AGH. Pasjonuje mnie ten kierunek. Swoją przyszłość 
wiążę z Jastrzębiem i po ukończeniu uczelni chce tu działać. Fachowa wiedza 
z tego zakresu jest pomocna. Mogę ją na przykład wykorzystać w temacie zwałów. 
To świetny teren do zagospodarowania. Można tam stworzyć naprawę ambitne 
projekty. Współdziałać z JSW w projekcie musi tu samorząd i jego przedstawiciele.
 A niejeden młody marzyłby o powstaniu tam stoku narciarskiego, skoczni itd.. 
Poza tym prowadzę restaurację „Gospoda Bawaria”. Znajduje się przy OWN-ie. 
Dzięki temu nie raz już słyszałam od gości, jaką wielka szkodą dla wszystkich jest 
fakt, że ośrodek ten niszczeje. Aby zrozumieć oczekiwania ludzi, trzeba umieć się 
w nie wsłuchiwać. Tylko dzięki ciężkiej pracy oraz determinacji mogę łączyć te dwa 
zadania. Mimo młodego wieku nie raz pokazywałam 
i pokazuje, że nie boję się wielkich wyzwań 
oraz dalekowzrocznych zajęć.

Które problemy w Jastrzębiu-Zdroju 

chciałabyś rozwiązać? 

Swoją postawą chciałabym pokazywać 
młodym, że warto w życiu pracować na su-
kces. Warto mieć plany i je realizować. Mło-
dym tego miasta brakuje inspiracji do dzia-
łania. Jesteśmy stosunkowo młodziutkim 
miastem. Dlatego pomoc samorządu w am-
bitnych projektach musi być tu priorytetem. 
Jastrzębie-Zdrój jest tu w uprzywilejowanej 
sytuacji. Wielu twierdzi, że nic się tu cieka-
wego nie dzieje. Dlatego pierwszy lepszy 
projekt oderwany od rzeczywistości ma 
szansę na wielki sukces. Uważam także, 
że w mieście brakuje klubu z prawdziwego 
zdarzenia. W o wiele mniejszym Raciborzu 
funkcjonuje „Koniec Świata” - miejsce dla 
dobrze wychowanej młodzieży, które jest 
alternatywną odpowiedzią na miejską ofertę 
kulturalną. Młodzież prezentuje tam swoje 
artystyczne dokonania muzyczne, malarskie, 
poetyckie itd. Hulaszcze balangi na poziomie 
wynagradzają ciężki i pracowity weekend. 

Za co lubisz Jastrzębie-Zdrój?

-Za potencjał ,który posiada. Za to, 
że nie ma swojej tożsamości 
i dopiero ja kształtuje. Jest teraz 
w przełomowym momencie. 
Tylko od zdecydowanego 
działania władz zależeć 
będzie, czy kolejni 
młodzi tu zostaną 
czy wybiorą inną 
część Polski lub 
świata. 
To miasto zawsze 
mnie inspirowało. 
Wierzę w nie! 

Dlaczego zdecydowałaś się wystartować 

w wyborach samorządowych?

Średnia wieku obecnej rady wynosi ponad pięćdziesiąt lat. Nie ma w niej 
przedstawicieli młodego pokolenia – dwudziestoparolatków. Uważam to – delikatnie 

mówiąc – za stan odbiegający od normy.

Jakie są tego powody?

Po pierwsze młodzi ludzie utożsamiają samorząd z wielka polityką. Gdy widzą 
szyldy ogólnopolskich partii politycznych, zaraz kojarzy im się to z waśniami, sporami 

oraz nieustannym obrażaniem się i obrzucaniem inwektywami. Po drugie – oferta 
startujących jest tak mizerna, iż nie zwracają na to uwagi. Po trzecie – brakuje pola, 

na którym można prowadzić dyskusje o realnych potrzebach i marzeniach.

Jak Ty ustosunkujesz się do tych tez?

Co do pierwszej. Dlatego startuję z apolitycznej formacji, gdyż nie chcę być 
utożsamiana z polityką, na której zwyczajowo się nie znam. Wiem natomiast 

wszystko o Jastrzębiu-Zdroju. Znam tu masę fantastycznych ludzi. Widzę w nich 
niezmierzony potencjał. Jest on tłamszony przez brak alternatywnych propozycji. 

Fakt faktem, młodzież też nie jest tu bez winy. Siedzi na miejscu i czeka na 
zaproszenie. Dlatego trzeba ją skutecznie motywować. Odnośnie drugiej tezy. 

Frekwencja potwierdza moje słowa. Kandydaci biją się jedynie na plakaty, banery 
czy ulotki. Ich oferta jest beznadziejna. Co wybory , to praktycznie ci sami ludzi. Bez 

pomysłu na siebie i miasto. Z tego wynika trzecia moja teza. Brakuje jakiejkolwiek 
polemiki i otwartej dyskusji pomiędzy kandydującymi. O otwartych debatach można 

tylko pomarzyć. Takiemu stanowi rzeczy mówię – nie! W Warszawie świetnie 
funkcjonuje tzw. barometr warszawski. Bada zapatrywanie warszawiaków na 

konkretne propozycje i projekty. Podobne rozwiązanie pragnę wprowadzić u nas. 
Poza tym uważam ze skandaliczne, że żaden radny nie posiada adresu e-mail. 

W końcu jest osoba publiczna a nie prywatna ,wykonując ten zawód. Poprawienie 
komunikacji na linii samorząd – mieszkaniec jest tu priorytetem.

Które swoje życiowe doświadczenia chcesz 

wykorzystać w tej publicznej służbie?

        
   Dobrze powiedziane – jest to służba publiczna. 
      Uważam się za osobę, która w życiu odniosła sukces. 
     Zarówno osobisty, jak i finansowy. Każdy mój projekt 
      realizowałam i realizuję z żelazną konsekwencją. Nie 
     idę do samorządu, aby poprawić swój byt materialny. 
    O wiele większe pieniądze zarobiłabym angażując 
    swój czas i energię w inne przedsięwzięcia. W życiu 
   cenię sobie pasję, która pozwala mi na osiąganie 
  pomyślności. Organizowałam imprezy dla dzieci i 
   młodzieży w całej Polsce. Doświadczenia uczyłam się 
 od najlepszych. Widziałam, jak organizuję się huczne 
melanże w TVP, TVN czy Polsacie. Tą naukę chce 
przenieść na grunt jastrzębski. Wiem ,czego młodzież 

               oczekuje i będę robiła wszystko ,aby im to dać. Musi to mieć 
         swój wysoki poziom. Również studia na warszawskiej SGH 
         dużo mi dały. Wiem, jak zarządzać wielkimi projektami i 

wdrażać je w życie. Jako osoba otwarta i skora do 
współpracy wiem, jak ważny jest dialog i zrozumienie, 

        a nie dyktat pseudo-inteligentów.

Za co lubisz Jastrzębie-Zdrój?

        Kocham to miasto! To moje miasto! Po wielu 
           latach twórczej pracy poza nim nieustannie 

 odczuwałam tęsknotę. Zebrane doświa-
   dczenie było już tak ogromne, że 
   postanowiłam powrócić. Moja 
         „Eksplozja Tańca” super się spra-

 wdziła. Uczęszcza do niej nie-
     spełna tysiąc młodych ucze-
    stników. Dzieci zarażam 
      pasją i pokazuje im, że 
      warto mieć w życiu wielkie 
     cele i ciężko na nie praco-
   wać. A taniec jest świetnym 

         sposobem na odreagowanie oraz 
    pozbycie się zasobów energii. 
     Kocham to miasto, bo jest pełne 
        talentów, które się niestety marnują. 

          Swoją publiczną działalność pragnę 
     właśnie oprzeć na niedopuszczeniu do ich 
       degradacji. Wierzę, że możemy żyć w mieście 
         pełnym ludzi uśmiechniętych i szczęśliwych.

Dorota

PĘKAŁA
Agnieszka

CICHOŃ

Bezpardonowo...



O uciążliwości ciągle przedłużającego się remontu odcinka ulicy 11 Listopada chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Narzekają 

kierowcy, którzy muszą korzystać z niewygodnego objazdu przez ul. Leśną, gdzie skręt w lewo przez al. Jana Pawła II w godzinach 

szczytu graniczy z cudem. Narzekają klienci sklepów i zakładów mieszących się na tej ulicy, że nie mogą tam dojechać, że nie ma gdzie 

zostawić samochodu, że trzeba przebijać się przez plac budowy. Narzekają mieszkańcy mający już dosyć widoku koparek i samo-

chodów ciężarowych pod swoim domem. Narzekają także przedsiębiorcy. Jeden z nich, pan Andrzej Witek, właściciel sklepu 

zoologiczno-wędkarskiego popadł w niemałe kłopoty finansowe w związku z przebudową ul. 11 Listopada i postanowił wziąć sprawę

w swoje ręce.

Sytuacja finansowa dużej ilości firm znaj-
dujących się na ul. 11 Listopada jest nie naj-
lepsza. Właściciele mówią, że odkąd rozpoczął 
się remont ich zyski diametralnie spadły. Spra-
wa jest prosta – jeżeli ktoś mógł wybrać alter-
natywny sklep robił to. Jedynie dobrze prospe-
rujące, renomowane zakłady i salony, które 
mają stałych klientów, nie odczuły aż tak bardzo 
uciążliwości tej sytuacji. Pozostała część bar-
dzo narzeka. Chyba wszyscy rozumieją, że re-
mont tej ulicy był koniecznością, ale sposób je-
go przeprowadzania oraz praca firmy wyko-
nującej te roboty wzbudza już wiele wątpliwości 
i kontrowersji. Natomiast najwięcej można za-
rzucić władzom miasta Jastrzębie-Zdrój, które 
nie poczuwały się do odpowiedzialności, aby 
o tak istotnych sprawach zawiadamiać wszy-
stkich zainteresowanych począwszy od infor-
macji z datą rozpoczęcia prac remontowych, po 
tę, czy będzie w ogóle zapewniony dojazd do 
ich posesji. 

Andrzej Witek – właści-
ciel sklepu zoologiczno-
wędkarskiego na ul. 11 Li-
stopada – wystosował do 
Prezydenta Miasta Maria-
na Janeckiego oraz Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój 
pismo ze swoimi pyta-
niami i wątpliwościami 
dotyczącymi przepro-
wadzanego remontu. 
Pan Witek popadł 
w bardzo duże pro-
blemy finansowe, 
które mogą ostate-
cznie doprowadzić go do bankructwa. Od czasu 
rozpoczęcia remontu jego zyski spadły o 2/3, bo 
większość klientów wolała nie ryzykować 
uszkodzenia zawieszenia swojego samochodu 
i robiła zakupy w innym miejscu. Andrzej Witek 
o całym remoncie dowiedział się dopiero, kiedy 
pewnego dnia przyjechał do pracy i nie mógł 
dostać się do swojego sklepu. Drogę ogrodzono 
i przejazd był już niemożliwy. Po czasie pojawiła 
się tablica, z informacją o tym, że dojazd do firm 

jest w ogóle możliwy. Jednak o tę sprawę mu-
sieli zadbać sami przedsiębiorcy i zrobili to na 
własny koszt. Władze Miasta nie interesowały 
się losem prowadzących tam swoją działalność 
osób. Nikt z Urzędu nie przeprowadzał też 
stosownych kontroli. A nie rzadko słyszane były 
głosy podnoszone przez właścicieli firm z ul. 11 
Listopada, że pracownicy, którzy wykonują ten 
remont, robią to tylko z rana przez jakieś 2-3 go-

dziny, a potem długo odpoczywają, bo to za cie-
pło na pracę, bo to znowu na nią za zimno. Ni-
kogo w Urzędzie nie zainteresowało, dlaczego 
zakończenie tej inwestycji tak bardzo odkłada 
się w czasie? Podawano tylko do wiadomości 
kolejne odległe daty o zakończeniu remontu 
pierwszego odcinka. 

Andrzej Witek wziął w końcu sprawę w swo-
je ręce i w piśmie do Prezydenta i Rady Miasta 
pytał m.in. o to, dlaczego nie został poinfor-
mowany o planowanych robotach, dlaczego ró-
wnież nie odbyło się żadne spotkanie z firmami 
prowadzącymi działalność na tej ulicy w celu 
konsultacji? Odpowiedź z Urzędu w tej kwestii 
była krótka: „Informacje o planowanej prze-
budowie ul. 11 Listopada oraz zakresie znane 
były zainteresowanym na długo przed rozpo-
częciem robót (…) Na bieżąco kontakt z wy-
działem realizującym inwestycję utrzymywał 
Pan Knesz z posesji nr 22 podający się za oso-
bę reprezentującą mieszkańców, a w szcze-
gólności przedsiębiorców z ul. 11 Listopada”. 

Urząd założył, że każdemu chyba już obiło 
się o uszy, że taka inwestycja będzie prowadzo-
na i kiedy się rozpocznie, więc nie było sensu 
informować o tym. Co to do rzekomego przed-
stawiciela, Krzysztof Knesz – właściciel salonu 
fryzjerskiego mieszczącego się na tej ulicy – 
stwierdził, iż owszem był dopytywać się kilka-
krotnie w tej sprawie w Urzędzie Miasta, ale ro-
bił to tylko w imieniu własnym i najbliższych są-
siadów, a nie całej ulicy. Krzysztof Knesz nie 
rozumie więc, dlaczego urzędnicy obarczyli go 
taką odpowiedzialnością, bo przecież to oni po-
winni czuć się zobowiązani do informowania na 
bieżąco o postępach i ewentualnych proble-
mach związanych z tym remontem. Takiego 
działania ze strony władz nie było, a przed-
siębiorcy o wszystko sami musieli się dopy-
tywać, albo w Urzędzie, albo pytając bez-
pośrednio samych pracowników firmy remon-
towej.

Kolejne pytanie Andrzeja Witka do władz 
naszego miasta dotyczyło tego, czy wybrano 

najlepszą firmę, która oferowała najkrótszy 
czas realizacji? Jednak odpowiedź z Urzędu by-
ła przewidywalna: „Kryterium wyboru wykona-
wcy ze względu na specyfikę robót był nie czas 
realizacji a cena”. Wiadomo, że trzeba liczyć się 
z każdą złotówką w budżecie miasta, ale zgo-
dnie z art. 91 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zamawiający może stosować inne 
kryteria prócz ceny pamiętając jednocześnie, 
że niedopuszczalne są takie, które utrudniałyby 
obiektywny wybór oferty. Może władzom na-
szego miasta nie przeszkadza to, że zamknięto 
część ul. 11 Listopada i nie spieszy się im tak 
bardzo, ale dla przedsiębiorców z tej ulicy każdy 
dzień opóźnienia to stracone pieniądze.

Inne ważne pytanie, które zadał właściciel 
sklepu zoologiczno-wędkarskiego Prezyden-
towi i Radzie dotyczyło kwestii samego sposobu 
przeprowadzania robót. Pana Witka intereso-
wała kwestia dotycząca tego, dlaczego firma 
wykonuje prace w godzinach szczytu handlo-
wego i na jedną zmianę oraz dlaczego nic nie 
dzieje się w soboty i niedziele, a także od godz. 
15.00 do rana? Druga sprawa – dlaczego nie 
można wykonywać prac na jednym pasie drogi 
zachowując w tej sposób jej przepustowość? 
Co na to Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji, Maria Pilarska, która 
udzielała wszystkich tych odpowiedzi z upo-
ważnienia Prezydenta Miasta? – „Roboty mo-
żna przyspieszyć kosztem całkowitego 
zamknięcia dojazdów do posesji oraz zwiększe-
nia ceny kontraktu za pracę w godzinach nad-
liczbowych. Oszczędziłoby to wtedy konieczno-
ści likwidacji i ponownych wykonań wjazdów 
wraz z kolejną warstwą podbudowy i nawie-
rzchni”. Ponownie urzędnicy liczą się tylko z ko-
sztami, a nie mają na uwadze kosztów, jakie po-
noszą firmy tam działające. Wszystkie ważniej-
sze inwestycje, które trzeba wykonać w możli-
wie jak najkrótszym czasie w każdym dobrze 
zorganizowanym demokratycznym państwie są 
wykonywane w nocy, gdzie ruch uliczny jest 
minimalny. Firma remontująca ul. 11 Listopada 
już teraz ma ogromne opóźnienie z oddaniem 
pierwszego odcinka drogi. 
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GratisGratis
www.dagrasso.pl/jastrzebie_zdroj

SKUP SAMOCHODÓWSKUP SAMOCHODÓW

Dojazd do klienta! 
Gotówka i umowa od ręki!

tel. 698 212 480 
Zadzwoń, nie czekaj!
 te
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KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę

Dlaczego Urząd nie naciskał na nią, aby w zwią-
zku z tym opóźnieniem nie wprowadzili doda-
tkowej zmiany, lub w inny sposób wydłużyli swój 
czas pracy? Władze zleciły przeprowadzenie 
remontu, ale co dalej działo się z tym przed-
sięwzięciem już nie bardzo ich interesowało. 

Miasto nie przewiduje żadnych odszkodo-
wań dla przedsiębiorców w związku z przedłu-
żającym się remontem twierdząc, że ciągłość 
dojazdu i dojścia do sklepu była zachowana. 
Gdyby ktoś z Urzędu podjął się bliższej kontroli 
to szybko zauważyłyby, że ulica ta bardzo czę-
sto była nieprzejezdna. Zagradzające drogę sa-
mochody ciężarowe i koparki były nieraz prze-
szkodą nie do pokonania. 

Andrzej Witek o pomoc w całej tej sprawie 
zwrócił się również do posła Krzysztofa Ga-
dowskiego, który umożliwił mu kontakt z radną 
Aliną Chojecką. Jak przyznaje, był bardzo pozy-
tywnie zaskoczony, bo radna zdecydowała się 
z nim spotkać, jednocześnie umożliwiając mu 
kontakt z radcą prawnym, aby mógł walczyć 
o swoje już tym razem na drodze sądowej. Cho-
jecka przeprosiła za zaistniałą sytuację mówiąc, 
że nie zdawała sobie sprawy z tego, ile jest 
nieprawidłowości w sposobie przeprowadzania 
remontu ul. 11 Listopada. Jednak nie ma co 
ukrywać, że właściciel sklepu zoologiczno-
wędkarskiego trafił na znakomity okres z taką 
interwencją. Kampania wyborcza w Jastrzębiu 
rozpoczęła się już na dobre i nie jest tajemnicą, 
że Alina Chojecka jest kandydatką na prezy-
denta miasta. Jednak jeżeli jej działania mają 
pomóc przedsiębiorcom z ul. 11 Listopada, 
w tym Andrzejowi Witkowi, to oczywiście do-
brze, że są, nawet jeżeli tylko na pokaz. 

Władze miasta muszą mieć na uwadze 
interes tych ludzi, bo problem nie zniknie od ra-
zu. Na dniach ma się skończyć remont pier-
wszego odcinka tej ulicy, ale w przyszłym roku 
prace ruszają dalej. Jak informuje naczelnik 
Maria Pilarska: „Odcinek ronda Zdrojowego do 
ul. Leśnej rozpocznie się ok. 15 marca do końca 
maja 2011 o ile warunki pogodowe na to po-
zwolą. Zamknięty dla ruchu przelotowego 
zostanie odcinek ul. 11 Listopada od ronda 
Zdrojowego do wlotu w ul. Leśną. Odbywał się 
będzie jedynie ruch lokalny do posesji”. 
Ciekawe czy dalsze prace będzie prowadzić 
nadal ta sama firma? Miejmy nadzieje, że już 
nie.

Wasze komentarze
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więcej na www.jasnet.pl

W gminie Nędza powstał most którego budowa trwa-
ła miesiąc! Czesi odcinek autostrady- 6 km! - wybudowali 
w czasie 6 miesięcy! W Jastrzębiu tak jak w PRl-u, czy się 
stoi czy się leży .......
autor: ?

Sama jestem stałą klientką zakładu fryzjerskiego 
i ostatni dojazd do zakładu nie był przyjemny. Jeden z PA-
NÓW robotników sp[ytał gdzie się pcham, czy nie widzę że 
jest remont? Od tej pory tam nie byłam. Ostatnio włosy 
skróciła mi koleżanka - za darmo. A przecież mogłam 
pojechać do fryzjera i za to zapłacić, gdyby był dojazd. 
Szkoda ludzi którzy będą zwijać interesy przez brak 
logicznego myślenia u innych.
autor: to skandal

Cóż tu oceniać. Są, pobierają diety i cieszą się stoł-
kami. Przedsiębiorcy powinni od miasta żądać odszko-
dowań a miasto od wykonawcy za spóźnienia. Ale kto by by 
się tym przejmował jak połowa RM jest związana z JSW 
a druga połowa też robi na państwowym etacie.
Sam zrezygnowałem z zakupów u Pana Witka, bo nie 
chciałem się przebijać przez plac budowy.
autor: Berber

W pełni zgadzam się z przedstawionym poglądem 
w artykule "Kiedy to się skończy".Jest to przykre jak 
pracują i dbają o "słuszny interes obywateli" organy admi-
nistracji publicznej.Chyba powinniśmy się zorganizować 
i połączyć swoje siły. Może tak pozew zbiorowy o odszko-
dowanie?
autor: Teresa

Przecież Prezydent osobiście chce nadzorować 
wszystkie inwestycje w nowej kadencji , a o tej kadencji nic 
nie wspomniał ! Więc o co chodzi ? Przecierz on mieszka 
w Bziu a nie Zdroju i guzik go obchodzi jakaś tam droga . 
Jestem ciekaw, kto wyegzekwuje kary należne za opó-
źnienia w oddaniu drogi do ruchu . Nowa afera ? Spoko lu-
dkowie , 21 listopada nowe rozdanie i jazda z nierobami !!!
autor: Olga

Nie będzie kar dla wykonawcy. Porozumieją się z od-
powiednimi urzędnikami i wymyślą jakiś kataklizm, że niby 
nawiedził Jastrzębie.Tak się robi przekręty w Jastrzębiu 
a Janecki i RM nad tym nie panują.
Przedsiębiorcom polecam pozew zbiorowy przeciwko UM.
Tylko żeby jeszcze odszkodowanie poszło z kieszeni urzę-
dników a nie miejskiej kasy to byłoby cudnie.
autor: Cichociemny

Ktoś tu trafnie zauważył,że obecni radni wraz z pre-
zydentem zbierają siły żeby nadzorować budowę ob-
wodnicy w przyszłej kadencji co jednogłosnie deklarują to 
nie ma się co dziwić,że już im nie starcza sił na jakąś tam 
"11 Listopada"! My natomiast deklarujemy, że będziemy 
pamiętać o ich zmęczeniu 21 Listopada.
autor: Teresa

....kiedy takie inwestycje będzie wykonywać firma, 
która posiada możliwości techniczne, a nie firma która jest 
najtańsza. To samo dotyczy mostu na Cieszyńskiej
autor: miszkniec

Kiedy to się 
skończy?

Iwona Domaga³a
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W Jastrzębiu Zdroju huczy od plotek, że po obję-

ciu prezydentury, rządzenie zacznie pan od 

czystek w magistracie i jednostkach podległych 

Urzędowi Miasta.
Takie plotki mogą rozsiewać jedynie osoby, 

które mnie nie znają i nie wiedzą, jakimi zasa-

dami kieruję się w życiu. Zawsze byłem otwarty 

na współpracę z ludźmi, którzy chcą i potrafią 

działać na rzecz naszej lokalnej społeczności. 

Chętnie korzystam z dobrych rad i nie boję się 

przyznać komuś racji, jeżeli jego argumenty są 

mocniejsze od moich. Unikam natomiast po-

chlebców, bo ich intencje nigdy nie są szczere. 

Generalnie, jestem wyznawcą zasady, że jedy-

nymi kryteriami przydatności na jakiekolwiek 

stanowiska są umiejętności, wiedza i zaanga-

żowanie. Urząd Miasta nie może być wyjątkiem.

Nie będzie preferencji dla ludzi 
Prawa i Sprawiedliwości?

Jastrzębskie koło PiS należy do najsilniej-

szych i najlepiej zorganizowanych w całym kra-

ju. Podczas wyborów prezydenckich nasz kan-

dydat, Jarosław Kaczyński, w Jastrzębiu-Zdroju 

uzyskał najlepszy wynik na Śląsku. To o czymś 

świadczy. Jeżeli nasi ludzie dobrze radzą sobie 

w strukturze dużej partii, to ich doświadczenie 

na pewno przyda się miastu. Ale pod warun-

kiem, że spełnią kryteria, o których mówiłem 

wcześniej, czyli: umiejętności, wiedza i zaanga-

żowanie. A tak w ogóle, to dlaczego rozmawia-

my na taki temat?

Bo jest pan faworytem tych wyborów.
Zostawmy te spekulacje, bo w polityce – jak 

w sporcie – wszystko może się zdarzyć. Jako 

stary kibic Jastrzębskiego Węgla szanuję i nie 

lekceważę przeciwników. 

Wygra ten, kto najlepiej rozegra końcówkę

spotkania, czyli kampanię wyborczą? 
Nie brnijmy już w te analogie ze sportem. 

Wygra ten, kto przez ostatnie lata ciężko pra-

cował. Wierzę w mądrość mieszkańców Ja-

strzębia-Zdroju. Oni wiedzą najlepiej, kto zrobił 

dużo dla miasta i mieszkańców, a kto „obudził” 

się dopiero na kilka miesięcy przed wyborami.

Jest pan teraz przewodniczącym Rady Miasta. 
Ta funkcja nie spełnia już pańskich ambicji 

politycznych?
Nie traktuję pracy w samorządzie w katego-

riach ambicji politycznych. Jeżeli ktoś chce 

brylować na politycznych salonach, to powinien 

poświęcić się karierze parlamentarnej. W sa-

morządzie jest mniej prestiżu, a za to więcej 

ciężkiej pracy.

To nie brzmi zachęcająco.
 To zależy dla kogo.

A dla pana?
Dla mnie zdecydowanie tak, ponieważ - po 

pierwsze - zależy mi na Jastrzębiu-Zdroju. To 

moje miasto. Tutaj się wychowywałem, tutaj re-

alizuję swoje zawodowe plany i życiowe ma-

rzenia. Ja i moja rodzina. A po drugie, taką już 

mam naturę, że nie lubię przyglądać się z boku 

sprawom, które dzieją się w moim najbliższym 

otoczeniu. Jeżeli coś mi nie pasuje, to staram 

się to poprawić.

Co panu nie pasuje w Jastrzębiu-Zdroju?
Trzeba zacząć od tego, że nigdy nie krytyko-

wałem władz miasta ani radnych z innych klu-

bów tylko dla samej zasady, że wypada mieć 

inne zdanie. Przez długi czas PiS był w Radzie 

Miasta w opozycji, co nie przeszkodziło nam 

w załatwieniu wielu ważnych spraw dla Jastrzę-

bia-Zdroju. Przede wszystkim udało nam się 

przeforsować doinwestowanie miejskiego 

sportu. Inny przykład to Droga Główna Połu-

dniowa. Dzięki staraniom naszego klubu zo-

stała podpisana umowa o dofinansowaniu tej in-

westycji.

Co się zmieniło w funkcjonowaniu jastrzębskiego 

samorządu po objęciu przez pana stanowiska 

przewodniczącego Rady Miasta?
Najważniejsze jest to, że udało się uporzą-

dkować sytuację wewnątrz samej Rady. Odzy-

skaliśmy decyzyjną sprawność, poukładaliśmy 

relacje między poszczególnymi klubami.

Czyli sielanka?
Nie sielanka, ale normalność. Od tego jest 

demokracja, aby ludzie o różnych poglądach 

spierali się z sobą. Najważniejsze jest to, aby 

przekonywanie do swoich racji było twórcze 

i korzystne dla miasta.

A wracając do pytania sprzed paru chwil…
Nie pasuje mi między innymi to, że Jastrzę-

bie-Zdrój tak słabo wykorzystuje swój potencjał 

inwestycyjny. Jeżeli zostanę prezydentem, to 

powołam przy Urzędzie Miasta specjalną 

komórkę odpowiedzialną za kontakty, obsługę 

i pozyskiwanie inwestorów. Kopalnie są niezwy-

kle ważnym i cennym elementem jastrzębskiej 

gospodarki, ale potrzebujemy drugiej nogi, aby 

nie martwić się o naszą stabilność.

Ma pan jakiś pomysł na ściągnięcie do 
Jastrzębia-Zdroju inwestorów?

Nie ukrywam, że tutaj pomocne mogą się 

okazać moje osobiste kontakty. Współpracując 

z najważniejszymi politykami PiS za ich pośre-

dnictwem poznałem wielu interesujących ludzi, 

którzy mają pieniądze i pomysły na inwestycje. 

Trzeba ich tylko zainteresować naszym mia-

stem.

Angażuje się pan w wiele akcji charytatywnych. 

Razem z bratem pomagacie…
Zostawmy ten temat. Działalność charytaty-

wna nie ma nic wspólnego z moją aktywnością 

polityczną. Jeżeli ktoś chce pomagać, to nie 

mówi o tym, ale pomaga.

Ale o sporcie można rozmawiać?
To jest temat rzeka. Tej gazety nie wystar-

czy, aby opowiedzieć o wszystkich moich spor-

towych pasjach.

Widać pana na trybunach każdego meczu Jastrzę-

bskiego Węgla. Ale, jeżeli zostanie pan prezyden-

tem, to część ludzi uzna, że chodzenie na mecze to 

taki promocyjny trick w stylu Aleksandra Kwaśnie-

wskiego, który często bywał pod skocznią, kiedy 

skakał Adam Małysz.
Prezydentem się bywa, a kibicem Jastrzę-

bskiego Węgla się jest. Mam do naszych siatka-

rzy emocjonalny stosunek. Nie lubię się chwa-

lić, ale dziewięć lat temu to właśnie ja byłem po-

mysłodawcą i redaktorem strony internetowej 

naszych siatkarzy. Oni są najlepszym znakiem 

firmowym i marką naszego miasta. Wisła ma 

Małysza, Mysłowice zespół Myslovitz, a Ja-

strzębie najlepszych w Polsce siatkarzy.

Co się stanie, jeżeli przegra pan te wybory?
Końca świata z tego powodu nie będzie. Je-

żeli mieszkańcy wybiorą kogoś innego, to bę-

dzie dla mnie znak, że trzeba wyżej zakasać rę-

kawy i z większym zapałem zabrać się do robo-

ty. Osobiste ambicje nie mają zresztą naj-

większego znaczenia. Parafrazując słynne ha-

sło Jarosława Kaczyńskiego z kampanii 

prezyden-ckiej uważam, że Jastrzębie Zdrój 

jest najważniejsze…

Jastrzębie-Zdrój 
jest najważniejsze

Grzegorz

MATUSIAK
Kandydat na Prezydenta

Miasta Jastrzębie-Zdrój

www.grzegorzmatusiak.pl
Solidarność i rozwój

Rozmowa Grzegorzem Matusiakiem przewodniczącym Rady Miasta, 
kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Jastrzębia - Zdroju.











Dwoje jastrzębian pani Marta i pan Tomasz 
zostali eksmitowani ze swojego mieszkania. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowa wprawdzie 
nie wyrzuciła ich na bruk, ale zapewniła lokal za-
stępczy w Hotelu Diament na …30 dni. Po tym 
terminie muszą radzić sobie sami. Do tego 
wszystkiego dochodzi zły stan zdrowotny eks-
mitowanych, wskazujący na zaburzenia psy-
chiczne. Pozostali sami, chorzy, niedołężni ze 
swoim problemem. Czyżbyśmy żyli w społe-
czeństwie ogarniętym taką obojętnością, że 
sytuacja ludzi, których dotknął zły los nikogo nie 
interesuje? 

W Hotelu Diament na początku paździer-
nika zamieszkało dwoje niecodziennych 
lokatorów, zamieszkało a w zasadzie zostali do 
niego przywiezieni lub wyrzuceni ze swojego 
mieszkania. Można ich spotkać jak błądzą w pi-
wnicach budynku lub innych pomieszczeniach 
technicznych. Przerażeni jego ogromem gubią 
się, nie wiedzą gdzie się znajdują. Nie pa-
miętają nawet, że są mieszkańcami Jastrzębia- 
Zdroju. Poza zasięgiem ich możliwości jest 
samodzielne przygotowanie posiłku, chodzili 
więc niedożywieni. Jak twierdzili pracownicy 
hotelu i tak nie mieli co jeść. 

Pierwsza na tą sytuację zwróciła uwagę 
właścicielka restauracji, znajdującej się w Ho-
telu Diament Iwona Góra: „Przyszła do mnie pa-
ni z recepcji i zapytała czy nie jestem w stanie 
ugotować jednej z lokatorek obiadu z posia-
danego przez nią mięsa. Nie zrobiłam tego, 
ponieważ było ono zepsute i nie nadawało się 
do spożycia. Poza tym przepisy SANPID-ow-
skie nie pozwalają w kuchni przygotowywać 
posiłku z obcych produktów. Patrząc jednak na 
panią Martę i pana Tomasza serce mi się krajało 
i podesłałam im zupę z naszej kuchni. Nie mo-
żna przecież zostawić ludzi zupełnie bez po-
mocy na pastwę losu. Jestem zdziwiona i obu-
rzona tym, że tak traktuje się starszych, nie-
dołężnych i najprawdopodobniej chorych mie-
szkańców naszego miasta. Gdzie są instytucje, 
których obowiązkiem jest pomoc takim właśnie 
osobom?!” 

Jak to się stało, że dwoje mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa zostało eks-
mitowanych ze swoich czterech ścian? Prezes 
Spółdzielni Władysław Dydo mówi, że wszystko 
odbyło się zgodnie z prawem i wszelkie pro-
cedury zostały zachowane. Czyli urzędnicy 
Spółdzielni działali w majestacie prawa i zgo-
dnie z nim. Lokatorzy, którzy zostali eksmi-
towani mieli poważne zaległości czynszowe i to 
stało się powodem wszczęcia procedury 
pozbawienie ich prawa do mieszkania. 

Janusz Tarasiewicz, członek Rady Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa za-

interesował się tą sprawą i przeanalizował do-
kumentację z nią związaną. „Zaległości w opła-
cie czynszu wynosiły ok. 20 tys. zł i ok. 10 zł. Wy-
roki o eksmisję zapadły w roku 2006 i 2008. Za-
wierały wpis „bez prawa do lokalu socjalnego”, 
a wykonanie tego powierzono Komornikowi. 
Uważam, że Zarząd Spółdzielni powinien po-
wiadomić Ośrodek Opieki Społecznej, który by 
mógł podjąć odpowiednie kroki zarówno pra-
wne, jak i socjalne, aby pomóc lokatorom. 
Z uzyskanych przez mnie informacji wynika, że 
dopiero firma wałbrzyska, która wynajęła po-
koje w Hotelu Diament powiadomiła o wszy-
stkim OPS w dniu eksmisji” – wyjaśnia. 

A co na To Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jastrzębiu-Zdroju, którego zadaniem jest po-
maganie mieszkańcom, znajdującym się w tru-
dnej sytuacji życiowej? Dyrektor OPS Teresa 
Jachimowska zapewniła, że podlegli jej pra-
cownicy podejmują działania przewidziane pra-
wem. „Pracownicy podjęli próbę skontakto-
wania się z państwem, którzy zamieszkują 
Hotel Diament” – mówiła. Pani Iwona Góra, wła-
ścicielka restauracji, która na co dzień widziała 
jak rozwijała się sytuacja nie była usatysfakcjo-
nowana podejściem do sprawy odpowiednich 
instytucji: „Ci państwo dalej nie mają co jeść 
snują się wystraszeni po budynku, nie wiedzą 
co będzie z nimi dalej. To było nieludzkie! - 
w takich sposób traktować osoby starsze” 

W opisanej sytuacji zauważa się dwie 
płaszczyzny: jedna prawna, gdzie wszystko od-
bywa się zgodnie z przepisami i druga – ludzka, 
gdzie priorytetem jest godność człowieka. To 
prawda, że każdy wynajmujący mieszkanie jest 
zobowiązany płacić za niego czynsz, ale też 
drugą prawdą jest obowiązek pomocy ludziom, 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Pani Marta i Pan Tomasz, którzy zostali eksmi-
towani do Hotelu Diament mają bardzo nikły 
kontakt z rzeczywistością, nie wiedzą co dzieje 
się wokół nich, nie wiedzą jaki będzie ich dalszy 
los. Sprawiają wrażenie ludzi mających pro-
blemy z psychiką. Wypada postawić pytanie: 
Czy wszystkie instytucje zaangażowane w tą 
sprawę stanęły na wysokości zadnia i od-
powiednio szybko spełniły swoją rolę. Czy za 
gąszczem przepisów, paragrafów i artykułów 
zobaczyły po prostu człowieka? 

Według informacji, której udzieliła w dniu 
2 listopada br. Teresa Bac, zastępca dyrektora 
Ośrodka Opieki Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 
pani Marta i pan Tomasz mają zapewniony dach 
nad głową i nie są pozbawieni opieki. Nie muszą 
mieszkać już w Hotelu Diament.

Tomasz Sekmistrz
DH “KŁOS”, ul. Kościuszki 2

44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 508 765 363 

www.zlotnikklos.cal.pl

“Nie istnieje nic takiego,
czego sztuka nie mogła wyrazić”

Najtańsze obrączki 

Oryginalne wzornictwo 

Indywidualne zamówienia 

Wymiana starego złota na nowe 

Duży wybór w pierścionkach i obrączkach

„Nie wiem co ze mną będzie. Nie wiem gdzie się znajduję. Nie mam co jeść. 
Opuściła mnie rodzina. Mieszkałem w bloku, ale pewnego dnia przyjechali 
po mnie i wywieźli. Znajdują się w jakimś dużym, nieznanym domu. Boje się 
wychodzić z pokoju, bo nie potrafię do niego trafić. Kiedyś mieszkałem w Ja-
strzębiu, teraz gdzie jestem – nie wiem” – mówi pan Tomasz, który został eks-
mitowany ze swojego mieszkania, znajdujące się w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej Nowa.

Katarzyna Barczyñska
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„To było 
nieludzkie…!”



Jarosław Parma - 15 lat temu Jastrzębska 
Spółka Węglowa postanowiła połączyć w jeden 
organizm, spółkę prawa handlowego, wszystkie 
swoje elektrociepłownie. Zaczęło się od połą-
czenia elektrociepłowni działających przy ko-
palniach „Moszczenica” i „Zofiówka”. W nastę-
pnej kolejności była to elektrociepłownia przy 
KWK „Pniówek” i ta, która znajduje się przy 
KWK „Krupiński”. Jeszcze wcześniej elektro-
ciepłownia w Kaczycach. Generalnie chodziło 
o skoncentrowanie tego obszaru działalności. 
Można powiedzieć, że już wtedy było to podej-
ście wizjonerskie. Zwyciężyła idea biznesowa, 
która dzisiaj jest powszechna – trzeba w jednym 
miejscu skoncentrować ludzi i środki z danego 
obszaru. Ktoś stwierdził, że kopalnie mają zająć 
się wydobyciem węgla, a do spraw energety-
cznych trzeba powołać inną spółkę, bo są do te-
go potrzebne zupełnie inne kwalifikacje. Poza 
tym jest to również zupełnie inny obszar prawny. 
Ta decyzja zapadła 15 lat temu. W tym czasie 
spółka, jakby wrastała w świat energetyki. Trze-
ba było dostosować urządzenia które produkują 
energię do wymagań środowiskowych. Lista 
nagród i wyróżnień, które w tej kategorii otrzy-
mał SEJ, jest bardzo długa, bo tych inwestycji 
było bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy trudno je 
wszystkie wymienić. Należy jednak podkreślić, 
że SEJ zawsze wypełniał wszystkie wymogi 
środowiskowe, nakładane na energetykę. 

Jakie były najważniejsze etapy,
momenty na drodze rozwoju?

Bardzo ważnym momentem w historii SEJu 
było uruchomienie pierwszego silnika tłoko-
wego. Odbyło się to wcześniej, jeszcze w ra-
mach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeśli cho-
dzi o konstrukcję tego urządzenia - jest to dokła-
dnie taki sam silnik, jak te w samochodach, ale 
większych rozmiarów. Paliwem jest gaz z 
odmetanowania kopalń czyli ten, który pod 
ziemią jest jednym z największych zagrożeń dla 
pracujących tam górników. Z tym zagrożeniem 

oni walczą od lat. W kopalniach Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej udało się ująć ten metan, do-
starczyć go na powierzchnię i wytworzyć z nie-
go energię elektryczną i cieplną. JSW, później 
włączyła się do tego SEJ, była i jest w tym za-
kresie liderem w naszym kraju. Zaczęto od je-
dnego silnika. Natomiast na chwilę obecną 
pracuje ich pięć. Nie tak dawno, bo miesiąc 
temu, podpisaliśmy umowę na budowę dwóch 
kolejnych. Tych planów jest więcej, ale dotyczą 
one dalszej przyszłości. Jastrzębska Spółka 
Węglowa potrafiła doskonale zorganizować 
energetykę i uzyskała doskonałe efekty w po-
staci wykorzystania metanu. To jest pewien bar-
dzo ważny, ale i nie jedyny, wyróżnik SEJ-u 
wśród polskich firm energetycznych a JSW 
wśród firm górniczych.

Metan w kopalniach powoduje duże zagrożenie, 
a jak to wygląda w przypadku SEJ, 
gdzie również jest wykorzystywany?

Z punktu widzenia spółki energetycznej me-
tan jest paliwem. Kupujemy go, bo to jest relacja 
handlowa, od kopalń JSW. Oczywiście jest to 
paliwo trudne, ponieważ nie jest to taki sam gaz, 
jak ten, którego używamy w kuchence gazowej - 
mający stałe ciśnienie, stężenie i kaloryczność. 
Ze względu na to, że na dole prowadzone są 
prace wydobywcze, to ilości metanu się zmie-
niają. Raz jest go więcej, a raz mniej. Jego stę-
żenie znajduje się na poziomie 40-50 %. Tak jak 
już mówiłem, z naszego punktu widzenia jest to 
paliwo trudne, ale udało nam się je „ujarzmić”, 
czyli potrafimy go przetwarzać na energię. 

Powiedział Pan, że nie jest to jedyny wyróżnik. 
Jakie są pozostałe?

Jest również drugi wyróżnik, który jest ogro-
mnym sukcesem tego środowiska. Zawsze wią-
żę SEJ i JSW, ponieważ nie dość, że Jastrzę-
bska Spółka Węglowa jest naszym najwię-
kszym klientem, to jest również naszym właści-

cielem. Jesteśmy również silnie powiązani ze 
sobą technicznie. Bardzo ściśle współpracu-
jemy ze służbami energetycznymi JSW. Można 
powiedzieć, że żyjemy w symbiozie. Wracając 
do drugiego wyróżnika – są to układy klimaty-
zacji. Jest to instalacja chłodnicza - wyjątkowa 
na europejską, a myślę, że i światową skalę. Na 
dzień dzisiejszy instalacja, której rozbudowę 
właśnie zakończyliśmy, dostarcza chłód pod 
ziemię. Jest to związane z trudnościami eksplo-
atacyjnymi na głębszych pokładach. Obecnie 
mówi się o tym coraz więcej. Na poziomie 1000 
metrów temperatura jest bardzo wysoka, żeby 
ludzie mogli tam pracować efektywnie, trzeba 
w miejscach, gdzie prowadzone są prace 
schładzać otoczenie, powietrze. Robione jest to 
w ten sposób, że na powierzchni w KWK 
„Pniówek”, Spółka Energetyczna produkuje 
tzw. wodę lodową. Jest to woda o temperaturze 
1,5 stopnia. Dostarczamy ją na poziom 800 
i 1000 metrów. Rozprowadzeniem tej wody 
w kopalni zajmują się już górnicy. Ta instalacja 
jest wyjątkowa dlatego, że rozwiązania w niej 
zastosowane, gwarantują najwyższą możliwą 
sprawność – jest to tożsame z ochroną śro-
dowiska. Przy okazji spalania metanu, powstaje 
właśnie energia elektryczna i chłód. To jest wiel-
ki wyróżnik. 

Czy ta instalacja z wykorzystaniem wody lodowej 
używana jest również w innych kopalniach JSW czy 
tylko w KWK „Pniówek”?

Na dzień dzisiejszy jest ona używana tylko 
w KWK „Pniówek”. Natomiast w tej chwili uru-
chamiamy projektowanie i podobna instalacja 
będzie budowana również w KWK „Zofiówka”. 

Jak wygląda obecnie współpraca pomiędzy JSW 
a SEJ?

Generalnie rzecz biorąc rola SEJ-u, zgo-
dnie z oczekiwania JSW, ma rosnąć. Jeśli cho-
dzi o współpracę z kopalniami, celem na najbli-
ższe lata będzie dostarczanie wszelkiego ro-
dzaju energii potrzebnej w kopalniach: elektry-
cznej, cieplnej, chłodu i sprężonego powietrza. 
Kontynuujemy realizację tej idei, która dopro-
wadziła do utworzenia SEJ-u. SEJ ma komple-
ksowo zabezpieczać potrzeby energetyczne 
kopalń.

SEJ ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień 
w dziedzinie ochrony środowiska.

Te nagrody przyznawane są w różnych ka-
tegoriach. Myślę, że jedną z najważniejszych 
jest „Lider Polskiej Ekologii”. Na projekty doty-
czące ochrony środowiska, wydano bardzo du-
żo pieniędzy. Nie zapominamy o tym kierunku 
działania i go kontynuujemy. Obecnie rozma-
wiamy z jedną z lokalnych gmin na temat bu-
dowy biogazowni – jest to jedna z form wykorzy-
stania energii zielonej. 

Mówiąc o 15-leciu istnienia, nie sposób nie 
poruszyć kwestii strategii dalszego rozwoju.

Już wspomniałem, że budujemy kolejne 
dwa silniki, ale realizujemy również inny, bardzo 
ważny projekt. Energia wytwarzana w SEJ-u, to 

nie tylko ta wytwarzana z metanu. W naszych 
elektrociepłowniach Moszczenica i Zofiówka 
produkujemy ją również spalając węgiel. W naj-
bliższym czasie, uruchomimy produkcję tzw. 
energii zielonej. W elektrociepłowni Zofiówka 
razem z węglem będziemy spalali biopaliwa. Do 
końca roku naszym celem jest, aby 20% energii 
z elektrociepłowni „Zofiówka”, stanowiła ener-
gia zielona, czyli wytwarzana z biopaliw, które 
jest z natury obojętne dla środowiska. Traktuje 
się te biopaliwa, jako nieemitujące CO2, czyli te-
go gazu cieplarnianego, który wpływa negaty-
wnie na środowisko. Kierunki dla SEJ-u definiu-
je właściciel, czyli Jastrzębska Spółka Węglo-
wa. Wygląda to bardzo dobrze. Na ukończeniu 
są wstępne prace projektowe dla budowy dużej, 
w skali SEJ-u, jednostki wytwórczej. Będzie to 
blok fluidalny o mocy 70 MW. Co ważne, ta no-
wa jednostka będzie spełniała wszystkie normy, 
związane ochroną środowiska. Jest to bardzo 
duże zadanie, bo szacowane nakłady finanso-
we, które zostaną przeznaczone na jego wyko-
nanie, to kwota między 500 a 600 milionów zło-
tych. Uruchomienie tej nowej jednostki plano-
wane jest na koniec 2015 roku, a mam nadzieję, 
że prace rozpoczną się za rok. Wcześniej mu-
simy ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i po-
dpisać umowę, a na końcu rozpocząć reali-
zację. Ale to nie wszystko. JSW w ramach tych 
działań przygotowawczych do wejścia na gieł-
dę, definiuje równoległą, wspomagającą strate-
gię rozwoju energetyki w grupie. Dla SEJ-u 
przewidziana jest tutaj rola lidera w całej grupie 
kapitałowej. Na dzień dzisiejszy z innych zakła-
dów przemysłowych w grupie kapitałowej jest 
jeszcze Koksownia Przyjaźń. W ramach tych 
działań planowana jest budowa bloku energe-
tycznego o mocy 60-70 MW na Przyjaźni. Tym 
majątkiem, elektrownią ma w przyszłości zarzą-
dzać SEJ. 

Jak Pan skomentuje informacje o planowanym 
zakupie PEC-u Jastrzębie przez JSW?

Udział w prywatyzacji PEC-u jest bardzo 
ważnym elementem, wpisanym w strategię 
energetyczną JSW. JSW zamierza kupić spółkę 
PEC Jastrzębie a następnie dokonać połą-
czenia PEC i SEJu. W ramach środków, które 
JSW zamierza przeznaczyć na energetykę, 
przewiduje się modernizację ciepłowni nale-
żących do PEC-u, na elektrociepłownie. Po-
wstanie regionalne przedsiębiorstwo energety-
czne, widzialne już na mapie energetycznej 
Polski. Głównym efektem połączenia tych 
dwóch spółek i uruchomienia produkcji energii 
elektrycznej w skojarzeniu będzie obniżenie 
kosztów produkcji ciepła oraz poprawa bezpie-
czeństwa energetycznego regionu. W perspe-
ktywie długofalowej ten projekt będzie wpływał 
stabilizująco na bardzo wrażliwy produkt, jakim 
jest dostarczane ciepło dla mieszkańców tego 
regionu. Jestem przekonany, że PEC razem 
z SEJ-em i silnym wsparciem JSW jest w stanie 
zabezpieczyć te regionalne potrzeby przy opty-
malnej ścieżce cenowej.

W tym roku, dokładnie 1 listopada 2010 roku, Spółka Energetyczna „Jastrzębie” obchodziła 15-lecie 
istnienia. SEJ, to przedsiębiorstwo mocno powiązane z przemysłem górniczym w naszym mieście, a co 
za tym idzie, z Jastrzębską Spółką Węglową. Proces przygotowań do utworzenia SEJ S.A. był trudny, 
lecz udało się go przeprowadzić sprawnie i szybko. SEJ ciągle się rozwija, zajmując się produkcją 
energii elektrycznej i cieplnej nie tylko dla potrzeb przemysłowych, ale i mieszkańców Jastrzębia-
Zdroju i jego okolic. Takie jubileusze, to doskonały czas na dokonanie pewnego rodzaju podsumo-
wania, zatrzymania się chociaż na chwilę, aby zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś, jak przedstawia się 
obecnie, ale także w jakim kierunku będzie zmierzać w przyszłości. Tymi przemyśleniami podzielił się 
z nami Prezes Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, Jarosław Parma. 

ENERGETYCZNY LIDER

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

Natalia Ko¿uch
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Niedawno zostałeś zakwalifikowany na 
Konferencję Prawniczą Uniwersytetu 
Warszawskiego, czy nie wystarczy Ci 
samo studiowanie na renomowanym 
Uniwersytecie Jagielońskim?

Samo studiowanie z pewnością jest dużą 
wartością. Z tego faktu bardzo się cieszę, nato-
miast chcę rozwijać się i zdobywać doświa-
dczenie przy każdej możliwej okazji. Jedną 
z tych okazji wydawała mi się wspomniana 
w pytaniu Konferencja Prawnicza w Warszawie 
poświęcona zagadnieniom z pogranicza prawa 
administracyjnego i konstytucyjnego. Po zgło-
szeniu się i napisaniu pracy na temat „Współ-
pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem” 
odkryłem, że jest to interesujący, oryginalny 
temat i warto go zgłębić.  Zawsze jest to okazja 
do nauki w nietuzinkowy sposób, a przede 
wszystkim okazja zdobycia doświadczenia  
nowe doświadczenie.

Nawiązując do doświadczenia, reprezentowałeś 
trzykrotnie Śląsk na Młodzieżowym Szczycie 
Regionalnego Trójkąta Weimarskiego? 
Czy to wystarczające doświadczenie?

Z pewnością było ono bardzo cenne, nie tyle 
pozwoliło zdobyć ciekawe znajomości, czy do-
pracować umiejętności językowe, ile dało mo-
żliwość promowania naszego regionu i miasta 
na arenie międzynarodowej. Śmiało mogę po-
wiedzieć, że znam ich pozytywne strony, z któ-
rych jestem dumny. Miło wspominam ten czas 
i bardzo dobrze czułem się w roli reprezentanta. 
Co do doświadczenia, te wyniesione ze Szczytu 
Trójkąta Weimarskiego, w znacznym stopniu 
uzupełnia doświadczenie i wiedzę wyniesioną 
chociażby z finału Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym. Czy to wystarczy? 
Raczej nie, ale z pewnością jest to doświa-
dczenie bazowe, które teraz chcę aktywnie 
rozwijać.

Skąd chęć bycia tak aktywnym w życiu?

Z lekkim dystansem do swojej osoby po-
wiem, że wynika to z wrodzonej ciekawości 
świata. Kiedy widzę, że można i należy coś zro-
bić, nie czekam na innych. Staram się zakasać 
rękawy i wziąć do pracy, ku pożytkowi dla innych 
i siebie samego.

Ile kosztowało Cię rozszerzanie, 
poza programy szkolne, własnej wiedzy? 

Dobre pytanie (śmiech). Szczerze mówiąc 
za każdym sukcesem zazwyczaj stoi spore po-
święcenie czasu i sił. Sukcesy trwale motywują. 
Osobiście czerpię z nich dużo radości i wiem, że 
czego się podejmuję, wbrew trudnościom, jest 
dobre. Nie zawsze trzeba jednak aż tak bardzo 
wysilać się, jak w wielomiesięcznych przygoto-

waniach do ogólnopolskiej olimpiady. Zazwy-
czaj regularność pracy „robi swoje”. Wtedy też 
zostaje czas, aby dowiedzieć się czegoś więcej. 
Mimo to trzeba zawsze pamiętać, żeby zacho-
wać umiar i równowagę – nic za wszelką cenę. 
Trzeba z tego wszystkiego znaleźć czas na no-
rmalne tj. „zdrowe” funkcjonowanie.

Nie sądzisz, że zbyt bardzo – kolokwialnie mówiąc – 
„wychylasz się” przecież to tak popularny zarzut 
wobec aktywnych nawet młodych ludzi?

Takie „wychylanie się” nie jest moim celem. 
Z drugiej strony czy wychylanie się jest czymś 
złym? Nie robię tego dla siebie wyłącznie. Sta-
ram się poświęcać dla innych i bardzo to lubię. 
Z odwagą i satysfakcją mówię, że właśnie robię 
to, co lubię. Kolejną kwestią jest fakt, że każdy 
może podejmować konkretne działania z po-
żytkiem dla naszego społeczeństwa. Może ko-
goś swoją postawą ku temu zachęcę. Będzie mi 
niezwykle miło.

Czy nie jest bardziej atrakcyjnym dla młodego 
człowieka, takiego jak Ty, imprezowanie co 
weekend od siedzenia nad książkami?

Ależ to nie jest tak, że spędzam całe dnie 
nad książkami. Trzeba znaleźć w życiu czas na 
pracę i na zabawę. Myślę, że w tym wszystkim 
należy pamiętać o możliwościach uczenia się 
w dzisiejszym świecie. Nauka to nie tylko ta wy-
jęta z biblioteki. Jest bardzo dużo interakty-
wnych i ciekawych form nauki.

Czy do takich ciekawych i interaktywnych można 
zaliczyć Twoje bycie przedstawicielem Polski na 
Młodzieżowym Szczycie Ekologicznym na Cyprze?

Zdecydowanie tak. Dobrze wspominam 
swój udział, który tam zaznaczyłem. Ten ekolo-
giczny szczyt, w którym uczestniczyli młodzi 
ludzie z Europy, od Skandynawii aż po Bałkany, 
nauczył mnie patrzenia na rzeczywistość ze 
wspólnej, koniecznej dla każdego Europej-
czyka, perspektywy. Zrozumiałem też i zapa-
miętałem, że o to, co nas otacza trzeba dbać. 
Zarówno w rozpiętości Świata czy Europy jak 
i Śląska czy Jastrzębia.

Pochłaniasz wiedzę z otaczającego nas świata. 
Czy masz czas na inne sprawy?

Myślę, że tak. Dla mnie zawsze bardzo wa-
żną rolę odgrywał sport. Interesuję się sztukami 
walki. Staram się zagospodarować czas na do-
bry mecz piłki nożnej z kolegami. Czasem 
biegam z nimi. Nie wyobrażam sobie życia bez 
sportu. Rozwój człowieka, jaki on nie byłby, mu-
si się także opierać o kulturę fizyczną. Trzeba 
próbować w każdej kwestii swoich sił i także ze 
sportu czerpać dozę przyjemności. 

Jakie są Twoje plany na przyszłość?

Na pewno chciałbym skończyć studia i po-
djąć pracę w zawodzie prawnika. Poza tym 
świetną byłaby możliwość przysłużenia się lo-
kalnej społeczności jako przedstawiciel mło-
dego pokolenia. I to chcę osiągnąć kandydując 
do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wierzę także, 
że będę dobrze się rozwijać… chyba jak każdy 

młody człowiek (śmiech). Z satysfakcją dla sie-
bie i korzyścią dla naszej lokalnej społeczności.

Tego też szczerzę życzę. Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

rozmawiał
 

Szymon Klimczak

Wiekiem młody. Ma 20 lat, jednak to nie powód do najmniejszej dyskryminacji jego osoby, wręcz przeciwnie. Biorąc pod uwagę jego osiągnięcia 
do tej pory, łatwo wydedukować, że nie każdemu to się udaje, bo nie każdemu się chce. Łukasz Kasza, bo o nim mowa, nieraz udowodnił swoje mo-
żliwości. To wiedzą jego bliscy i znajomi. Jego sukcesy są imponująco liczne. Był  przedstawicielem Polski na Europejskim Szczycie Ekologicznym 
na Cyprze, trzykrotnym Reprezentantem Śląska na Międzynarodowych Szczytach Młodzieży, laureatem konkursu prawniczego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, stypendystą Stypendium Prezesa Rady Ministrów, laureatem I miejsca wojewódzkiego konkursu recytatorskiego, finalistą 
ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, autorem  wielu monologów, wystąpień publicznych i międzynarodowych 
prezentacji. Aktualnie jest studentem prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Został też zakwalifikowany na Konferencję Prawniczą 
Uniwersytetu Warszawskiego. Jaka jest jego recepta na życie w bardzo dynamicznym i ambitnym wydaniu?

Łukasz

KASZA
Talent i zaangażowanie





Natalia Ko¿uch

"Jak to często bywa w siatkówce, spotkanie zakończyło się remisem 2:2”. Tak podsumował pierwszą 
część prezentacji drużyny KS Jastrzębski Węgiel, która w sezonie 2010/2011 będzie walczyła o medale 
polskiej ligi siatkówki. Przebudowany zespół, w którym w tym sezonie znalazło się miejsce dla wielu 
młodych, perspektywicznych zawodników. Przed Jastrzębskim Węglem trudne zadanie. Trzeba będzie 
bowiem dorównać do poziomu sprzed roku i postarać się powtórzyć sukcesy, jakie udało się wywalczyć 
w minionym sezonie: wicemistrzostwo kraju oraz zdobycie Pucharu Polski. - Stawiamy sobie bardzo 
wysokie cele, ale myślę, że jak najbardziej mamy do tego powody. W tym sezonie mamy dobrą drużynę, 
o czym mogłem się przekonać po powrocie z Mistrzostw Świata. Możemy w tym sezonie wiele zwojować, 

musimy się tylko skupić na własnej grze – stwierdził kapitan Jastrzębskiego Węgla, Grzegorz Łomacz.

Czwartkowa prezentacja była kontynuacją 
tej sprzed roku. Do Jastrzębia-Zdroju po raz ko-
lejny przyjechał znany i popularny kabaret Ło-
wcy.B. Cała impreza rozpoczęła się od rywa-
lizacji pełnej śmiechu i dobrej zabawy. Tego wie-
czoru kabareciarze i zawodnicy Jastrzębskiego 
Węgla ponownie zamienili się rolami. Kapi-
tanem drużyny Jastrzębskiego Węgla został 
Mariusz Kałamaga, z kolei po stronie Łowców.B 
tę rolę zarezerwowano dla Grzegorza Łoma-
cza, który o zwycięstwo w konkursie prowa-
dzonym przez prezentera telewizji Polsat, Je-
rzego Mielewskiego, walczył wraz z: Pawłem 
Ruskiem, Adamem Nowikiem, Igorem Yudinem, 
Łukaszem Polańskim i Lukasem Divisem.

Pierwszym zadaniem, z jakim miały zmie-
rzyć się oba zespoły, były kalambury. Tą część 
konkursu pewnie wygrali kabareciarze, którzy 
tego wieczoru, wystąpili jako Jastrzębski Wę-
giel. Kolejnym wyzwaniem był... hula hop. I tym 
razem lepsi okazali się przedstawiciele JW. Do 
ostatecznego zwycięstwa brakowało już nie-
wiele. Jednak sport bywa nieobliczalny. Ło-
wcy.B szybko odrobili straty, wygrywając dwie 
kolejne odsłony czwartkowego konkursu, do-
prowadzili do wyrównania. Ostatecznie jastrzę-
bscy siatkarze, występujący jako Łowcy, podbili 
serca kibiców, wykonując parodię jednego ze 
skeczów kabaretu, który gościł w Jastrzębiu - 
„The Klaszczers”.

W momencie, kiedy zabawa dobiegła koń-
ca, nadszedł czas na główną część imprezy, 
czyli oficjalną prezentację drużyny, która będzie 
w tym sezonie broniła barw Jastrzębskiego Wę-
gla. Rozpoczęło się od przywitania wszystkich 
gości, którzy pojawili się tego wieczoru w Hali 
Sportowej, przez prezesa klubu – Zdzisława 
Grodeckiego. Następnie na scenę, która stanę-
ła na parkiecie, na którym już za niedługo o ligo-
we punkty powalczą siatkarze, wyszli zawodni-
cy JW. Niczym rasowi modele zaprezentowali 
stroje, które przygotował dla nich jeden ze spon-
sorów klubu – 4F.

Zdzisław Grodecki podkreślał, że jastrzę-
bska drużyna ma za sobą najlepszy sezon w hi-
storii istnienia klubu. Ciężko nie zgodzić się 
z tym stwierdzeniem. Jastrzębski jako wice-
mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski zape-
wnił sobie udział w najbardziej elitarnych rozgry-

wkach klubowych Starego Kontynentu, jakim je-
st siatkarska Liga Mistrzów. Po raz kolejny na-
sze miasto odwiedzą jedne z najlepszych dru-
żyn europejskich. - Wszyscy na pewno czeka-
my już w blokach startowych na nowy sezon, 
pełen oczekiwań. Poprzedni, wiązał się ze 
zmianą wizerunku marketingowego naszego 
klubu – nowe barwy. Oceniamy, że był to najle-
pszy rok w historii naszego klubu: wicemistrzo-
stwo Polski i Puchar Polski, to powoduje, że za-
gramy w tym roku w prestiżowej Lidze Mistrzów. 
Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny weźmie-
my udział w tych rozgrywkach i będziemy mogli 
godnie reprezentować nasz klub, nasze piękne 
miasto i kraj, a także dostarczyć wiele radości 
naszym kibicom. Mogę zadeklarować, że zawo-
dnicy na pewno będą tworzyli team spirit, czyli to 
z czego słynie Jastrzębski Węgiel. W każdym 
meczu będą walczyć i oddawać serce – Zdzi-
sław Grodecki.

Jednak po zakończeniu sezonu 2009/2010 
w drużynie nastąpiło kilka zmian. Odszedł tre-
ner Roberto Santilli oraz Paweł Abramow czy 
Patryk Czarnecki. Dwaj pierwsi przenieśli się 
zagranicę do Rosji, gdzie w tym sezonie będą 
występowali pod szyldem drużyny z Odincowa. 
Natomiast Czarnowski będzie występował 
w kędzierzyńskiej Zaksie. Miejsce nowego 
szkoleniowca jastrzębskiej drużyny zajął trener, 
który kojarzony jest w naszym mieście z ogro-
mnym sukcesem, jakim było zdobycie przed kil-
koma laty tytułu Mistrza Polski – Igor Prielożny. - 
Zdaję sobie sprawę z tego, że ten sezon będzie 
sporym wyzwaniem, ale lubię takie wyzwania. 
Ta faza przygotowawcza była specyficzna pod 
tym kątem, że tak naprawdę od niedawna mia-
łem do dyspozycji wszystkich zawodników. Do-
piero w miniony weekend, kiedy wybraliśmy się 
do Friedrichshafen mogłem ich sprawdzić 
w sparingu. Jednak wierzę, że w ciągu tych 
dwóch dni, które pozostały do rozpoczęcia ligi, 
uda mi się to wszystko poukładać w odpowiedni 
sposób – powiedział „nowy-stary” trener Ja-
strzębskiego Węgla. - Bardzo pozytywnie oce-
niam nasz ostatni wyjazd do Niemiec, gdzie za-
graliśmy na bardzo wysokim poziomie. Głó-
wnym celem tych sparingów było sprawdzenie 
się podczas meczów wyjazdowych, bo właśnie 
taki czeka nas podczas inauguracji sezonu – 
dodał.
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29 października otwarto most znajdujący 
się nad rzeczką Gmyrdek, który łączy sołectwo 
Ruptawa z resztą miasta. Obiekt zamknięty 
został 20 kwietnia. W czasie sześciu miesięcy 
wykonywano prace polegające na rozbiórce 
starego i budowie nowego mostu o konstrukcji 
żelbetowej płyty. Obiekt ma na całej długości 
nową nawierzchnię asfaltową, natomiast z my-
ślą o pieszych po obu stronach wykonano 
chodniki z kostki brukowej o szerokości 1,5 m. 

i granitowe krawężniki. Zamontowano również 
poręcze mostowe i bariery energochłonne. 

„Roboty kosztowały ponad 1,6 mln zł. Pro-
jekt współfinansowany jest przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 w wysokości ponad 1,3 mln zł” – in-
formuje rzecznik jastrzębskiego magistratu 
Katarzyna Wołczańska. 

Wielu mieszkańców Jastrzębia wyrażało 
wielokrotnie swoje niezadowolenie z powodu 
długiego czasu budowy mostu. Jednak prezy-
dent Marian Janecki nie podziela tych opinii: 
„Nie dało się ukończyć szybciej tej inwestycji 
z powodu reżimów technologicznych, które 
narzucały określone terminy. Dochowanie ich 
warunkuje trwałość i solidność zakończonej 
budowy” - mówił. Maria Pilarska, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 

podziela pogląd prezydenta. Odmówiła jednak 
przedstawienia harmonogramu prac, a więc 
poszczególnych etapów tego zadania i uza-
sadnienia czasu ich trwania. „Jest to dokument 
wewnętrzny. Sporządzony na potrzeby prac 
i nie ma potrzeby zapoznawać z nim państwa” – 
uzasadniała.

Most w Ruptawie wreszcie otwarty!

www.parcela-nieruchomosci.pl

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

Lokalizacja: J-bie, ul.Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 49.00
Piętro: parter
Cena: 128 000
Kontakt: 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Pomorska
Powierzchnia użytkowa: 50.00
Piętro: I
Cena: 128 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Śląska
Powierzchnia użytkowa: 41.60
Piętro: IX
Cena: 124 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Kaszubska
Powierzchnia użytkowa: 41.60
Piętro: VII
Cena: 110 000
Kontakt: tel. 601 976 218

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

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: J-bie, ul. Opolska
Powierzchnia użytkowa: 55.70
Piętro: X
Cena: 125 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Katowicka
Powierzchnia użytkowa: 55.70
Piętro: VIII
Cena: 145 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul.Krasickiego
Powierzchnia użytkowa: 48.00
Piętro: IV
Cena: 135 000
Kontakt: tel.  601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Śląska
Powierzchnia użytkowa: 42.00
Piętro: II
Cena: 135 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Lokalizacja: J-bie, ul. Kaszubska
Powierzchnia użytkowa: 55.85
Piętro: parter
Cena: 133 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Katarzyna Barczyñska

Pożyczki na miesiąc

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

natychmiastowa wypłata bez opłat wstępnych

do 600 zł
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Teraz czas na 3-letni kontrakt na odbudowę schodów 
w Jarze Południowym.
autor: Brawo Bzianecki

Niezła kampania złego prezydenta
autor: Kampania

Jeśli taka była odpowiedz pani naczelnik, to pokazuje 
to jak pewna siebie jest to osoba w tym ze jest nie do rusze-
nia i nawet bezczelnosc jej nie ruszy.Zwiekszyc kontrole nad 
przetargami, potem nad wykonywana praca, nad odbiorami, 
nad robotami gwarancyjnymi, nad terminami wykonania .
autor: Henio

to przecinanie wstęgi to jak za prl-u
autor: andrzej

Pilarska jest bezczelna. Co to za hasło, że to Jej we-
wnętrzna sprawa. Za swoje budowała ten most?? Kobiety 
jeśli nie wylecisz na bruk po tych wyborach to czas uciekać z 
tego miasta. Czy na otwarciu byli przedstawiciele World Gu-
iness Record? No bo chyba padł rekord w długości budo-
wania mostu na potoku o szerokości 2m.
autor: Avertyn

W USA to Golden State Bridge chyba szybciej zbudo-
wano...
autor: Hamburger

Jaka kwota została ustalona w przetargu? a co do pro-
cesów technologicznych to jakie to procesy uniemożliwiały 
wykonanie tego mostka szybciej? Moze chodzi o proces za-
siedzenia do stołka osób odpowiedzialnych za takie terminy 
w UM ? i pod tym jeszcze prezydent się podpisuje? A moze 
ta obrona wynika z kampani prezydenckiej ?
autor: Henio

Most w Marklowicach Górnych Był poważnie podmyty 
i uszkodzony, a ponad to jest na rzece i nie prowadzi przez 
niego główny ciąg o takim nasileniu ruchu a nie cackali się 
z nim tak długo
autor: mircio

co za wstyd, pół roku remontu i otwarcie z przecięciem 
wstęgi, przedwyborcze popisy - jak widać na zdjęciach 
sukces ma wielu ojców
autor: m

A MY ZROBIMY WAM REŻIM TECHNOLOGICZNY 
ZA KILKA TYGODNI! To jest kompletne nieporozumienie, 
żeby "reżim technologiczny" zamykał główny wyjazd z 100 
tys. miasta na południe przez całe 6 miesięcy. Paranoja i kpi-
ny z mieszkańców. Już niedługo dostaniecie od nas wypo-
wiedzenie.
autor: Wodnik

No nie ! Kto wiedział , że dzisiaj było otwarcie Mostka 
Janeckiego? Chcieliśmy z sąsiadami pogratulować przed-
stawicielom Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju trafności in-
westycji , podziękować , że przed świętami nie zostawił swo-
jej " czelodki " bez szybkiego dojazdu na cmentarz! A co to 
był za inżynier , co ten reżim technologiczny projektował? 
Czy przypadkiem nie ten sam , co robił ekspertyzę Hali wido-
wiskowo-sportowej na Leśnej ?
autor: Hera
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Za ten most Janecki i Pilarska powinni stanąć przed 
prokuratorem. To jakiś skandal i wstyd. Od wtorku most po-
nownie bedzie zamknięty !!!!
autor: Janek

A nie mogła Pilarska z Janeckim skoczyć z tego mo-
stu?
autor:  Piff & Puff

czego to władza nie zrobi żeby sie pokazać.Coś co 
należy do ich obowiązków traktują jak wielki sukces albo dar 
od nich dla mieszkańców.Tyle w tym pociechy że księdza 
tym razem nie wołali
autor:  jastrzębianin - młode pokolenie

A co? Pani Pilarska bała się, że wyjdzie nieudolność 
urzędników dlatego zataiła dokument.? Ludzie czas na 
zmiany!!! Głosujmy na tego kandydata który przewietrzy ten 
urząd ze zwykłych gryzipiórków. Mam hasło wyborcze. 
Janecki musi odejść....
autor: Misiek

Remont mostka 1,6 mln remont ul.11 listopada 1mln. 
Kto zaiwanił reszte. Za taką kładke takie pieniądze?? 
Zróbmy porządek za na wyborach. Ciekawe czy jak Janecki 
by mieszkał za mostkiem tak długo by remontowali......
autor: kierowca

A wyjeżdżając z cmentarza nadal znak, że objazd 
w prawo a w lewo ślepa droga. Co śmieszne pełno tam dziś 
policji i nikt nie kiwnie palcem aby to zmienić.
autor: a fe

Budowa tak dużego i skomplikowanego mostu, 
rzeczywiście wymaga specjalnych reżimów technologi-
cznych i odpowiedniego czasu.Więc proszę nie marudzić.
autor: bob budowniczy

To dlaczego te "reżimy technologiczne" są tajne i pani 
Pilarska nie chce ich ujawnić? Dlaczego wielu zauważyło że 
przez większość czasu nic tam sie nie działo? Biorąc pod 
uwagę ważność tego mostu dla komunikacji dlaczego np nie 
pracowano na 2 zmiany? Nawet beton nie potrzebuje 
stygniecia przez pół roku. Chyba ze w niektórych głowach.
autor: Do boba

Otwarcie z wielka pompą, podobnie jak mostku nad 
Szotkówka, który już jest remontowany. Pewnie przez tą 
samą firmę, która go zrobiła. Zabezpieczają się przed 
brakiem roboty, cwaniaki, a miasto płaci i rżnie głupa.
autor: mostowy

Pani Naczelnik to może mnie nie informować o remon-
cie swojej łazienki ale jako podatnik powinienem wiedzieć 
jak wydawane są moje pieniądze.
autor: nurofen

Dlaczego nawierzchnia tej nowej aż kilkunastometro-
wej inwestycji przypomina tarkę do prania? Pani Pilarska to 
bardzo mądra kobieta, bo zaczepiła się w Jastrzębiu. W nor-
malnym mieście i w normalnym kraju już dawno nie pełni-
łaby swej funkcji i odwiedzała od czasu do czasu różne in-
stytucje w celu objaśnień dotyczących swojej działalności. 
tej inwestycji, tj. czasu jej wykonania, nie można nawet na-
zwać żenadą. Jastrzębie przypomina polską reprezentację 
piłki nożnej, którą wyprzedzi niedługo reprezentacja Przy-
lądka Zielonej Nadziei.
autor: dyrektor

Wasze komentarze

więcej waszych komentarzy na:
www.jasnet.pl
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Oferta 166445

Powierzchnia: od 1300 m2 do 1500 m2
Cena: 255 000
Kontakt: 515 077 835

Połowa bliźniaka położonego na osiedlu 
domów jednorodz. w Zebrzydowicach

Oferta 171735
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój ul.Połomska
Powierzchnia domu: 140m
Cena: 375 000 do neg.
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 243710
Lokalizacja: Jastrzębie, Północna
Powierzchnia użytkowa: 61m
SUPER OFERTA DUŻE M4
Cena: 130 000
Kontakt: 515 077 835

2

Oferta 241506
Lokalizacja: Pawłowice, Górnicza
Powierzchnia użytkowa: 52m
Cena: 150 000
Kontak: 515 077 835

2

Oferta 239794
Lokalizacja: Jastrzębie, Marusarzówny
Powierzchnia użytkowa: 72 m
Cena: 135 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 240836
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 72m
Cena: 148 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 210269
Lokalizacja: Hażlach
ENERGOOSZCZĘDNY DOM 
Powierzchnia użytkowa: 128 m
Cena: 265 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 243259
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Działka inwestycyjna

Cena: 1 490 000
Kontakt: 510 291 852

2Powierzchnia:  7000 m

Oferta 243257
Lokalizacja: Trasa nr 81
Powierzchnia: 390m
NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA
Cena: 850 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 215184
Dom gotowy do zamieszkania
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa:180m
Cena: 440 000 Do dużej negocjacji!
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 232594
Lokalizacja: Rybnik - Dom w centrum
Powierzchnia użytkowa: 140m
Cena: 725 000
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 231297
Lokalizacja: Strumień, DOM
Powierzchnia użytkowa: 300m2

Cena: 599 000
Kontakt: 510 291 852

21www.jasnet.pl    nieruchomości     ogłoszenia    

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

Sprzedam/odstąpię pizzerię 
w Jastrzębiu pow. 47.61 m2
(wc, koncesja) z możliwością 
rozbudowy o ok.. 45m2.
Ogródek letni 17,5m2. Cena 
odstępnego przystępna. 
kontakt: 664 265 320

Dam pracę
lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Firma Handlowa poszukuje osób do 
przeprowadzania spotkań 
reklamowych. 
Praca w pełnym wymiarze godzin 
lub dodatkowa.
Oferujemy:
- wysokie wynagrodzenie
- bezpłatne szkolenie
- możliwość szybkiego awansu
Wymagamy posiadania własnego 
samochodu.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 
w dniach 9, 16, 23, 30 listopada br.
kontakt: 510 376 023

Dam pracę
Jastrzębie-Zdrój
Pizzeria Peperoncino zatrudni od 
zaraz kierowcę z własnym 
samochodem. Kontakt w lokalu ul. 
Armii Krajowej 1 lub pod nr
kontaktowym: 502 771 599

Praca
Jastrzębie - Zdrój
Praca! od zaraz z pełnym ZUSem. 
W programie medycznym Zeptera. 
Spotkania rekrutacyjne 5,7.11.2010. 
godz. 12.00 i 14.00. ul. 1 Maja 25 
kontakt: 519 445 151

Kierowca kat. B
Jastrzębie-Zdrój
Restauracja "Góralska Chata" 
zatrudni dyspozycyjnego kierowcę. 
kontakt: 501 774 038

Sprzedam mieszkanie
Jastrzębie-Zdrój
Sprzedam bez pośredników 
mieszkanie M-6, 70m2, rozkład 
2x2, Ip. ul. Zielona, blok 318, 
wymienione okna, do remontu, 
cena 145.000 tyś. zł
kontakt: 605 121 320

Sprzedam kawiarnie
Jastrzębie - Zdrój
Sprzedam kafeterię "Pinokio" 
w centrum miasta, koło Supersamu. 
W pełni wyposażona, gotowa do 
rozpoczęcia działalności. 
Cena 20 tys. zł (bez mebli 15 tys)
kontakt: 515 185 660

Kiosk Handlowy
Jastrzębie-Zdrój
Sprzedam kiosk handlowy na 
targowisku miejskim przy ul. Arki 
Bożka. Dobry punkt.
kontakt: 512 316 697

Astra komb III 06r Skóra, Navi
Jastrzębie-Zdrój
Opel Astra kombi III 2006, skóra, 
nawigacja, komputer pokładowy, 
135 tyś km, Moc: 120 KM (88 kW), 
Poj: 1900 cm3, diesel, czarny-
metallic. 
kontakt: 662 149 635

Sprzedam worek zabawek dla 
dzieci. W nim 80 samochodzików, 
duża maskotka, klocki itp. Cena 
100 zł. 
kontakt: gg23494854

OGŁOSZENA
DROBNE

WIĘCEJ NA
www.jasnet.plwww.aspect.info.pl

Oferta 219640

Powierzchnia: od 1300 m2 do 1500 m2
Cena: od 65000 do 85000
Kontakt: 515 077 835

Położenie działki: Świerklany

Oferta 237077
Lokalizacja: Jastrzębie, Jasna
M4- niski blok! niskie piętro!
Cena: 154 500
Kontakt: 503 073 464

Oferta 237094
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia działki: 1390m
Cena: 114 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 231578
Lokalizacja: Jastrzębie, Śląska
Powierzchnia: M4
Cena: 115 000
Kontak: 515 077 835

Oferta 223190
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 70m
Cena: 155 000
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 240836
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 72m
Cena: 148 000
Kontakt: 503 166 375

2

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

Oferta 232715
Lokalizacja: Jastrzębie, Zielona

Cena: 164 000
Kontakt: 515 077 835

Powierzchnia:  M6 2 na 2

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

2

Oferta  235885
Lokalizacja: Jastrzębie, Marusarzówny
Powierzchnia: 57m
Cena: 150 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 208865
Lokalizacja: Zebrzydowice, Kaczyce
Powierzchnia domu: 350m
Cena: 480 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 234478
Lokalizacja: Jastrzębie, Centrum
Powierzchnia użytkowa: 55,7m2

Cena: 149 000
Kontakt: 503 073 464

Oferta 237095
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 63m2

Cena: 139 700
Kontakt: 503 073 464
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To prawda. Na marginesie, Tyson ma przyjechać do Polski. 
Chciałbym go na żywo zobaczyć. To był prawdziwy bokser. 
Bo taki Nikołaj Wałujew? Góra mięsa, którą czegoś tam na-
uczyli i tyle. Żadnej techniki. Tamte czasy, z Holyfieldem, Tyso-
nem, Lewisem czy nawet Andrzejem Gołotą... W oczeki-
waniu na jego walkę to i dzisiaj bym do rana chętnie posiedział 
(śmiech). Mimo że te walki przegrywał. Ale w tym był jakiś 
sens.

To był ten nasz Andrew.
Dokładnie. W przypadku walk Adamka czy Włodarczyka nie 
ma tej iskry, tych emocji. Trzyma się za nich kciuki, ale to nie to 
samo. Co innego tamci, wcześniej wspomniani. A także 
Dariusz Michalczewski, który niedawno mnie bardzo zasko-
czył. Znaleźliśmy się w jednym miejscu przy jakiejś okazji. 
Widziałem go, ale nie chciałem podchodzić z oczywistych 
powodów. Po co sprawiać mu kłopot. Tymczasem rozpoznał 
mnie od razu. Po ponad dwudziestu latach!  Michalczewski 
sam podszedł, przywitał się. Potem rozmawialiśmy i było na-
prawdę co wspominać. Znaliśmy się z kadry i często sparo-
waliśmy. On był wtedy młodzieżowcem, a ja seniorem...

Na Śląsku było kilka naprawdę silnych klubów. 
Wszystko upadło.
One są, ale trzymają wyłącznie juniorów. Bo wszędzie miasta 
dają pieniądze, jednak wyłącznie na młodzież. Tylko co z tą 
młodzieżą robić, gdy dorośnie?

Najlepiej na ulicę.
- Niestety. Też się martwię, co będzie z nimi potem.

A nie ma pomysłu nad reaktywacją ligi?
Sami nic nie zrobimy. Poza tym, w Jastrzębiu nie ma nawet 
gdzie zorganizować meczu bokserskiego. Może za kilka lat 
coś się ruszy, gdy wyremontują halę. Może wtedy uda się 
zorganizować jakiś poważniejszy turniej. To jest moje 
marzenie. Prawdziwa gala boksu w Jastrzębiu.

Zapotrzebowanie na boks w naszym mieście może 
być spore. Przecież takie tradycje z dnia na dzień nie 
wyparowują.
- Być może. Ale wtedy byli inni ludzie. Kibice tu byli wspaniali.

Co czuje bokser, którego nazwisko po zwycięstwie 
skanduje cała hala?
(chwila ciszy). To jest nie do opisania. Coś cudownego. Nie 
wiem jak to nazwać. Chciałbym móc znów to przeżyć... Cza-
sami przy okazji wspomnień aż serce rośnie. Może Pan to ja-
koś poetycko ujmie, bo mi brakuje słów, aby to opisać 
(śmiech). Pochodzę z małej wsi Stawiska koło Strzegomia. 
Tam wszyscy cieszyli się z moich sukcesów. To naprawdę jest 
niesamowite uczucie.

Spotkałem się z takim twierdzeniem, że Tomasz Ada-
mek zapomniał o Jastrzębiu. Istotnie, w jego wywia-
dach wszędzie tylko Gilowice i Gilowice. Czasami 
Knurów. O nas nic.
Cóż, chyba coś w tym jest. Czasami ktoś wspomni o tym ja-
strzębskim epizodzie w karierze Adamka, ale to wszystko. 
Szkoda, bo on się u nas wychował. Tu przyszedł z Żywca, 
ściągnięty przez Jana Gudrę jako młody chłopak. Tymczasem 
nigdy nie wspomniał ani o Janie, ani o Kazimierzu Rochal-
skim, ani o Andrzeju Porębskim... Tu nauczył się takiego pra-
wdziwego boksu, tu zaczynał boksować w lidze, tu zdobywał 
pierwsze mistrzostwa Polski. A wystarczyłoby czasami powie-
dzieć zwykłe „dziękuję”. Może kiedyś zadzwonię do Tomka, 
spytam co u niego...
Wielu koneserów boksu uważa, że dzisiejszy boks jest 
parodią czasów, gdy walczyli Lennox Lewis czy Mike 
Tyson.

Mariusz Go³¹bek

Wcześniej Wijas pokonał kolejno Jana Kowalewskiego (Cza-
rni Słupsk), Mirosława Piotrowskiego (Zawisza Bydgoszcz) i 
Andrzeja Wygonnego (Broń Radom). A później był zwycięski 
finał. To  najpiękniejsze chwile jego życia. Obecnie Tadeusz 
Wijas prowadzi kantor w „Kłosie”, a wolne chwile poświęca 
pasji swojego życia, jaką nadal jest boks. Wraz z inną legen-
dą, Andrzejem Porębskim, działa na rzecz powstałego na gru-
zach GKS Jastrzębie Bokserskiego Klubu Sportowego Ja-
strzębie i trenuje młodych. Są tu solidne chłopaki, ale coraz 
większe postępy robią dziewczyny, które obijają rówieśni-
czkom twarze z taką samą zaciętością, jak robili to kiedyś 
wielcy przedstawiciele jastrzębskiego boksu. A wśród nich 
Mistrz Polski 1986, Tadeusz Wijas.

W Jastrzębiu był kiedyś silny ośrodek bokserski. A dziś 
ostała się chyba tylko pamięć o tym, że kilkanaście lat 
temu boksował tu Tomasz Adamek.
Tadeusz Wijas - Dziś też funkcjonujemy. Oczywiście, jest 
o wiele trudniej, niż kiedyś. Nie ma takich wzorów do naślado-
wania. Problemem jest również to, że nie mamy sekcji se-
niorów. Gdy zawodnik opuści wiek juniorski, nie możemy mu 
nic zaproponować. Kłopoty sprawia też brak własnego obie-
ktu. Kiedyś bokserzy kojarzeni byli z Halą Widowiskowo-Spor-
tową. Mam nadzieję, że po remoncie dostaniemy tam swój 
kącik. Obecnie korzystamy z gościnności Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Mamy tu dobre warunki do treningu. Ale mimo 
problemów sukcesy są. W końcu doczekaliśmy się mi-
strzostwa Polski Adama Pawłowskiego. Jest też Adam Gra-
biec, który zaczynał u nas boksować i obecnie, po przejściu 
na zawodowstwo, dalej trenuje w Jastrzębiu. Niedawno zdo-
był pas BBU International na gali w Dzierżoniowie. Świetnie 
boksują też nasze dziewczyny. Aneta Palica i Laura Grzyb są 
obecnie mistrzyniami Polski. Wicemistrzostwo zdobyła z kolei 
Paulina Wasak. One wszystkie są obecnie w kadrze. Zatem 
jakoś to funkcjonuje. I rzeczywiście prawdą jest, że wszyscy 
są dziś wpatrzeni w Adamka. Każdy chce być taki jak on.

Zdarza się Panu wspominać dawne czasy?
Moje najpiękniejsze lata są związane z boksem. Dlatego na-
dal jestem w tym sporcie. Gdy w trakcie zawodów w kraju 
spotykam starych znajomych, takich jak Paweł Skrzecz, to 
trudno powstrzymać uśmiech. W Jastrzębiu trudniej kogoś 
dostrzec. Czasami uda mi się spotkać Krzysztofa Michało-
wskiego. Z kolei z Andrzejem Porębskim widzimy się bardzo 
często w klubie. A przecież byli jeszcze wspaniali: Henryk 

Średnicki, Andrzej Biegalski, Leszek Czarny, Tomasz Nowak, 
Grzegorz Jabłoński i wielu, wielu innych. Ale wszyscy są jacyś 
tacy... zapomniani. Być może takie czasy nastały. Każdy chce 
zrobić swoje i iść w swoją stronę. Ja też. Najpierw dniówka 
w kantorze, później na salę bokserską. Nie baluję, więc ró-
wnież kontakty z dawnymi znajomymi trochę obumarły. Dla-
tego podczas mistrzostw Polski naprawdę jest okazja do 
wspomnień. Wielu z nas jest obecnie trenerami i działaczami. 
Można siąść przy kolacji i porozmawiać, pośmiać się. Często 
łza się w oku zakręci. Ale to wszystko minęło. Bardzo szybko 
minęło. Nawet nie wiem kiedy.

Są takie walki, które bokser przeżywa do końca życia. 
Miał Pan taką?
Chyba nie. Do każdej starałem się podchodzić z maksymalną 
koncentracją. Wszystkie były ważne. Nie przypominam sobie 
takiej jednej, szczególnej. Na pewno ten finał Mistrzostw 
Polski z 1986 roku. Na pewno ligowe mecze w Jastrzębiu, 
gdzie zawsze byli cudowni kibice. Naszym walkom towarzy-
szyła fantastyczna atmosfera. Trzy tysiące ludzi na hali, wspa-
niały doping. Wiem natomiast, że mogłem zdobyć o wiele 
więcej, niż zdobyłem. Ale dziś nie ma co o tym mówić. Młody 
człowiek, rozrywkowy tryb życia... Czasami tak bywa.

Wielu sportowców ma takie poczucie.
- Prawda jest taka, że mieliśmy wówczas wszystko. Premie, 
wypłaty na czas, kadrowe za miejsce w reprezentacji. So-
dówka potrafiła odbić. A ja święty nie byłem... Ale był tu wspa-
niały trener Antoni Zygmunt. On potrafił zmobilizować i na-
uczyć. Przywrócić człowieka na dobre tory. Mimo wszystko 
zawsze lubiłem ciężko pracować. Baletmistrzem nie byłem, 
ale przy takich trenerach chciało się harować.

Nie jest wielką tajemnicą, że przed 1989 rokiem boks 
stał na o wiele wyższym poziomie. Również organiza-
cyjnym. Kiedyś z igrzysk przywoziliśmy sporo medali. 
Dziś można o tym najwyżej pomarzyć.
Polacy wygrywali nie tylko na igrzyskach. Były jeszcze mi-
strzostwa Europy, tam medale były normalnością. A dziś? Nie 
wiem nawet skąd kadra bierze niektórych zawodników. Na 
zawodach w Białymstoku było ostatnio 27 bokserów. Przecież 
to jest półfinał, finał i koniec. A kiedyś żeby w ogóle awan-
sować do turnieju trzeba było przejść przez mordercze eli-
minacje w województwie. A nawet w klubie. Mistrzostwo 
Polski łatwiej było zdobyć aniżeli mistrzostwo Śląska.

Ewa Nazarowska, Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz

Najpiękniejsze lata z boksem
Jest druga 

        połowa marca 1986 roku. 
W Gdańsku podczas mistrzostw 

          Polski bokserzy GKS Jastrzębie zdoby-
     wają dwa tytuły w kategorii 57 kg i 67 kg. 
Pierwsze złoto staje się udziałem Tomasza Nowaka, 
który w finale pokonał Sławomira Forsztka z Czarnych Słupsk. 
Drugi złoty krążek dla jastrzębskiego boksu zdobył Tadeusz Wijas. 
W decydującej walce pokonał Józefa Kruszyńskiego z Olimpii 
Poznań. W trzeciej rundzie sędzia przerwał rywalizację i ogłosił 
zwycięstwo jastrzębianina.
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Biegi na orientację

Boks

Hokej

Judo

Biegi

Czterech reprezentantów KSRG KWK Zofió-
wka pobiegło w prestiżowym 37. Maratonie 
w Dębnie. Najlepiej spisał się Arkadiusz 
Szczepańczyk, który pokonał trasę w czasie 
3:37:53. Nieco dłużej biegli Dariusz Serafin 
i Paweł Żak. Czas powyżej czterech godzin 
osiągnął Dawid Flasz. Zwyciężył Kenijczyk Joel 
Kosgei. Warto wspomnieć, iż impreza miała 
odbyć się w kwietniu, ale została odwołana ze 
względu na katastrofę pod Smoleńskiem. 
Udział w imprezie to nie koniec sukcesów 
naszych Ratowników. Dariusz Serafin i Dawid 
Flasz zaliczając Maraton Dębno sięgnęli po 
Koronę Maratonów Polskich. Obaj przebiegli 
w ciągu dwóch lat maratony w Poznaniu, 
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Dębnie.

Zawodnicy UKS Jedynka udanie zakończyli te-
goroczną rywalizację w Euroregionalnej Lidze 
Biegu na Orientację zajmując w klasyfikacji dru-
żynowej miejsce na II stopniu podium. Zwy-
ciężyła, po raz trzeci z rzędu, ekipa UKS Ko-
meta Gliwice, a na trzecim miejscu uplasowali 
się zawodnicy MGOKSiR Azymek Zdzieszo-
wice. Jastrzębie-Zdrój reprezentowali jeszcze 
biegacze z Zespołu Szkół Zawodowych oraz 
Szkoły Podstawowej Nr 5. ZSZ ukończył rywa-
lizację na 26, a SP5 na 28 miejscu.

Laura Grzyb przegrała ćwierćfinałową walkę 
bokserskich Europejskich Mistrzostw Ko-
biet, które odbywają się we francuskim Calais. 
Startująca w kategorii do 50 kg juniorka BKS 
Jastrzębie musiała uznać wyższość Rosjanki 
Darii Gawrikowej. Pięściarka ze Wschodu po-
konała naszą reprezentantkę 4:1. Udział w tej 
prestiżowej imprezie jest dużym sukcesem mło-
dej jastrzębianki. Znalazła się ona w wąskim 
gro-nie reprezentantek Polski, które pojawiły 
się w Calais. Wraz z nią we Francji był klubowy 
trener Andrzej Porębski.

VI kolejka Polskiej Ligi Hokeja Kobiet za 
nami. Jastrzębianki pod wodzą Zbigniewa 
Wróbla zmierzyły się z Polonią Bytom. To spo-
tkanie zdecydowanie lepiej wspominać będą 
bytomianki, które utrzymały dobrą passę bez 
przegranej. Podopieczne Sławomira Budziń-
skiego już w pierwszej tercji meczu wywalczyły 
wysoką przewagę nad jastrzębiankami, zdo-
bywając aż sześć bramek w ciągu niespełna 
czternastu minut. Do końca tej odsłony Białe 
zdołały jeszcze zmniejszyć przewagę rywalek, 
jednak rywalki do końca spotkania nie pozwoliły 
sobie odebrać zwycięstwa i tym samym utrzy-
mały się na pozycji lidera rozgrywek PLHK. 
TMH Polonia Bytom - UKH Białe Jastrzębie 
8:6 (7:3; 1:2; 0:1).

Weronika Krawczyk, Monika Połczyńska 
i Dawid Zykubek wywalczyli medale w zawo-
dach o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Ju-
do. Reprezentantki Klubu Judo Koka stanęły 
na najwyższym stopniu podium, natomiast ich 
klubowy kolega był drugi. Krawczyk walczyła 
w kategorii do 44 kg. W finale pokonała Alicję 
Lewandowską z Gliwic. Połczyńska wystarto-

wała w kategorii do 52 kg. W decydującym boju 
wygrała z Karoliną Hulalką z Czechowic. Na-
tomiast Zykubek w finale kategorii do 46 kg 
uległ Dawidowi Pękali z Pisarzowic.

Bardzo udanie zainaugurowały nowy sezon 
młode koszykarki JKKS Jastrzębie. Podopie-
czne trenera Dariusza Gruszczyka rozgromiły 
na wyjeździe Astrę Mysłowice. Młodziczki młod-
sze JKKS wygrały... 115:14, osiągając rzadko 
notowaną przewagę ponad stu punktów nad 
rywalkami. Tym samym jastrzębianki objęły 
prowadzenie w lidze

Drugie zwycięstwo w ramach bieżącego sezo-
nu odniosły szczypiornistki UKS Romi Jastrzę-
bie. Jastrzębianki, które podejmują rywalki 
w hali w Boguszowicach pokonały MOSiR 
Łaziska 36:25. Do przerwy nasze zawodniczki 
prowadziły 19:15.

Po raz kolejny młodzi pływacy H2O Jastrzębie 
wykorzystali szansę do wybitnego rozpropago-
wania imienia naszego miasta. Na zawodach 
w Katowicach wielokrotnie stawali na podium, 
często również na najwyższym jego stopniu. 
W ramach 23. Międzynarodowego Mityngu Pły-
wackiego złote krążki zdobyli: Konrad Seremet 
(czterokrotnie, 50m motylkowym, 100m motyl-
kowym, 100m zmiennym, 200m zmiennym), 
Martyna Żarłok (trzykrotnie, 50m motylkowym, 
100m grzbietowym, 200m grzbietowym), Kamil 
Bury (trzykrotnie, 50m grzbietowym, 100m 
grzbietowym, 200m grzbietowym), Arkadiusz 
Topolski (dwukrotnie, 100m dowolnym, 200m 
dowolnym), Barbara Czaja (100m klasycznym) 
i Mateusz Gwóźdź (50m klasycznym). Ponadto 
medale brązowe przypadły w udziale Julii 
Koral i Aleksandrze Kasperek

Pływacy Nautilusa znów najlepsi. Tym razem 
młodzi jastrzębscy pasjonaci pływania w płe-
twach zwyciężyli w III rundzie Klubowego Pu-
charu Polski, który odbył się w Obornikach. 
Nautilus zdobył w sumie 60 medali, w tym 17 
złotych. Sukces wisiał na włosku. Jastrzębianie 
wyprzedzili drugą w klasyfikacji Lagunę Toruń 
o zaledwie cztery punkty. Na najwyższym sto-
pniu podium stanęli: Aleksandra Łotecka, 
Anna Osiadacz, Kamil Kern, Patryk Nosal, 
Szymon Paluch i Adrian Winiarski. Anna 
Osiadacz, Monika Górska i Łukasz Czajka 
poprawili rekordy klubu. Ponadto cały KS Nau-
tilus oraz jego reprezentant Adrian Winiarski 
otrzymali Puchar Burmistrza.

Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego przeży-
wa sądne dni. W swoim czwartym meczu w ra-
mach 1 ligi południowej nasze pingpongistki 
przegrały w Nowym Targu z miejscowymi Gor-
cami 3:7. Honorowe punkty dla JKTS zdobyły 
Dorota Paluch i Alina Zborowska. Fakt zdobycia 
trzech małych punktów w obliczu nieciekawej 
postawy w poprzednich meczach cieszy, ale ja-
strzębianki nadal mają na swoim koncie zero 
oczek i zajmują ostatnią lokatę w lidze. 
Gorce Nowy Targ - JKTS Jastrzębie 7:3

Koszykówka

Piłka ręczna

Pływanie

Pływanie w płetwach

Tenis stołowy
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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 
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Twierdza "Jastor" 
nadal niezdobyta 

Kolejna drużyna została odprawiona z jastrzębskiego "Jastoru" z kwitkiem. Tym razem 
z przegraną z jastrzębskim GKS-em musiała pogodzić się Cracovia. Tym samym JKH GKS pozo-
staje drużyną, która w rozgrywkach ligowych na swoim lodowisku nadal nie zaznała smaku po-
rażki. - Dzięki Bogu udało nam się wygrać - powiedział po meczu Richard Bordowski, zdobywca 
bramki, która zapewniła JKH GKS zwycięstwo.

JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2:1 (0:0; 1:0; 1:0)
0:1 (29.50) Mikołaj Łopuski - Damian Słaboń - Patryk Noworyta 5/4
1:1 (38.07) Petr Lipina - Richard Kral - Mateusz Danieluk
2:1 (52.52) Richard Bordowski - Arkadiusz Kąkol

JKH GKS Jastrzębie: Kamil Kosowski (Daniel Kachniarz - nie grał) - 
Adtian Labryga,Mateusz Bryk; Petr Lipina, Richard Kral, Richard Bordowski - 
Tomasz Pastryk, Bartosz Dąbkowski; Maciej Urbanowicz, Arkadiusz Kąkol, Mateusz Danieluk - 
Kamil Górny; Milan Furo, Marcin Słodczyk, Tomasz Kulas.

Pewne zwycięstwo 
Jastrzębskiego  

Podopieczni Igora Prielożnego mają już za sobą pierwsze spotkanie ligowe rozegrane 
przed własnymi kibicami. W sobotnie popołudnie Jastrzębski Węgiel bez większych problemów 
pokonał beniaminka PlusLigi - Farta Kielce i zainkasował komplet trzech punktów. MVP spotkania 
został kapitan Jastrzębskiego Węgla - Grzegorz Łomacz.

Jastrzębski Węgiel - Fart Kielce 3:0 (25:14, 25:20, 25:18)

KS Jastrzębski Węgiel: Łomacz, Yudin, Divis, Gawryszewski, Hardy, Nowik, Rusek (libero) 
oraz Pawliński, Polański i Gasparini.

Fart Kielce: Kapfer, Jungiewicz, Dobrowolski, Szczerbaniuk, Łuka, Zniszczoł, Swaczyna (libero) 
oraz Żuk, Sopko, Kozłowski, Drzyzga i Kamiński.

Kolejny pogrom przy Harcerskiej 
Kolejne wysokie zwycięstwo odnieśli podopieczni Andrzeja Myśliwca. Tym razem ofiarą 

GieKSy padł Górnik Pszów. Jastrzębianie zwyciężyli 4:0 a łupem bramkowym podzielili się: 
Adrian Kopacz, Kamil Jadach, Arkadiusz Taraszkiewicz oraz Kamil Michalczyk. Kolejnym 
przeciwnikiem naszej drużyny będzie Rafako Racibórz, które zostało dzisiaj zdeklasowane w 
Syryni, ulegając tamtejszemu Naprzodowi 1:6. Spotkanie odbędzie się 6. listopada o godzinie 
14:30 na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu.

GKS Jastrzębie - Górnik Pszów 4:0 (1:0)
1:0 Adrian Kopacz '20
2:0 Kamil Jadach '60
3:0 Arkadiusz Taraszkiewicz '63
4:0 Kamil Michalczyk '78

GKS Jastrzębie: 1. Marcin Antończyk - 3. Tomasz Kocerba, 4. Tomasz Ciemięga, 
18. Kamil Michalczyk, 16. Michał Mach (87. 9. Szymon Kiełkowski) - 7. Kamil Gorzała, 
23. Witold Wawrzyczek, 17. Arkadiusz Taraszkiewicz (82. 14. Artur Kula), 5. Adrian Kopacz - 
8. Kamil Jadach (82. 6. Błażej Pawliczek), 26. Bartłomiej Setlak (72. 10. Krzysztof Knesz). 
Trener - Andrzej Myśliwiec.

Niespodzianka w Ruptawie 
Prowadzona przez trenera Grzegorza Łukasika Granica wygrała kolejny mecz z rzędu. Tym 

razem ekipa z ul. Libowiec pokonała Górnika Radlin, który dotychczas rozdawał karty w lidze. 
Warto pamiętać, że Górnik Radlin to spadkowicz z okręgówki oraz... wicemistrz Polski sprzed 
sześćdziesięciu lat.

Spotkanie rozpoczęło się od ataków gości, którzy swoją przewagę ukoronowali bramką. 
Wtedy do akcji wkroczyła Granica, która rozpoczęła regularne oblężenie pola karnego Radlina. 
W efekcie po faulu na Przemysławie Adamczyku sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola 
zamienił niezawodny Adam Śmigielski. Do przerwy było 1:1. W drugiej połowie gospodarze 
wypracowali sobie nieznaczną przewagę. Dzięki temu po kolejnym stałym fragmencie gry było 2:1 
dla Granicy. Rzut wolny egzekwował Arkadiusz Syrek, a piłka otarła się o Adamczyka i wpadła do 
siatki. Po końcowym gwizdku sędziego gospodarze nie kryli radości. Ruptawa awansowała na 
pozycję wicelidera klasy A i traci do lidera ze Skrbeńska 2 punkty.

Granica Ruptawa - Górnik Radlin 2:1 (1:1) 
bramki: Śmigielski, Syrek.
Granica: Fryc - Kowal, Syrek, Tasior, P. Sadowski, Granica, Kłus (D. Sadowski), M.. Gliński, 
Zaręba (D. Gliński), Adamczyk, Śmigielski.

 



Urodzona w 1962r., mężatka, dwóch synów. 
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju.  
Ukończyła studia z zakresu logopedii, pedagogiki specjalnej, edukacji wczesnoszkolnej, 
komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz zarządzania i organizacji w oświacie. 
Niezrzeszona, niezależna indywidualistka. 
Działaczka wielu organizacji pozarządowych. 
Jako Radna Sejmiku Województwa Śląskiego chciałaby się zająć szeroko rozumianą oświatą, kulturą, 
sportem, opieką społeczną i zdrowiem oraz rehabilitacją społeczną i zawodową osób 

www.anna–hetman.pl

- Sołectwo Skrzeczkowice

- Sołectwo Borynia

- Sołectwo Szeroka

- Sołectwo 1000-lecia

- Sołectwo Bzie

- Osiedle Zofiówka

- Osiedle Pszczyńska

- Osiedle Morcinka

- Osiedle Staszica

- Osiedle Zdrój

- Osiedle Przyjaźń

- Osiedle Bogoczowiec

- Osiedle Złote Łany

- Osiedle Chrobrego

- Osiedle Tuwima

- Osiedle Gwarków

- Sołectwo Moszczenica

- Sołectwo Ruptawa

- Osiedle Pionierów

- Osiedle Arki Bożka

- Osiedle Barbary


