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Niestety wygra Marian i wrócą wielcy przegrani tych 
wyborów - Piksa, Frank, Dulemba - i będzie jak dawniej czyli 
nijak. Jastrzębie jest miastem bez wyrazu i myślenia o przy-
szłości. To sypialnia górników, dla których wybudowano pa-
rę sklepów i nic poza tym. Śpijmy dalej i miłych snów.
autor: Niestety

trzeba ruszyć na wybory, zagłosować na Panią 
Chojecką, bo Bzie już kapie złotem, a reszta miasta wygląda 
jak biedniejsza siostra!
autor: nienia

Pan Janecki chciałby być dożywotnim prezydentem, 
bo gdzie mu będzie lepiej. Dobre władze miasi wygrały 
w I turze. U nas czas na zmiany. Powinna wygrać 
p. A. Chojecka..
autor: Roman

Tylko Pani Chojecka jest w stanie zapewnić 
prawidłowy rozwój miasta. Pan Janecki już był więc niech 
wygra lepsza. Czas na zmiany. Niech p. Janecki wróci do 
szkoły to na zebraniach z rodzicami zobaczy za jakie nędne 
pieniądze ludzią muszą żyć, a właściwie wegetować. 
Szkoda, ze tego dotychczas nie zrozumiał i sazsta naszymi 
podatkami na głupoty, a nawet na paliwo na dojazd 
służbowym autem do Urzędu. Takiej bajerki jakmają teraz 
nie było nigdy. Naprawdę jest z czego oszczędzać. 
Trzymamy kciuki za Panią A. Chojecką.
autor: Jan

wybór chojeckiej to cała kasa na żądanie tuska dla 
nierobów z warszawki
autor: xmen

APELUJĘ DO MIESZKAŃCÓW OŚ.PRZYJAŹŃ, 
MOSZCZENICY i innych, którym przyszło mieszkać tam - 
gdzie poprzedni Prezydent nie raczył zauważać, że my też 
chcemy żyć godnie !!! Mamy szansę to zmienić - tylko Pani 
Chojecka daje gwarancję zmian i u nas !!!
autor: wyborca z zapomnianych rejonów miasta

Dlaczego Prezydent Janecki pozwolił na to,żeby 
nasze miasto pozbawione było oddziału ZUS-u, Tele-
komunikacji, Vattenfall - żeby mieszkańcy 100 tysięcznego 
miasta pielgrzymowali do Wodzisławia czy Rybnika, żeby 
załatwić sprawy ????????
autor: co to za gospodarz

Pani Chojecka i tak wygra!
autor: elizka

Pani Alinko - liczymy na Panią,proszę zająć się na-
szym Osiedlem - będziemy na Panią głosować. Jako radna 
waliła Pani głową w mur - ale Janecki był nieugięty - inwesto-
wał w Bzie, gdzie mieszka, a Przyjaźń .......... ruina
autor: mieszkanka Oś.Przyjaźń

DLACZEGO JESTEŚCIE BIERNI !!! Tylko oddając 
głos w wyborach możesz zdecydować gdzie będziesz dalej 
żyć, czy będzie to miasto bez perspektyw dla młodych,dla 
kobiet - czy poza halą i po raz n-ty remontowaną Aleją Piłsu-
dskiego stanie się miastem z którego będziesz dumny !!!
autor: do wyborców

głosuję na Chojecką, mam dość chorych układów 
w UM
autor: SZEF
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Moje gratulacje Panie Prezydencie!!! - to było zwycię-
stwo w wielkim stylu, a druga tura to tylko formalność...
autor:  aniołek.a

no chłopy chyba nie pozwolicie babie rządzić całym 
miastem?-może i Janecki nie jest bez skazy ale to zawsze 
chłop..;), a i na swojej robocie się zna widać to w mieście-
głosujmy na Maryjana!!!
autor: męski szowinista

a ja jestem mega zadowolona z wyników tych wybo-
rów..:) -choć powinna być I tura dla Pana Mariana bo w su-
mie szkoda publicznej kasy a i tak wiadomo że On zwycięży 
-Pani "Alinka" jest bez szans!
autor:zadowolona 

Ruszyla szpica Janeckiego - widać po komentarzach. Ja do-
dam tylko ten jeden wpisik. Trzeba zmian - i w II turze zagło-
suję na Chojecką
autor: wyborca

jestem za PANIA CHOJECKA czas na zmiany
autor: gosc

najlepiej nie oglądać tej sondy, najlepsi nabijacze-
Kosiorek z Matysiakiem nie dostali nawet tylu głosów ile 
sami sobie nastukali, buhahaha
autor: elizka

Chojecka, Chojecka!!! dość nieudolnego Janeckiego, 
dbającego tylko o Bzie Pyntla, wiochmeny na wieś!
autor: heniek

Brawo dla Pani Anny Hetman dostała się do sejmiku. 
Czas na Panią Chojecką kobiety górą tak trzymać pani 
Alinko
autor: lio
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Nie ma to jak bezczelni faceci!!! Pani Chojecka nie jest 
babą tylko kobietą. A Wy szowinistyczne męskie św... 
użyjcie czasem głowy i zastanówcie się jak wyrażacie się o 
innych. Szacunku trochę bo bez bab by Was dupk..w nie 
było. Najwyższa pora oddać władzę w inne ręce. Zmiany są 
czasem potrzebne. POzdrawiam
autor: ...

A co niby Pan Janecki takiego narobił przez te 8lat, że 
potrzeba mu jeszcze 4? Galerii nabudował jedną na drugiej. 
A Mała Galeria to żenada i tyle. Nagle po dość długim czasie 
o dziwo przed wyborami znów ruszył remont hali. A gdzie 
żłobki, przedszkola i inne zdecydowanie ważniejsze insty-
tucje. Szpital jest no fakt piękny na zewnątrz ale nadal opie-
wający niezbyt dobrą sławą. Więc może rzeczywiście pora 
dać szansę komuś innemu. Pozdrowienia dla komentują-
cych :)
autor: luzaczka
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Władze miasta winny się zmienić. Wiadomo, że 
obecni trzęsą porami bo gdzie pójdą i gdzie zarobią taką 
bardzo duzo kasę. Przecież mogą wrócić do swoich 
ostatnich zakładów pracy tj. Zespół Szkół Nr 6, KWK 
"Borynia" i KWK "Zofiówka" - p. Baradziej.
autor:  Roman

Dlaczego tak bardzo kuje dom p. Chojeckiej? Jezeli ja 
stac niech kupi nawet 3 domy. Przecież obecne władze 
miasta te maja porzadne domy. Dziwne gdyby nie mieli 
domow przy takich zarobkach. Cieszcie się, ta Pani tez 
kupiła, a teraz niech remontuje go. Dzieci ma wiec bedzie 
mial kto mieszkac. Przynajmniej wiadomo, ze dzieci nie be-
da starali sie o przydzial mieszkan z Urzedu Miasta. Według 
przepisów prezydent miasta nie musi mieszkać w tej samej 
miejscowości co pracuje.
autor: Maria

Pani Chojecka sama przyznała się na swoim blogu do 
tego, że ma dom w Uchylsku koło Wodzisławia, więc dla tych 
którzy uważają, że ktoś wymyśla - można wejść na stronę tej 
Pani, której już dziękujemy.
autor: pewniak

Dlaczego zazdrościcie domu Pani Chojeckiej. Jeżeli 
ja stać na kupno to i na remont. Mam dzieci więc będą miały 
gdzie mieszkać. Trzeba chwalić, że kupiła więc dzieci nie 
będą składać wniosków o przyznanie mieszkań z Urzędu. 
Kobieta się bardzo stara a Wam się nic nie podoba. Nie 
widzicie jakie wille maja obecni włodarze? Oni mogą i to 
wam nie przeszkadza. Czy nie wstyd wam zazdrośnicy. 
Jedno jest pewne, że powinny zmienić się władze miasta.
autor:  Marek

no nie jestem pewna czy ludzie chcą zmian na 
gorsze...hehe -a tak swoją drogą WS dostała 6 mandatów 
do RM więc jakby tak ludzie byli faktycznie niezadowoleni 
z ich działania nie dostaliby żadnego -tak jak np. NMNP czy 
Czarny Jastrzęb!!-a kampania WS bez porównania 
nakładów finansowych w stosunku do nakładów jakie po-
chłonęły kampanie PO i PIS -ale za te płacimy wszyscy z po-
datków! Ja popieram Janeckiego na Prezydenta i WS-by-
najmniej nie będę miała wielkiej polityki z Wa-wy którą mam 
na codzień w TV, a poziom jej jaki jest każdy chyba sam wi-
dzi!
autor: dusia

Co p. Chojecka może wiedzieć o problemach miasta?! 
Wywodzi się z zakłamanej partii(PO) w której nikomu nie 
można zaufać!!! Zobaczcie co dzieje się w kraju za spra-
wowania ich rządów!!! Głosujcie na p.JANECKIEGO!!! Nie 
potrzebna nam zmiana na GORSZE!!!
autor: ?

Parafrazując Joannę Szczepkowską, która po-
wiedziała cos mniej wiecej w tym stylu" Prosze PAństwa 4 
czerwca skńczyła się komuna" mozna z cała odpowiedzial-
noscią powiedzieć że jest duża szansa na powiedzenie - 
Proszę Państwa 5 grudnia może zakończyć się "towarzyska 
ośmiornica"
autor: Szczepkowska

A kto zapłacił za jazdę służbowym samochodem o tej 
porze? Kierowcę też z podatków mieszkańców miasta płaci 
jadąc na prywatne koncerty? Pan Janecki nie ma własnego 
ze żonę wozi służbowym samochodem za pieniądze 
podatników?
autor: konus

Matusiak nabija głosy Janeckiego tak jak wcześniej 
nabijał sobie. Liczy na stołek viceprazydenta, ale się prze-
liczy tak jak z wynikami pierwszej sondy.
autor: buli

Janecki wygra bo elektorat PIS-u w życiu przecież nie 
poprze PO -proste to jak słońce!!
autor: i mamy zwycięzcę
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Co lub kto zdecydował,żeby nie zaprosić Prezydenta 
Polski na obchody rocznicy Solidarności. Odwiedziny tak 
Ważnej Osoby w państwie - to prestiż dla miasta. Pan nas 
tego pozbawił PREZYDENCIE JANECKI wstyd !!!
autor:  ola

a ja będę musiał poprzeć Janeckiego bo PO urządzi 
nam politykę w mieście i tyle będzie ze starań o miasto i mie-
szkańców (wspomną to jeszcze i zapłaczą zwolennicy 
Chojeckiej narzekający teraz na Mariana zobaczycie co 
Chojecka zrobi tu z Gadowskim!!!) tylko potyczki PO vs PIS 
i tak w koło macieju-nie macie tego jeszcze ludzie dość włą-
czając TV-koniecznie chcecie tego na własnym podwórku??
autor: zdzisław

Panie Marianie już jest Pan ZWYCIĘZCĄ!!-druga tura 
to tylko formalność!!!! -a po I turze jestem pod wrażeniem..-
tak trzymać!
autor: igor
Ruszyla szpica Janeckiego - widać po komentarzach. Ja do-
dam tylko ten jeden wpisik. Trzeba zmian - i w II turze zagło-
suję na Chojecką
autor: wyborca

Nie chcesz polityki w mieście? -tylko Marian!
autor: kazik

prezydent janecki nie dba o to miasto, nie jest w stanie 
nawet zadbać o siebie. chwalenie się żenującymi galeriami 
handlowymi jako przykładem "wspaniałego zarządzania 
miastem" to już lekka przeginka. a niewiele jest w jastrzębiu 
osób marzących o etacie kasjerki w kauflandzie
autor: madzia

Tylko nie CHOJECKA, fałszywych uśmieszków i 
obietnic mamy DOŚĆ!!! Ludzie nie dajcie się ogłupiać, bo 
wstyd mi za was - wpuszczając ją na stołek prezydencki 
fundujemy sobie rządy GADOWSKIEGO !!!
autor: Też z PRZYJAŹNI

Ja nie będę więcej patrzył na to, jak Janecki wyrzuca 
pieniądze w błoto i nadrabia wszystko tym, że jest miły i ła-
dnie się uśmiecha. Nie mogę patrzeć na ten skwerek za 
wielkie pieniądze w środku miasta, gdzie o wiele po prostu 
potrzebny jest parking! Nie będę patrzył na kwotę, za którą 
budowana jest hala. Dość tego.
autor: leon

Prezydent? A co to za Prezydent? Facet, który 
marnotrawi pieniądze a na obchody jednej z najważniej-
szych rocznic dla naszego miasta nie potrafi zaprosić naj-
ważniejszych osób w państwie, podczas gdy inne miasta tak 
postąpiły? Proszę was.
autor: abc

Janecki zwycięży! - a z nim całe miasto wygra lepszą 
przyszłość!
autor: Janecki!

a ja się pytam po co w ogóle ta II tura?-nie szkoda pu-
blicznej kasy bo wg mnie wynik jest już przesądzony..-Ja-
necki znów wygra, Chojecka nie ma szans przez to że jest 
partyjna, przez Gadowskiego, domek w Wodzisławiu 
i w ogóle nieudolność w RM..ehh :/ -ale II tura musi być dla 
formalności chociażby...
autor: II tura to czysta formalność..

Jak Janecki tak bardzo dba o miasto - to zapraszam 
na Oś.Przyjaźń - tam zobaczysz zaradność Pana Jane-
ckiego; - zapraszam na Moszczenicę - obraz nędzy i rozpa-
czy. Przejrzyj na oczy !!!
autor: do grzesicy

Nie chcę wielkiego powrotu Baradzieja, Janeckiego, 
Franka , Piksy ani całej Towarzyskiej Zarazy wiec głosuje na 
Chojecką! Trzymam kciuki!!!
autor: jadźka

gdyby Janecki był taki świetny to wygrałby w pierwszej 
turze. Dobrzy gospodarze nie mają z tym problemów 
(Szczurek z Gdyni czy Dutkiewicz z Wrocławia) NIE WYBIE-
RAJ MNIEJSZEGO ZŁA!!

autor: gdyby
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Czy Chojecka kupiła dom w Wodzisławiu jak piszą 
w komentarzach? czekam na jej odpowiedż ! jeśli kupiła 
mimo, że w 1 turze głosowałem na nią oddam głos na Jane-
ckiego. Bo nie chce prezydenta z Wodzisławia w Jatrzębiu !
autor: Artur

Pani Chojecka mieszka na osiedlu Przyjaźń całe moje 
życie, była moją nauczycielką i jest moją sąsiadką, wspa-
niałą kobietą, ma dwoje dzieci i zwyczajnie kupiła dom na 
wsi (nie w Wodzisławiu) żeby zapewnić im dach nad głową 
w dorosłym życiu, bo jest odpowiedzialna i ciężko na to za-
pracowała, więc śmiało możesz na Nią głosować:)
autor: do Artura

Dla osób które mają wątpliwości gdzie mieszka Pani 
Alina i to ma być decydujące aby oddać na nią głos podaję 
odpowiedź Pani Aliny, która również widnieje na jej blog-u: 
Na moją skrzynkę pocztową otrzymuję różne pytania. 
Jednym z często pojawiających się jest to,czy prawdą jest, 
że mieszkam w Wodzisławiu. Postanowiłam wyjaśnić tę 
kwestię na blogu, gdyż nie zawsze jest mi znany adres 
osoby kierującej do mnie to pytanie. Niestety, nie jest to 
prawdą. Mieszkam w Jastrzębiu-Zdroju, na Osiedlu 
Przyjaźń,w bloku. Mamy też mały domek w Uchylsku, gdzie 
odpoczywam z rodziną w nieliczne wolne niedziele. Ale 
sercem jestem jastrzębianką i tak pozostanie. Teraz bez 
wątpliwości wszyscy wiemy, że możemy na tą Panią 
głosować ponieważ jest Jastrzębianką.
autor: wyborca

z niecierpliwością czekam na II turę wyborów, a zwła-
szcza na jej wyniki -przewiduję że będzie to porażające zwy-
cięstwo Pana J. i sromotna klęska Pani Ch. ale zobaczymy 
5.12 -myślę że z tych dwóch kandydatur Pan wypada zde-
cydowanie lepiej pod każdym względem ale to moja opinia.
autor: niecierpliwa

błagam nie zaczynaj z halą, bo szkielet straszył kilka 
lat, aż się nie zaczęło palić pod tyłkiem i wybory się nie 
zbliżały, to na hurra wszystko naraz
autor: do grzesicy

Powinna wygrać osoba dla której najważniejszy jest 
drugi człowiek a wiem w 100%, priorytetem dla Pani Aliny 
Chojeckiej jest człowiek miałam przyjemność współpracy 
z kandydatką przy prowadzeniu świetlicy dla dzieci z rodzin 
patologicznych i nie wiem czy Pan Janecki swoje soboty po-
święca dla takich rodzin z całym szacunkiem dla prezydenta 
obecnego, ale uważam, że czas na zmiany bo zasługujemy 
my mieszkańcy Jastrzębia na więcej. Tylko z Panią Aliną 
zagospodarowanie OWN-u dla rodzin stanie się miejscem 
gdzie można spędzić popołudnia tylko oby współpracowały 
z nią poważne osoby a służby mundurowe pilnowały tam po-
rządku dniem i nocą a będzie pięknie tylko musimy dać 
szansękobiecie
autor: Jastrzębianka

a gdyby Janecki nie był dobry to mieszkańcy nie 
wybraliby go na Prezydenta już dwa razy i za 3 razem nie 
miałby większości (bo aż 35%) głosów!!!-Jedną turę mieli 
może tam gdzie startowało 3/4 kandydatów a nie 7, a wia-
domo że każdy swoich zwolenników paru bo paru ale ma 
i głosy się po prostu rozproszyły...
autor: gdyby

Wielu ludzi twierdzi, że w cenie wybudowania skwerku 
(380 tys.) można było postawić dom i bardzo słusznie tak 
twierdzą. W cenę była wliczona budowa domu tego, kto 
ustalił tą cenę.
autor: margaret astor

nie mieszajcie Pani Chojeckiej do wielkiej polityki, bo 
to bzdura, to ona szarpała się z Janeckim o każdą sprawę 
ważną dla miasta, on to tylko nazywa się bezpartyjny, ale 
daje czadu z koalicji z PIS
autor: heniek

nie Chojecka wcale a wcale nie trzyma z Gadowskim a 
ten z PO w Wa-wie w ogóle...- śmiechu warte Panie Heńku 
wszyscy to wiedzą tylko Pan się chyba z choinki 
urwał...walczyła z P.Janeckim?-jeśli już to o swoje podczas 
gdy On walczył o sprawy miasta..A tak nawiasem mówiąc 
żeby Prezydent mógł cokolwiek zdziałać w mieście i 
przeforsować musi wejść z kimś w koalicję bo musi mieć 
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większość głosów w RM czyli minimum 12 więc 
oczywiste że musi wejść w koalicję i na pewno wybiera 
mniejsze zło..ot i wszystko w temacie!
autor:  klaudynka

a ja bym Janeckiego nie babrał tak otwarcie PIS-em 
kto ma trochę olej w głowie ten wie że prawda jest taka iż 
większość uchwał naszej rady przechodzi prawie 
jednogłośnie. Wspólnota Samorządowa napewno jest 
lepsza niż PO PIS i SLD razem wzięte. MOIM ZDANIEM NA 
SZCZEBLU LOKALNYM NIE POWINNO BYĆ SEJMOWE-
GO PARTYJNIACTWA
autor: jarek

swoją drogą to Jarek ma rację -WS jest lepsze niż 
tamto towarzystwo razem do kupy wzięte...precz z polityką 
na szczeblu lokalnym!
autor: gienia

Dajcie spokój z tym Janeckim. Trzeba być ślepym, aby 
uważać, że miasto się rozwija. Jeśli to jest rozwój to jak 
wygląda stagnacja. Ile waszych dzieci chce tu mieszkać?, 
jeśli już wiecie te macie odpowiedź czy Janecki to dobry 
wybór
autor: Mariusz

chojecka walczyła o dietę pomimo że nie pracowała 
jako przewodnicząca i o stołek no i ma domek w wodzisławiu 
za blisko 300 tys zł Zobaczcie sobie oświadczenia mają-
tkowe na BIP Jastrzębie PO co był Gowin i reszta Polityków 
PO w Jastrzębiu?
autor: koniec chojeckiej i PO

W BIP można również zobaczyć ile zarabia prezydent, 
zastępcy, sekretarz - jest o co bić się. Jedno jest pewne, że 
władze miasta powinny się zmienić. Mając tyle kasy w bu-
dżecie miasta każdy zrobi dużo więcej. W II turze winna wy-
grać Pani A. Chojecka - na pewno będzie lepiej rządzić. 
Przecież Pan M. Janecki i jego świta nie mogą rządzić doży-
wotnio. Osoby te mają wykształcenie więc wrócą tam gdzie 
wcześniej pracowali. Zobaczą jak żyje się za mniejsze pie-
niądze. Dajcie szansę nowej osobie.
autor: do koniec Chojeckiej i PO

mój głos oddam na Janeckiego - z tych dwóch kandy-
datów nie ma dla mnie innej opcji!
autor: zbychu

Janecki jest cudowny, wspaniały itp, tyle,że ma zapłon 
spóźniony i wszystko co robi, robi wyłącznie w ostatnim roku 
przed wyborami
autor:  jasne

czynsze w mieszkaniach komunalnych za rządów 
Janeckiego wzrosły o 300%, tak się Janecki martwi o bie-
dniejszą część mieszkańców naszego miasta!
autor: jeszcze jaśniej

wybudował nikomu niepotrzebne galerie, w których 
drobni przedsiębiorcy płacą takie czynsze,że zbankrutują 
maksymalnie w ciągu dwóch lat i będzie to kolejny smutny 
opuszczony budynek, nic więcej
autor: najjaśniej

bida z nędzą, odrapane, brudne bloki, dziurawe cho-
dniki, eksmitowani menele z całego miasta i najwyższe 
czynsze w mieście! oto polityka Janeckiego
autor: do mieszkańców osiedla Przyjaźń

Jest szansa, że odżyje w mieście cała oświata i inne 
dziedziny bo kończy się królowanie Panów - Franciszka 
Piksy i Krzysztofa Baradzieja oraz zasłużonej p. E. Bie-
laszka. Mamy nadzieję, że wygra p. Alina Chojecka dla do-
bra całego miasta.
autor: Maria

To koalicja p. Janeckiego - WS - z PIS doprowadziła 
do odwołania p. Aliny Chojeckiej z funkcji Przewodniczącej 
RADY Miasta. W wyniku zawartej koalicji p. Grzegorz 
Matusiak musiał być Przewodniczącym Rady Miasta. 
Mówią, że we Wspólnocie Samorządowej nie ma polityki - 
jest walka o stołki. Prezydentem Miasta winna zostać p. 
ALINA CHOJECKA.
autor: Marian

Proszę zobaczyć jaki majątek mają obecne władze 
miasta. Proszę popatrzeć na ich zarobki, czy oni rozumieją 
biednych i wiecie gdzie ich mają. Dość tego dobrego. 

A na kogo 
Ty zagłosujesz?

www.jasnet.pl
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Kampania samorządowa, która toczyła się 
w Jastrzębiu była niemrawa. Wprawdzie wię-
kszość komitetów wyborczych zapoczątkowała 
ją od konwencji i prezentacji swoich kandy-
datów, ale właściwie przedstawiono ich tylko 
wąskiej grupce osób, którzy i tak ich znali – i na 
tym w zasadzie zakończono. Poza ogólnikami, 
wyborcy nie mieli szans na bliższe zapoznanie 
się z planem działania większości przyszłych 
radnych. W zasadzie zaserwowano im – jak 
zwykle – twarze i hasła. Na tym mieli oprzeć 
swoje decyzje. Liderzy ugrupowań wyborczych 
uważali, że wymagane głosy i dalszą władzę 
zapewnią im w miarę znane twarze kandyda-
tów, niezależnie od tego, czy mają jakiekolwiek 
doświadczenie w pracy społecznej, a nawet 
niezależnie od tego, czy tak naprawdę chcą 
walczyć o miejsce w Radzie Miasta. Jednak 
okazało się, że zdobycie szczytów wysokogór-
skich, praca w telewizji lokalnej czy prowadze-
nie szkoły tańca to niewystarczające atrybuty 
do zasiadania w Radzie. Dla jastrzębskich 
wyborców to nie wystarczyło. 

Wśród nowo wybranych radnych zabrakło 
osób, które od wielu lat zasiadały w Radzie. Do 
wielkich nieobecnych zaliczyć można: Wojcie-
cha Franka – lidera Wspólnoty Samorządowej, 
Sławomira Lisa – lidera SLD, Celiny Jawore-
ckiej, mandatu nie zdobył także wiceprezydent 
miasta – jeden z najbliższych współpraco-
wników urzędującego prezydenta – Franciszek 
Piksa oraz sekretarz miasta Grzegorz Dulem-
ba. Po raz kolejny też votum zaufania od wybor-
ców nie otrzymała naczelnik Wydziału Edukacji 
UM Elfryda Bielaszka. Oczywiście, to wcale nie 
znaczy, że muszą oni stracić swoje stanowiska, 
jeśli ponownie prezydentem zostanie Marian 
Janecki. Ledwo prześliznął się drugi zastępca 
prezydenta Krzysztof Baradziej. 

Główne powody takiego wyniku są dwa: ze-
wnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny wynika 
z sytuacji w kraju, odzwierciedla sytuację na 
krajowej scenie politycznej, poparcie dla głó-
wnych partii, sympatie społeczne dla ich lide-
rów. Przenosi się to również na stosunek do 
miejskich struktur tych partii. Okazało się, że 
mieszkańcy Jastrzębia, postrzeganego jako 
największy bastion PiS na Śląsku, nie są tak 
zatwardziali w swoich poglądach, że reagują na 
sytuację polityczną i potrafią weryfikować swo-
je postawy. Wielu nie spodobało się potrakto-
wanie prezydenta Komorowskiego podczas 
obchodów XXX rocznicy Porozumienia Ja-
strzębskiego i bierna rola władz miasta w tej 
sprawie.

Powód wewnętrzny wynika z poglądu na 
obecna sytuację miasta, za którą w dużej mie-
rze odpowiadają dotychczasowe władze, jak 
i z odbioru kandydatów oraz kampanii wybor-
czej. Mimo, że silna jest tendencja w kraju do 
popierania dotychczasowych prezydentów – 
są oni zazwyczaj bardziej widoczni i znani niż 
inni i potrafią wykorzystać kasę miasta na 
kształtowanie swojego wizerunku – to prze-
waga Mariana Janeckiego w I turze nad Aliną 
Chojecką nie była oszałamiająca – tylko 6 
procent! – i wcale nie przesądza II tury. Wynika 
to zapewne z tego, że wielu mieszkańców mia-
sta podchodzi krytycznie do jego prezydentury 
i nie do końca akceptuje stan spraw miasta. 
Alina Chojecka jawi się tutaj jako szansa na ja-
kieś zmiany, a poza tym pokazała się lepiej 
w kampanii wyborczej. Była w stanie dotrzeć do 
wielu wyborców – również tych, którzy są w sta-
nie przedłożyć interes miasta nad ich sympatie 
partyjne – i przekonać ich do swojej oceny oraz 
wizji miasta. Wielkim przegranym okazał się 
kandydat PiS Grzegorz Matusiak, tutaj sym-
patie partyjne nie wystarczyły do prezyden-

ckiego zwycięstwa.

Na niepowodzenia wyborcze tych znanych 
i mniej znanych pretendentów do zasiadania 
w Radzie Miasta miał wpływ sposób – a w za-
sadzie jego brak – kontaktowania się z wybor-
cami. Zamiast rzetelnej dyskusji na argumenty, 
zaproponowali mieszkańcom podziwianie swe-
go wizerunku na plakatach wyborczych. Do te-
go niektóre komitety wyborcze kładły nacisk 
w kampanii wyborczej głównie na swoich lide-
rów kosztem tych z niższych pozycji, nawet blo-
kując ich wystąpienia. Czy na tym polegać ma 
demokracja? Tutaj pokazanie się podczas kon-
wencji wyborczej i liczenie na dotychczasową 
popularność czy na łut szczęścia nie wystar-
czyło dla krytycznych i widocznie coraz bardziej 
wymagających jastrzębskich wyborców. 

Wygrali ci, którzy postawili na aktywny kon-
takt z wyborcami. A współczesny świat narzuca 
jego formy. Jedną z głównych form stał się 
Internet – to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, 
gdzie wymieniają poglądy i prowadzą ostre 
spory, nieraz do upadłego. Na łamach Jasnetu 
było to bardzo widoczne, gdzie kandydaci od-
powiadali na pytania i komentarze, a czytelnicy 
toczyli zawzięte boje o swoje poglądy i swoich 
kandydatów. I nie jest tu może istotne ich zwy-
cięstwo, ale to, że ludzie znają ich poglądy, że 
tym się interesują, a nawet mocno angażują 
w wybory i sprawy społeczne. Za cztery lata bę-
dą mogli wrócić do tych rozmów, a obecnie ma-
ją możliwość omawiania działania ich preten-
dentów na bieżąco.

Co będzie dalej i jak przebiegnie końcowa 
rywalizacja? Jeszcze na kilka miesięcy przed 
wyborami, kiedy zaskakująco PiS dogadał się 
z prezydencką Wspólnotą, a Grzegorz Matu-
siak został – przy ich zgodzie przewodniczą-

cym Rady Miasta – rozchodziły się pogłoski 
o ich cichym porozumieniu również co do wybo-
rów. I faktycznie PiS bardzo łagodnie obszedł 
się z prezydentem Marianem Janeckim i jego 
ugrupowaniem w kampanii wyborczej, mimo że 
przez większość ubiegłej kadencji zawzięcie 
z nimi walczył. Okaże się, czy PiS przekaże Ja-
neckiemu swoje głosy w II turze i czy stworzy ze 
Wspólnotą koalicję większościową w Radzie 
oraz co za to dostanie. Ale też okaże się, czy 
wyborcy takiego wyzwania posłuchają i co zwy-
cięży: sympatie partyjne czy chęć zmian w mie-
ście? Czy Grzegorz Matusiak otrzyma fotel 
przewodniczącego Rady Miasta lub zastępcy 
prezydenta, chociaż Janeckiemu ciężko byłoby 
rozstać się ze swoimi byłymi zastępcami? Czy 
PO – największy klub w Radzie, zostanie zmar-
ginalizowany, mimo, że to właśnie on został 
obdarzony przez jastrzębian największym za-
ufaniem? A może czeka nas kolejne zasko-
czenie i pojawi się PO-PiS bis, chociaż to dość 
trudna konfiguracja, patrząc na doświadczenia 
poprzedniej kadencji. 

Jaką opcję wybiorą wyborcy, jakie rozwią-
zanie przemówi do nich bardziej? – okaże się 5 
grudnia. Jedno jest pewne, to oni teraz rozdają 
karty i to oni decydują. Wprawdzie politycy mo-
gą w zaciszu gabinetu układać możliwe ko-
alicje, rozdzielać stanowiska i dzielić skórę na 
niedźwiedziu, ale to wyborcy mają kartkę i dłu-
gopis. Nie trzeba wielkich rewolucji, aby zmie-
niać rzeczywistość. Wystarczy kartka, na której 
dokonuje się wybór. Raz na cztery lata politycy 
przeżywają nerwową noc wyborczą, bo to oni 
czekają na decyzje i muszą się do niej dosto-
sować. Wtedy społeczeństwo korzysta ze swo-
ich uprawnień i ma rzeczywisty wpływ na wła-
dzę.

Werdykt wyborców zadecydował o tym, kto wejdzie w skład nowej Rady Miasta. Wiemy również między kim rozegra 
się ostateczna walka o fotel prezydenta Jastrzębia-Zdroju. Decyzje, które zapadły i ta najważniejsza – wybór 
włodarza miasta – wpłyną na to, jak będzie się kształtował obraz Jastrzębia przez najbliższe 4 lata. Teraz czas na 
pierwsze podsumowania i refleksje.

I PO WYBORACH...
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Prawo
i Sprawiedliwość

Platforma 
Obywatelska

Wspólnota
Samorządowa

Wyniki wyborów samorządowych 2010 w Jastrzębiu-Zdroju

Chojecka Alina

Foksowicz Roman 

Ogiegło Janusz 

Siwiec Elżbieta 

Włodarek Piotr 

Gałuszka Damian 

Maryniak Lucyna

Potępa Jarosław

Matusiak Grzegorz

Sławik Taduesz

Małolepszy Norbert

Tarasiewicz Janusz

Króliczek Marian

Matusiak Andrzej

Janecki Marian

Toborowicz Anna

Magiera Bernadeta

Markiewicz Tadeusz

Baradziej Krzysztof

Rosińska Iwona

Najwięcej mandatów, bo aż 8 otrzyma Platforma Obywatelska. 
Po sześć mandatów w radzie będzie miało Prawo i Sprawiedliwość i Wspólnota Samorządowa. 



WYBORY W LICZBACH
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dy. Jak sprawa zostanie rozwiązana? To już zależy od 
przebiegu negocjacji pomiędzy miastem, a firmą TER-
BOG. 

Inną ważna kwestią jest los kupców, którzy już wie-
dzą, że muszą zwijać swój interes. Józef Bogdan Chorą-
życzewski poinformował, że otrzymał pismo od Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości, w którym zapowiedziano mo-
dernizację pasaży w dniach 1.01.2011-31.03.2011. W tym 
czasie na ich terenie nie może być prowadzona żadna 
działalność gospodarcza. Jest to duży problem dla handlo-
wców, gdyż na trzy miesiące stracą miejsce pracy. Często 
jest to ich jedyne źródło utrzymania. Już teraz w pasażach 
wyczuwa się nerwową atmosferę. Jedna z wynajmujących 
lokal handlowy mówiła: „A czy ktoś pomyślał o nas? Z cze-
go będziemy żyć. Chyba prezydent wypłaci nam zasiłek 
dla bezrobotnych!” Inny przedsiębiorca dodawał: „Można 
było całą sprawę załatwić o wiele wcześniej i dziś byłoby 
problemu, ale o nas nikt nie myśli. Liczą się tylko wielcy 
biznesmeni. Czy ktoś pomyślał, że z tych pasaży żyje ok. 
50-60 rodzin?!” Jeszcze inny handlowiec mówi: „Skieruję 
sprawę do sądu przeciwko dzierżawcy. Przecież mam po-
dpisaną z nim umowę i nie przewiduje ona żadnej przerwy 
na remont. Konsultowałem się już na ten temat z pra-
wnikiem”. 

Czy w sprawie pasaży da się jeszcze znaleźć kom-
promisowe rozwiązanie? Czy już tylko pozostaje droga są-
dowa: miasto przeciwko dzierżawcy, dzierżawca prze-
ciwko miastu, handlowcy przeciwko dzierżawcy. A w tle 
kończąca się i zaczynająca kadencja Rady Miasta i sa-
morządowa kampania wyborcza.

sta kadencji 2006-2010: „Jak zarzuty o polityczność dzia-
łania Komisji mogą być prawdziwe, skoro Komisja zaj-
mowała się tą sprawą o wiele wcześniej, niż przed samymi 
wyborami. Sam proces zbadania wielu materiałów źró-
dłowych wymagał sporego nakładu czasu. Zresztą wiele 
z nich napływała do nas w ostatniej chwili, tuż przed spo-
rządzeniem wniosku końcowego. Z tego, że swoje prace 
zakończyliśmy tuż przed upływem kadencji nie wycią-
gałbym aż tak nieuprawnionych wniosków. Zresztą to Ra-
da przyjęła wniosek naszej Komisji. Nie można więc mó-
wić tutaj o działaniach jednostkowych. Poza tym temat pa-
saży ujęty był w planie działalności Komisji i zatwierdzony 
przez Radę Miasta”. 

A jakie stanowisko w tej sprawie ma prezydent Marian 
Janecki? W informacji, którą przedstawił Radzie Miasta 
w dniu 4 listopada stwierdził, że wniosek o wystąpienie na 
drogę sądową, aby dochodzić od dzierżawcy kwoty 1,85 
mln zł jest niesłuszny. Poza tym przed urzędnikami stoi 
ważne rozstrzygnięcie: muszą zdecydować czy w przej-
ściu podziemnym ma być dalej prowadzona działalność 
handlowa, a co za tym idzie czy zostaną zachowane miej-
sca pracy. Pewne jest to, że dotychczasowy dzierżawca 
ma już dość całego zamieszania i szuka kompromisowego 
rozwiązania pomiędzy miastem, a nim: „Zaproponowałem 
miastu wyjście honorowe, czyli rozwiązanie ze mną umo-
wy o dzierżawę pasaży (obowiązuje ona do maja 2013 
roku). Wówczas miasto ponosząc duże nakłady na to 
przejście podziemne mogłoby ogłosić nowy przetarg lub 
samodzielnie nim zarządzać”. Propozycja ta w pewien 
sposób wpisuje się w zamysły tych radnych i osób zainte-
resowanych sprawą, którzy uważali, że to miasto powinno 
bezpośrednio zarządzać pasażami i czerpać z nich docho-

Historia podziemnych pasaży handlowych sięga roku 
1994, kiedy to Józef Bogdan Chorążyczewski, prezes fir-
my TERBOG popisał pierwszą umowę na dzierżawę pod-
ziemnego przejścia, znajdującego się pod skrzyżowaniem 
Al. Piłsudskiego i ul. Arki Bożka. Mało kto pamięta, że 
wcześniej przejście to było zbiorowiskiem śmieci i podej-
rzanych meneli oraz pełniło rolę nieoficjalnego szaletu. 
Przedsiębiorca wybudował w pasażach na własny koszt 
pawilony handlowe i zaczął wynajmować je zainteresowa-
nym kupcom. W roku 2008 miasto dogadało się z dotych-
czasowym dzierżawcą i przejęło na własność kioski han-
dlowe, a dzierżawca otrzymał tytułem rekompensaty kwo-
tę poniesionych nakładów. W międzyczasie odbył się drugi 
przetarg na dzierżawę pasaży. Jego zwycięzcą ponownie 
okazała się firma TERBOG, co wzbudziło niemało 
kontrowersji.

Podziemnymi pasażami handlowymi zaczął intere-
sować się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
który dokonał oceny technicznej obiektu, głównie pod 
względem bezpieczeństwa. Pierwsze monity w tej sprawie 
były kierowane w roku 2008. W lutym następnego roku in-
spektor nakazał zapewnienie odpowiedniej wentylacji 
zgodnie z wymaganymi przepisami. Poza tym Wojciech 
Długosz, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
stwierdził, w piśmie do przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej, że zabudowy przejść podziemnych dokonano bez 
wymaganej prawem zgody. Sprawa zaostrzyła się w roku 
2010, kiedy inspektor, po kolejnej kontroli, zagroził zam-
knięciem podziemi ze względu na brak bezpieczeństwa 
dla ich użytkowników. Zażądał niezwłocznego zamonto-
wania nie tylko instalacji oddymiającej, ale i elektrycznej. 
Sprawa ta stała się m.in. przedmiotem kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta, która październiku br. sporzą-
dziła protokół pokontrolny. Problem pasaży poruszył także 
jastrzębską opinię publiczną. Mieszkańcy zaczęli zasta-
nawiać się kto zapłaci za konieczną modernizację i czy 
handlowcy, prowadzący działalność w podziemiach, będą 
mieli jeszcze gdzie pracować. 

Tymczasem pod koniec br. roku prezydent Marian Ja-
necki przekonywał Radę, że konieczne jest zabezpie-
czenie w budżecie kwoty 1,85 mln zł na konieczne prze-
róbki. I wtedy zawrzało. Cześć radnych zadawała pytanie: 
Dlaczego miasto ma ponosić tak duże obciążenia, skoro 

O podziemnych pasażach handlowych zrobiło się głośno po 
tym, jak na listopadowej sesji nadzwyczajnej Rada Miasta 
zobowiązała prezydenta do wystąpienia na drogę sądową 
w celu wyegzekwowania od dzierżawcy kwoty 1,85 mln zł na 
konieczną modernizację przejścia podziemnego. 
Firma TERBOG, dotychczasowy dzierżawca, nie chce słyszeć 
o spełnieniu tych zadań. Tymczasem wszystko wskazuje na 
to, że już w styczniu handlowcy będą musieli zwinąć swoje 
interesy.
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lwia część zysków z podziemi idzie do kieszenie pry-
watnego dzierżawcy? Pojawiły się nawet podejrzenia 
o niejasne powiązania najwyższych urzędników miejskich 
z prezesem firmy TERBOG. 

Ostatnim rzutem na taśmę, tuż przed końcem ka-
dencji (4 listopada) radni przegłosowali wniosek Komisji 
Rewizyjnej, zobowiązujący prezydenta miasta Mariana 
Janeckiego do skierowania „wniosku na drogę postępo-
wania sądowego o zapłatę przez dzierżawcę firmę TER-
BOG Józef Bogdan Chorążyczewski kosztów związanych 
z koniecznością wykonania wentylacji i oddymiania przej-
ść podziemnych na skutek budowy boksów handlowych 
bez wymaganego prawem pozwolenia”. Zarówno prze-
ciwnicy, jak i zwolennicy tego wniosku mówili, że prze-
mawia przez nich troska o dobro miasta, a przeciwnikom 
politycznym zarzucali cyniczną grę. 

Józef Bogdan Chorążyczewski uważa, że: „Żądania, 
abym to ja zapłacił za zamontowanie wentylacji i oddy-
miania są bezzasadne i nie mają żadnych podstaw pra-
wnych. Przecież nie jestem właścicielem tego obiektu, 
a jedynie dzierżawcą. Poza tym biorę pod uwagę pozew 
sądowy przeciwko miastu, gdyż przez okres trzech mie-
sięcy nie będę mógł prowadzić działalności w pasażach. 
Muszę się też liczyć z tym, że handlowcy zechcą skiero-
wać w stosunku do mnie roszczenia finansowe, ponieważ 
ich działalność w tym miejscu będzie niemożliwa”. Część 
radnych mówi – zachowując anonimowość – że skoro 
dzierżawca czerpie całkiem pokaźne dochody z tytułu 
działalności gospodarczej w pasażach, to powinien płacić 
za ich modernizację. 

Józef Bogdan Chorążyczewski odnosząc się do wnio-
sku Rady Miasta nie przebiera w mocnych słowach: „Uch-
wała, którą przyjęła Rada Miasta zobowiązując dzier-
żawcę, czyli mnie do pokrycia kosztów tej modernizacji ok. 
1,85 mln zł jest posunięciem czysto politycznym, podjętym 
na potrzeby samorządowej kampanii wyborczej. Te żą-
dania są absurdalne, kosmiczne i wzięte nie wiadomo 
skąd. Poza tym inicjator tej uchwały jest znany z tego, że 
lubuje się składać zawiadomienia do Prokuratury, ale sku-
teczność tych doniesień jest żadna”. Zarzutom tym zde-
cydowanie zaprzecza radny Janusz Tarasiewicz, za-
stępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Mia-
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tyki, to ma ona wpływ na to, co dzieje się w gmi-
nach, jak są dzielone unijne pieniądze, które in-
westycje w województwie są uznawane za prio-
rytetowe. Alina Chojecka będąca członkiem 
Platformy Obywatelskiej z pewnością ma ła-
twiejszy dostęp do różnych szczebli władzy i to 
zarówno na poziomie regionalnym, jak i central-
nym. Może wykorzystywać ona, podobnie jak 
działacze PiS-u, SLD czy PSL  swoje powią-
zania partyjne na rzecz Jastrzębia.  

Na kogo więc ma głosować wyborca: par-
tyjnego prezydenta czy lokalnego polityka? Ka-
żda z wyżej wymienionych opcji ma swoje „za” i 
„przeciw”,  żadna nie jest idealna. Dla nie-
których będzie również istotne, że jest to wybór 
miedzy mężczyzną a kobietą z przypisanymi 
cechami, zwłaszcza różnicami do obu płci. To 
jest jednak bardzo zwodnicze. Powinny de-
cydować indywidualne cechy osobowe a nie sa-
ma płeć. Niejednokrotnie kobiety okazywały 
więcej zdecydowania niż ślamazarni mężczy-
źni. Każdy mieszkaniec podejmując decyzje 
musi rozważyć co jest korzystniejsze dla niego 
i dla miasta. Bardzo ważnym aspektem tutaj jest 
również zadowolenie z obecnej sytuacji i chęć 
jej kontynuacji czy też wola jej zmiany. Obecny 
prezydent będzie na pewno kontynuatorem 
obecnego stanu rzeczy, nowy będzie chciał 
wprowadzać zmiany. Czy warto stawiać na to, 
co się już zna, bez większych perspektyw na 
zmianę i obalenie utwierdzonych latami ukła-
dów? A może korzystniejsze będzie zaryzyko-
wanie zmian i nowej jakości sprawowania wła-
dzy. Być może wybrane takiej opcji spowoduje 
przewietrzenie w gabinetach urzędniczych ró-
żnych instytucji miejskich, co zaowocuje prze-
kształceniami w Jastrzębiu? O tym zdecydują 
wyborcy już w najbliższą niedzielę, w dniu 5 
grudnia. 

ona, ale poseł Krzysztof Gadowski będzie fa-
ktycznie sprawował władzę, ale i w tym przypa-
dku scenariusz taki został zdementowany.

Wbrew pozorom partyjność prezydenta mo-
że zapewnić większą przejrzystość i kontrolę 
społeczną. Różne instytucje i organizacje, a ta-
kże media i szeroka opinia publiczna bacznie 
przyglądają się jej poczynaniom popularnych 
partii politycznych. Poza tym tego typu orga-
nizacje posiadają własne mechanizmy, które 
mają wykluczyć korupcję, kolesiostwo, powsta-
wanie grup wpływów czy niejasnych interesów. 
Żadna poważna ogólnopolska partia nie może 
pozwolić sobie na coś takiego, jeśli chce co-
kolwiek znaczyć na scenie polityczne. Musi po 
prostu dbać o własną reputację. Chociaż i od te-
go zdarzają się odstępstwa. 

Bardzo ważnym czynnikiem jest możliwość 
starań o pozycję miasta w regionie i w kraju. 
A tutaj Jastrzębie-Zdrój według wielu opinii jest 
marginalizowane w regionie. Więcej słychać 
o pobliskich Żorach czy Rybniku, niż naszym 
mieście. Wspólnota nie ma – i mieć nie może – 
swoich przedstawicieli w Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Urzędzie Wojewódzkim w Katowi-
cach, Sejmie RP lub Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Trudno więc prezydentowi, repreze-
ntującemu jedynie lokalne środowisko zbudo-
wać w tych instytucjach skuteczny lobbing na 
rzecz Jastrzębia. Wymusza to ustawienie się 
go, ale też całego miasta, w roli petenta pukają-
cego od drzwi do drzwi, bezskutecznie szukają-
cego sojuszników. 

Inaczej sprawa  się ma z klasyczną partią 
polityczną. Organizacja taka posiada swoje 
zaplecze na różnych szczeblach władzy i w ra-
zie potrzeby może z niego skorzystać. Jak-
kolwiek by nie odżegnywać się od wielkiej poli-

Alina Chojecka jest jest członkiem partii 
ogólnokrajowej, Platformy Obywatelskiej, która 
obecnie sprawuje władzę w Polsce. Wiadomo 
jak wygląda struktura tej partii i jaki ma program. 
Istnieje wprawdzie możliwość, że prezydent 
wywodzący się z tego ugrupowania będzie po-
dlegał dyscyplinie i konieczności realizowania 
partyjnych poleceń. Z  drugiej strony osoba, re-
prezentująca konkretną partię polityczną musi 
dbać o jej wizerunek, walczyć o poparcie dla niej 
i zdobywać zwolenników a już na pewno nie mo-
że ryzykować podkopania jej autorytetu.  Bywa 
tak, że organizacja potrafi pozbyć się członków, 
którzy są dla niej zbyt dużym balastem. W Ja-
strzębiu było tak w przypadku radnego Zbignie-
wa Rutkowskiego, który został usunięty z szere-
gów Platformy  za jazdę pod wpływem alkoholu. 
Za to pod swoje skrzydła przyjęła go Wspólnota 
Samorządowa. Prezydent wywodzący się z ta-
kiej partii będzie również podlegał jej kontroli, od 
jego poczynań i wizerunku będzie również zale-
żała ocena jego partii przez społeczność lo-
kalną. 

Obecny prezydent Marian Janecki jest 
związany ze Wspólnotą Samorządową pełni 
funkcję jej prezesa. Organizacja, której prze-
wodzi nie jest partią polityczną, a stowarzy-
szeniem o charakterze lokalnym. Jednak poza 
pięcioosobowym zarządem działalność tej 
formacji jest mało widoczna. W zasadzie ożywia 
się w trakcie kampanii wyborczej, a jej członko-
wie widoczni są głównie podczas sprawowania 
władzy. O szerszych akcjach Wspólnoty opinii 
publicznej nic nie wiadomo.  Liderzy tego ugru-
powania często szermują hasłami niezależno-
ści od wielkiej polityki i ogólnopolskich partii. 
Uznają to za zaletę i niezależność. Ale co tak 
naprawdę kryje się pod tymi hasłami? Podczas 
ostatnich obchodów rocznicy Porozumienia Ja-
strzębskiego prezydent Marian Janecki ustąpił 

przed dyktatem związków zawodowych, któ-
rych polaryzacja polityczna jest powszechnie 
znana, i zaakceptował milcząco niezaproszenie 
Prezydenta RP na te uroczystości, co wywołało 
oburzenie wielu jastrzębian. Jednym z jego za-
stępców jest były działacz związkowy.  

Na pewno niezależność prezydenta od ze-
wnętrznych ośrodków decyzyjnych jest niekwe-
stionowana. Jednak mogą pojawiać się zarzuty 
o dążenie do władzy niemal sobiepańskiej i wy-
korzystywaniu stanowiska oraz możliwości 
urzędu do nacisków czy tez kupczenia dla osią-
gnięcia swoich celów. Przez większość ubiegłej 
kadencji radni PiS zarzucali Janeckiemu dą-
żenie do zapewnienia sobie całej władzy w Ja-
strzębiu.  Sprzyja to również zamknięciu się we 
własnych opłotkach, praktycznie bez kontroli 
społecznej. Wpływ społeczny na prezydenta 
praktycznie sprowadza się tylko do wyborów. 
Nie ma np. do kogo się na niego poskarżyć, co 
w przypadku partyjnym przynajmniej teorety-
cznie jest możliwe. Tam prezydent podlega 
również dyscyplinie partyjnej. 

Ugrupowanie typowo lokalne wprawdzie nie 
podlega sugestiom z „góry”, ale też nie ma obo-
wiązku tłumaczyć się ze swojej działalności 
i metod osiągania celów. Wówczas łatwiej stwo-
rzyć sieć powiązań nieformalnych nazywanych 
czasami kliką. Stąd też mogą pojawić się po-
dejrzenia o uwikłania osób sprawujących wła-
dzę w różnego rodzaju ośmiornice, z czym 
przed laty mieliśmy do czynienia w Jastrzębiu. 
Nie wiadomo też do końca, kto tak naprawdę 
podejmuje kluczowe decyzje. W naszym mie-
ście krążyły już spekulacje, że to Wojciech 
Frank ze Wspólnoty Samorządowej jest szarą 
eminencją polityki, czemu on sam zdecydowa-
nie zaprzeczał. Wprawdzie i w przypadku Aliny 
Chojeckiej wysuwane są podejrzenia, że to nie 
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Przed II turą wyborów prezydenckich na placu boju pozostało  dwoje pretendentów: 
Alina Chojecka, reprezentująca Platformę Obywatelską i Marian Janecki, 
dotychczasowy prezydent ze Wspólnoty Samorządowej. Dla wielu jastrząbian 
chcących mieć wpływ na losy miasta to niemały dylemat: na kogo głosować? 
Podstawowa różnica miedzy nimi to wpływ na sytuację w mieście. Jeśli obecny 
włodarz miasta zostanie po raz kolejny na swoim stanowisku, to raczej będziemy 
mieć do czynienia z kontynuacją dotychczasowych działań. Mało wątpliwe jest, aby 
zmienił on swój styl zarządzania miastem. Natomiast wybór Aliny Chojeckiej daje 
szansę na zmiany. Istnieją też różnice w ich sposobie działania a zwłaszcza 
umiejscowieniu.

KTÓRY Z DWOJGA ?



Wprawdzie III Liceum Ogólnokształcące 
obchodzi 15-lecie swojej działalności, jednak 
jego genezy należy doszukiwać się w nieistnie-
jącej już Szkole Podstawowej nr 2, na bazie 
której wyrosło. Nauczyciele tejże szkoły stano-
wili pierwszą kadrę nowej placówki. Ideę powo-
łania kolejnego ogólniaka w mieście wymusił 
wyż demograficzny młodzieży licealnej. Dwie 
jastrzębskie szkoły: ZS nr 1 i ZS nr 2 okazały się 
za małe na rosnące zapotrzebowanie mło-
dzieży tego typu placówkami oświatowymi. Nie 
wszyscy chętni znajdowali w nich miejsce. 

Propozycja powołania kolejnego LO trafiła 
więc na podatny grunt i dzięki staraniom ów-
czesnej dyrektor SP nr 2 Janiny Kowalewskiej 
w 1995 roku powstało III Liceum Ogólnokształ-

cące. Pierwsze lata działalności placówki 
obejmowały organizację pracowni przedmioto-
wych z prawdziwego zdarzenia, takich jak: in-
formatycznej, chemicznej, fizycznej oraz gro-
madzenie bazy dydaktycznej. Wraz z reformą 
oświaty do liceum dołączyło gimnazjum i w roku 
2 000 utworzono Zespół Szkół nr 3. Wtedy też 
zaczęto zastanawiać się nad wyborem patrona 
szkoły. „Propozycji było wiele zastanawialiśmy 
się m.in. nad Wisławą Szymborską, ale osta-
tecznie wybór padł na Stanisława Wyspiań-
skiego. Podczas głosowania społeczność 
szkolna podjęła decyzję o wyborze patrona 
szkoły. Imię St. Wyspiańskiego nadało artysty-
czny charakter kształceniu w ZS nr 3. Ucznio-
wie uczą się u nas również w klasach o takim 
profilu. Pod okiem nauczycieli-pasjonatów wy-

stawiają spektakle teatralne, skecze, malują, 
rzeźbią, wyjeżdżają na wycieczki szlakiem St. 
Wyspianskiego, rozwijają się artystycznie” – 
wspomina dyr szkoły Wioletta Brzykcy. 

Uczniowie „trójki” nie tylko samą sztuką ży-
ją, choć bez niej nie da się wyobrazić tej szkoły. 
Młodzież ma możliwość kształcenia się w wielu 
ciekawych profilach, które zapewniają im dobry 
start na uczelnie wyższe. Każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie, są klasy dla typowych huma-
nistów, jak i osób z zacięciem politechnicznym. 
W szkole uruchomione są rozszerzenia prze-
dmiotowe z: języka polskiego, historii, geo-
grafii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kul-
turze, biologii, chemii, informatyki, fizyki. Przy 
czym, co warto podkreślić, nauka odbywa się 
w mało licznych grupach. Nauczyciele nie ogra-
niczają się tylko do realizacji oficjalnych, mini-
sterialnych programów nauczania. Nauczy-
cielka „trójki” pani Beata Majewska napisała 
swój własny program związany z edukacją pra-
wną i tematyką Unii Europejskiej. Powstał pro-
gram edukacji artystycznej. 

Prawdziwym hitem edukacyjnym okazało 
się utworzenie od roku szkolnego 2009/2010 
tzw. klas policyjnych. Uczniowie poznają w nich 
specyfikę pracy tej służby mundurowej, zaga-
dnienia prawne, a także techniki obrony. Jest to 
jedyna szkoła w mieście, która proponuje taką 
ciekawą „specjalizację” dla absolwentów gim-
nazjów. W tym przypadku nie może obejść się 
bez współpracy z Komendą Miejską Policji 
w Jastrzębiu-Zdroju, ale też z Centrum Szkole-
nia Policji w Legionowie i Szkołą Policji w Ka-
towicach. Zaskakujące jest to, że większość 
uczniów tych klas stanowią dziewczęta, które 
dość dobrze czują się w roli przyszłych stróżów 
prawa. 

A w jaki sposób szkoła łączy edukację 
artystyczną i policyjny dryl? Dyrektor Wioletta 
Brzykcy nie widzi w tym nic wykluczającego się: 
„Przecież każdy człowiek powinien być wra-
żliwy na piękno, na sztukę, na innych ludzi. A 
policjanci, których zadaniem jest służyć społe-
czeństwu i bronić słabszych – szczególnie”. 

Szkoła to nie tylko nauka. O tym, że chce 
się do niej chodzić i spotykać się z nauczy-
cielami i uczniami decyduje atmosfera. Dyre-
ktor podkreśla, że jest to jeden z większych jej 
atutów. „U nas zarówno uczniowie jak i praco-
wnicy czują się dobrze. Organizujemy różne 
wspólne imprezy, wigilie, przedstawienia, ale 
też poważne projekty edukacyjne i między-
narodowe”.

Potwierdzenie tych słów można znaleźć 
w kronice szkolnej, w której są udokumento-
wane: Dni Otwarte, Dni Języków Obcych, 
Dzień Patrona, studniówki, ale też zmagania 

maturalne czy konkursy przedmiotowe. Duży 
nacisk kładzie się na współpracę międzynaro-
dową, co przejawia się realizacją projektów 
edukacyjnych: Sokrates – Comenius w latach 
2002- 2005, Interreg III A w 2006-2007, których 
koordynatorem była pani Lucyna Duda. W roku 
szkolnym 2009/2010 z inicjatywy pani Ewy 
Mentel młodzież przystąpiła do projektu „Par-
tnerzy w nauce” pod patronatem Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Szkoła od lat realizuje program wychowa-
wczy, który ma wspomóc uczniów i ich 
rodziców w niełatwym okresie dorastania i 
kształtowania osobowości. „Kierujemy się 
słowami naszego patrona Stanisława 
Wyspiańskiego: ”Idziesz przez świat i światu 
dajesz kształt przez swoje czyny”. Staramy się 
zachęcić młodzież do postawy aktywnej, do 
znalezienia swojej pasji, zainteresowań, 
miejsca w świecie i konse-kwentnego 
realizowania wytyczonych przez siebie celów. 
To nie jest tak, że człowiek jest tyl-ko biernym 
obserwatorem rzeczywistości i nic nie może z 
nią zrobić, że nie ma wpływu na swoje życie i 
swój los. W swoim postępowaniu powinien 
również kierować się otwartością na świat i 
drugiego człowieka. Liceum, czas kiedy 
kształtuje się życiowa postawa młodych ludzi, 
jest bardzo ważnym okresem, wtedy to powsta-
ją fundamenty, do których zawsze się wraca. 
Poza tym chcemy przekonać uczniów, że szko-
ła może być ciekawą przygodą i wcale nie musi 
być nudno”– mówi dyr ZS nr 3 Wioletta Brzykcy.

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 

im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-

Zdroju obchodzi 15-lecie istnienia. Przez ten okres 

działalności doczekało się ponad 1 tys. absol-

wentów i na trwałe wpisało się w strukturę oświa-

tową miasta. O historii, ale i dniu dzisiejszym opo-

wiada dyrektor szkoły Wioletta Brzykcy.

"Szkoła może być 
ciekawą przygodą”
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dnie doświadczenie. Wtedy organizowaliśmy kąpiel w ba-
senie po raz pierwszy.

Dziś mamy słynne na całą Polskę Międzynarodowe Zlo-
ty Morsów w Mielnie. Czy w tamtych czasach organizo-
wano coś podobnego?
Tak! I żeby było zabawniej, I Zlot Morsów zorganizował nasz 
klub! Dla wielu to pewnie niespodzianka, ale w dniach 12-
18.01.1988 w Gdyni Regionalny Klub Morsów wraz z kole-
gami z Gdańska rozpoczął tą tradycję. Innych klubów w Pol-
sce jeszcze nie było, choć było kilku gości. Tym niemniej by-
ła to potężna, tygodniowa impreza. Dziś nikt nie dałby rady 
takiej zorganizować, z uwagi na koszty i czas. Wtedy jednak 
w Jastrzębiu nadal budowano kopalnie i potrzebowano rąk 
do pracy. Dlatego poprzez organizację tego zlotu promowa-
no również nasze zakłady.

Ilu mieliście wówczas członków?
Kilkudziesięciu. To było płynne, gdyż jedni przychodzili się 
wykąpać kilka razy i odchodzili. W ich miejsce trafiali na-
stępni. I tak upływały nam kolejne sezony kąpieli na basenie 
przy ul. Pszczyńskiej. Były też wspomniane zloty morsów 
oraz uroczyste obchody Dnia Kobiet, gdy szczególnie ob-
darowywano nasze panie. Ostatni raz wykąpaliśmy się tam 
wczesną wiosną 1990 roku, ponieważ później Sanepid 
zamknął obiekt ze względu na niezdatność wody w basenie 
do kąpieli. Morsy zostały bez wody. Ale zarząd z Otto 
Michałkiem na czele podziałał energicznie i wzięliśmy udział 
w organizowaniu klubu morsów w Rybniku przy tamtejszym 
MOSiR-ze. Prezesostwo w tym klubie objął nasz późniejszy 
dobroczyńca, Jacek Achinger. Niestety, w Rybniku nie było 
tak dobrego klimatu dla kąpieli zimnowodnych i po kilku spo-
tkaniach temat upadł. Podobnie zresztą było w Wodzisła-
wiu, gdzie utworzono klub przy MOSiR-ze z kąpielami na 
ośrodku Balaton. Ale ta sprawa też szybko umarła śmiercią 
naturalną.

Jak rozwiązano problem „bezdomności” morsów?
- Ponownie zadziałała intuicja Michałka. Wymyślono i uzy-
skano zgodę władz na słynne już kąpiele w fontannie w Par-
ku Zdrojowym, z której korzystaliśmy od sezonu 1992/1993. 
Miała ona kilka metrów średnicy, a wody można było tam na-
lać najwyżej nieco powyżej kolan. Zresztą, sami musieliśmy 
to robić. A po kąpieli należało tę fontannę opróżnić, aby za-
marzająca woda jej nie rozsadziła. Było trochę roboty, ale 
umiejscowienie w Parku spowodowało, że bardzo wiele 
osób wybierających się na niedzielny spacer mogło nam ki-
bicować. Bez wątpienia miało to spory wydźwięk w mieście. 
W ramach kolejnych lat nawiązaliśmy kontakty z morsami 
z Czech i Niemiec, gdzie zresztą fanatycy kąpieli zimno-
wodnych noszą inną nazwę, „pingwiny”. Otto Michałek miał 
przyjaciół w Lipsku i w ten sposób poznaliśmy się z kolegami 
zza naszej zachodniej granicy. Oni przyjeżdżali do nas, a my 
w rewanżu gościliśmy u nich. Przypominam sobie również 
taką sytuację, gdy pewien bardzo doświadczony mors 
z Pragi, który kąpał się na dalekiej Północy, korzystał z na-
szej fontanny (śmiech). To była bardzo komiczna sytuacja. 
Do dziś wśród jastrzębskich morsów jest wielu pamięta-
jących tamte czasy weteranów. W 1994 roku Regionalny 

Doktor Orłowski pojawia się w opowiadaniach wielu 
weteranów kąpieli zimnowodnych.
Bo wszyscy na niego trafialiśmy właśnie w trakcie tych wyja-
zdów z kopalni. Dom Wypoczynkowy „Antracyt” był własno-
ścią „Manifestu Lipcowego” od wiosny 1977 roku, więc na-
sze jesienne turnusy wypoczynkowo - szkoleniowe były 
pierwszymi. Tak rozpoczęła się inwazja morsowania w Ja-
strzębiu, bo górnicy wracali rozochoceni tym, co przeżyli 
nad morzem. 

Nikt nie patrzył nas was, jak na wariatów?
- Głośno o tym nie mówiliśmy (śmiech). Najwyżej w gronie 
rodziny i przyjaciół. Ale pokazywało się zdjęcia temu czy in-
nemu, to pytali, czy Gawliczkowi nie odbiło (śmiech). Z cza-
sem jednak przybywało górników, którzy przeżyli lodowatą 
kąpiel, więc przestało to tak bardzo dziwić. Nie wiem, ilu 
w sumie się wykąpało w morzu. Niektórzy podawali nawet li-
czbę 1,5 tys. Ja nie wiem, ale na pewno było tego sporo. Do-
datkowo niektórzy jeździli na kąpiele w okolicznych rzekach. 
Z tej grupy powoli krystalizowała się ekipa inicjatywna, chcą-
ca stworzyć w Jastrzębiu klub morsów z prawdziwego zda-
rzenia. 

Nie mieliście problemów z rejestracją?
Na początku prowadzono rozmowy, czy w ogóle jest sens 
coś takiego organizować. Decyzję „na tak” podjęto w marcu 
1986 roku. Wybrano możliwość organizacji klubu przy silnej 
strukturze sportowej, jaką było Ognisko TKKF przy KWK 
„Manifest Lipcowy”. Przez kolejne miesiące trzeba było 
wydeptać wiele ścieżek i wyczyścić kilka klamek. W grudniu 
Ognisko TKKF oraz władze kopalni zaakceptowały re-
gulamin Regionalnego Klubu Morsów w Jastrzębiu Zdroju. 
Byliśmy pierwszym w Polsce klubem śródlądowym, a dru-
gim w Polsce, po wspomnianym Gdańsku. Dodatkowo 
w mieście bez dostępu do morza, rzeki i większego zbior-
nika wodnego.

Dlaczego „Regionalny”?
- Dobre pytanie. Wzięto przykład z gdańskiego klubu, tam 
również w nazwie pojawiło się określenie „regionalny”, gdyż 
zrzeszał ludzi z całej okolicy. Podobnie było w Jastrzębiu. 
Z czasem część osób, które jeździły do „Antracytu”, przeszła 
na emeryturę lub do innych zakładów pracy. Rozpłynęli się 
po regionie, a więc nie mógł być to klub kopalniany. 6 sty-
cznia 1987 wybrany został zarząd z Otto Michałkiem jako 
prezesem. To był człowiek, który stał się prawdziwą loko-
motywą napędową nowej organizacji. 25 stycznia 1987 na 
nieistniejącym już basenie zakładowym przy KWK „Manifest 
Lipcowy” przy ul. Pszczyńskiej odbyła się pierwsza, histo-
ryczna kąpiel morsów w Jastrzębiu. Udział w niej wzięli ró-
wnież zaproszeni goście z Gdańska, w tym pani Janina 
Gancarczyk, sekretarz gdańskiego klubu morsów. Prezes 
Orłowski również zaszczycił nas swoją obecnością, ale przy 
okazji kolejnej kąpieli. Muszę przyznać, że było ciężko. Trze-
ba było zrobić porządny przerębel, a wejście odbywało się 
za pośrednictwem metalowej drabinki. Wchodziło się jeden 
po drugim. Dlatego po wejściu trzydziestego morsa, ten 
pierwszy już zamarzał (śmiech). Na Kąpielisku „Zdrój” pod 
tym względem jest luksus, poza tym tu już mamy odpowie-

Niewiele osób zdaje sobie bowiem sprawę, że to utworzony 
w Jastrzębiu-Zdroju w 1986 roku Regionalny Klub Morsów 
pod przywództwem Otto Michałka organizował przed dwo-
ma dekadami międzynarodowe zloty morsów, których swo-
istą kontynuacją są obecne spotkania w Mielnie, cieszące 
się ogromnym zainteresowaniem całej Polski. Jak przez 
mgłę kojarzone są pamiętne kąpiele w fontannie w Parku 
Zdrojowym, z której korzystali również... Czesi i Niemcy. A to 
nie wszystko. Warto zatem przedstawić historię jastrzę-
bskiego środowiska morsów według jednego z najbardziej 
doświadczonych jego przedstawicieli.

Panie Jurku, proszę się nam wszystkim na początku 
przedstawić. Wielu Pana zna, inni kojarzą ze specyfi-
cznego sposobu przybywania na praktycznie każdą ką-
piel. Niezależnie od pogody przyjeżdża Pan na rowerze. 
Ile lat trwa przygoda z morsowaniem?
Jerzy Gawliczek - Mam nadzieję, że swojego wieku po-
dawać nie muszę (śmiech). 67. rok życia za sobą, 1943 ro-
cznik. Wojenny. Rowerzystą jestem od niedawna, ale mój 
pierwszy kontakt z zimną wodą miał miejsce w listopadzie 
1977 roku w Gdyni. To już 33 lata, zatem można nazwać 
mnie weteranem. Od tamtego czasu różnie bywało, jeśli 
chodzi o regularność kąpieli, bo często nie było odpowie-
dnich warunków do niej. Dlatego w przypadku pojawienia 
się śniegu, stosowałem  wyłącznie kąpiele śnieżne. W 1977 
roku morsowanie w Jastrzębiu Zdroju było praktycznie nie-
znane. W Polsce był zaledwie jeden klub morsów - w Gdyni.

Dlaczego pierwsza kąpiel  odbyła się akurat w Gdyni?
Pracowałem wówczas w KWK „Manifest Lipcowy”, czyli 
obecnej „Zofiówce”. Kopalnia wysyłała swoich pracowników 
do Domu Wczasowego „Antracyt” do Gdyni w tzw. martwym 
sezonie na tygodniowe turnusy wypoczynkowo - szkolenio-
we. Oczywiście w takich warunkach z tym szkoleniem 

bywało różnie (śmiech), ale ja jako instruktor na jednym z ta-
kich turnusów starałem się przy okazji różnego rodzaju ro-
zmów przy posiłkach, w trakcie wycieczek, a także przy 
przysłowiowym piwku podejmować odpowiednie tematy. 
Rozmowa zawsze jest lepsza niż monolog. Pewnego razu 
siedzimy sobie w kawiarni „Antracytu” i dyskutujemy o pro-
blemach górnictwa, zagrożeniach, trudnych warunkach 
pracy itd. Obok nas przebywał pewien człowiek. Włączył się 
do rozmowy i przedstawił się jako dr Orłowski. Nie był leka-
rzem, tylko pracownikiem naukowym z tytułem doktora. Na-
wiązując do trudnej pracy w górnictwie, przeciągów i zmian 
ciśnienia wspomniał o konieczności hartowania ciała, na 
przykład poprzez kąpiele zimnowodne, czyli poprzez „mo-
rsowanie”. Okazało się, że był szefem gdańskiego klubu 
morsów, tego jedynego wówczas w Polsce. Po kilkunastu 
minutach podziękował za dyskusję i powiedział, że idzie się 
kąpać. Zapytał też, kto do niego dołączy. My popatrzyliśmy 
po sobie zdziwieni. Trzech z nas zdecydowało się na to. Mię-
dzy innymi ja. Pozostałych dr Orłowski zaprosił do kibicowa-
nia. No i tak to się zaczęło. Wspominając o Orłowskim, warto 
powiedzieć, że jest on autorem wierszy a między innymi 
wiersza pod tytułem „A ty się łamiesz”, poświęconego nie tyl-
ko morsom, ale wszystkim osobom, które czują strach.

„Na trawę przydrożną popatrz, murawę zwykłą, zieloną
Na upał odporną, na ziąb, gradobicie, niechronioną.
Na wierzby człowieku popatrz, co stoją w polu samotnie
Zginane wichrem ku ziemi, chłostane burzą stokrotnie.
A ty się człowieku łamiesz, za lada jakim podmuchem,
Nie dość, że kruche masz ciało, 
Nie umiesz silny być duchem.”

Ten wiersz można nazwać prawdziwym morsowskim 
mottem.

Weterani morsowania
Ostatnimi czasy morsowanie stało się bardzo popularne. Rosną szeregi fanatyków kąpieli zimnowodnych, a Kąpielisko "Zdrój" przy ul. Witczaka zyskało jeszcze 
jedno, skądinąd bardzo sympatyczne, zastosowanie. Warto jednak sięgnąć do źródeł. Wśród kąpiących się w każdą niedzielę są bowiem osoby, którzy 
uprawiają tę formę rekreacji od lat... siedemdziesiątych.  Jedną z nich jest Jerzy Gawliczek, który zgodził się przedstawić dzieje jastrzębskiego morsowania, 
posiadającego piękną i bogatą tradycję. 

Jerzy Gawliczek w wodzie



tradycje jastrzębskich morsów, to pewne rzeczy muszą być 
wyjaśnione aby były zrozumiałe dla morsów, ale także dla 
mediów. Otóż  rok 1986 to moment akceptacji regulaminu 
Regionalnego Klubu Morsów przy Ognisku TKKF na KWK 
„Manifest Lipcowy”. Natomiast 25 stycznia 1987 roku to data 
pierwszej, historycznej kąpieli na basenie przy ul. Pszczyń-
skiej. Z kolei sezon 1986/1987 to pierwszy, inauguracyjny 
sezon dla jastrzębskich morsów. Co za tym idzie, warto za-
dać pytanie. Ile lat mają jastrzębskie morsy? Założenie klu-
bu, pierwsza kąpiel, pierwszy sezon kąpielowy - to są różne 

Klub Morsów w Jastrzębiu odłączył się od kopalnianego 
Ogniska TKKF i został oficjalnie zarejestrowany jako odrę-
bne stowarzyszenie. Od tego momentu uzyskaliśmy statut, 
osobowość prawną i konto. W ciągu kolejnych lat organizo-
waliśmy kolejne zloty morsów, tym razem w naszej coraz 
bardziej wysłużonej fontannie. Przyjeżdżali Czesi i Niemcy, 
a i my coraz częściej kąpaliśmy się „na wyjeździe”. W sty-
czniu 1997 roku mieliśmy uroczystą kąpiel z okazji dziesię-
ciolecia wspomnianej wcześniej pierwszej kąpieli w basenie 
przy kopalni. A w marcu odbyliśmy przecudną kąpiel w cen-
trum Brennej. Kibicowało nam chyba całe miasteczko. Pó-
źniej powstał w Brennej - Leśnicy Regionalny Klub Morsów 
Ziemi Cieszyńskiej pod prezesurą Jana Holeksy, z którym 
bardzo owocnie współpracowaliśmy.

Kiedy przestaliście kąpać się w fontannie?
Ostatnia systematyczna kąpiel miała miejsce w marcu 1998 
roku. Wcześniej zaczęły się problemy, gdyż planowano re-
mont Domu Zdrojowego i, co za tym idzie, całej jego okolicy. 
Ponownie zagroziła nam bezdomność, ale z pomocą przy-
szedł klubowi Alojzy Pietrzyk. Wraz z nim pomagaliśmy 
w zakładaniu klubu morsów w Katowicach, gdzie mogliśmy 
kąpać się na tzw. Trzech Stawach. Można więc powiedzieć, 
że morsowanie z Jastrzębia „promieniowało” na cały Śląsk. 
Rok 1998 to jednak nie tylko koniec kąpieli w fontannie, ale 
również powstanie w Jastrzębiu Zdroju Stowarzyszenia 
Promocji Zdrowia im. Sebastiana Kneippa, funkcjonującego 
do dziś. Jednym z jego założycieli był Michałek. Była to pier-
wsza tego typu inicjatywa w Polsce i wzorowała się na orga-
nizacjach niemieckich. Miała na celu promowanie pro-
filaktyki zdrowia. Stowarzyszenie i Klub współpracowały, 
mając podobne cele. W marcu 1999 roku po kąpieli w Bren-
nej Leśnicy padła propozycja przyłączenia jastrzębskich 
morsów do Stowarzyszenia Promocji Zdrowia. My chcieli-
śmy jednak zachować naszą podmiotowość i osobowość 
prawną. Zacieśniono współpracę i zaproponowano nadanie 
Regionalnemu Klubowi Morsów imienia Sebastiana 
Kneippa. Tak też się stało, choć były osoby z tego niezado-
wolone. Mnie to akurat nie przeszkadzało. Nadszedł sezon 
1999/2000,  kluczowy dla dziejów klubu. Zaczęły się rozła-
my i konflikty. Jednym nie podobał się nowy patron, inni na-
rzekali na rekreacyjny i wyjazdowy charakter kąpieli i chcieli 
spróbować czegoś innego. Z takiego samego powodu, dla 
wyczynowego pływania w lodowatej wodzie, już wcześniej 
z klubu wraz ze swoją grupą odszedł nasz bardzo sym-
patyczny kolega, Stanisław Haśkiewicz. Potem pojawił się 
problem z finansami, coraz więcej członków nie chciało pła-
cić składek. Między innymi na tym tle padła propozycja peł-
nego przyłączenia się do Stowarzyszenia Promocji Zdrowia, 
tym razem jako jego sekcji. Co za tym idzie, nasz klub miał 
stracić osobowość prawną. I to zostało przyjęte. Wiosną 
2000 roku zarząd klubu miał zakończyć kadencję, ale wo-
bec konieczności likwidacji samodzielności klubu, przedłu-
żono jego działalność do końca sezonu. Tymczasem ja oso-
biście nie wiem, czy tego formalnego wyrejestrowania 
w ogóle dokonano.

Czy zatem Regionalny Klub Morsów nadal  istnieje?
Nie wiem. Chciałbym aby na to pytanie wypowiedział się 
ktoś kto cokolwiek wie na ten temat. Nie widziałem doku-
mentów i mam wątpliwości w tej kwestii. Nie mam pojęcia, 
czy klub został wyrejestrowany i oficjalnie przejęty przez 
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia. Kontynuowane były je-
dnak dorywczo kąpiele wyjazdowe, np. wyjazdy do Brennej 
Leśnicy. Warto też wspomnieć, że w styczniu 2002 roku 
uzyskano wyjątkowo zgodę na jubileuszową kąpiel w wy-
remontowanej fontannie na rocznicę piętnastolecia pier-
wszej kąpieli z 1987 roku. Sezon 2003/2004 upamiętnił się 
z kolei bardzo dziwną okolicznością. Otóż z uwagi na brak 
jakiejkolwiek możliwości zimnowodnej kąpieli w Jastrzębiu, 
morsy otwarły sezon w... brezentowym basenie do hodowli 
ryb za hotelem Diament. Tam też zakończono sezon kilka-
naście tygodni później. Wówczas uważałem to za nonsens, 
ale z dzisiejszej perspektywy stwierdzam, że było to słuszne 
działanie. To był krzyk rozpaczy skierowany do władz miasta 
przez jastrzębskich morsów, którzy mieli tak piękną tradycję, 
a nie mieli się gdzie kąpać. Na szczęście pomagał nam 

wtedy m.in. Jacek Achinger, który jest właścicielem prze-
twórni ryb w Pszowie i kilkakrotnie również kąpaliśmy się 
u niego. To były niezapomniane imprezy, również dlatego, 
że Jacek wydawał prawdziwe rybne uczty.

 A kiedy po raz pierwszy usłyszał Pan o „Białym Misiu”?
W 2005 roku, gdy wraz z członkami byłego Regionalnego 
Klubu Morsów z Otkiem Michałkiem na czele, w Kończy-
cach Wielkich wykąpali się fanatycy zimnowodnych sza-
leństw z sekcji „Białego Misia” wraz z Janem Piłatem na cze-
le. Powoli krystalizował się nowy lider jastrzębskich morsów 
i Otto Michałek musiał zauważyć, że jego czas powoli mijał.

Dziś sytuacja wygląda inaczej. Od sezonu 2007/2008 
morsy znów mają się gdzie kąpać, gdyż zimą otwarte 
dla nich jest Kąpielisko „Zdrój”. We wrześniu 2009 roku 
Jastrzębski Klub Morsów „Biały Miś” został oficjalnie 
zarejestrowany jako niezależne stowarzyszenie.
To prawda. To bardzo cieszy. Dawniej tak wspaniałych wa-
runków nie było. „Biały Miś” nabrał dzięki temu niesamo-
witego rozmachu. Nastała w Jastrzębiu Zdroju prawdziwa 
moda na morsowanie. I dlatego z tej perspektywy chcę za-
dać proste pytanie. Czy „Biały Miś” poczuwa się do bycia 
spadkobiercą tradycji Regionalnego Klubu Morsów? Trzeba 
bowiem wiedzieć, że w naszym mieście istnieją jeszcze inne 
organizacje morsowskie i one również mogą mieć prawo do 
kultywowania pewnych spraw. „Biały Miś” jest największą 
organizacją morsowską w Jastrzębiu Zdroju, skupia dziś 
wielu członków, m.in. z Regionalnego Klubu Morsów, w tym 
prezesa „Białego Misia” Jana Piłata. Klub jest obecny w me-
diach. Dlatego właśnie warto zadać powyższe pytanie. Czy 
Jastrzębski Klub Morsów „Biały Miś” będzie kontynuować 
tamte piękne tradycje?

A czy Pan zamierza zapisać się do „Białego Misia”?
Mam tu wypełnioną deklarację przystąpienia do klubu.

Zwracał Pan również uwagę na pewne kwestie związane 
z jubileuszami jastrzębskich morsów.
- To jest ważna rzecz. Jeśli „Biały Miś” będzie kontynuować 

daty. W najbliższych latach czeka nas ćwierćwiecze wspo-
mnianych wydarzeń. Daję zatem władzom i członkom „Bia-
łego Misia” pod rozwagę, co i kiedy będzie jubileuszem, aby 
nie powtórzyć błędów z okresu działalności Regionalnego 
Klubu Morsów przy organizowaniu różnych rocznic oraz błę-
du, jaki był widoczny na banerze informującym (w ubiegłych 
sezonach kąpielowych) o latach działalności jastrzębskich 
morsów. 
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Oferta 247258

Powierzchnia: 220m2
Cena: 410 000
Kontakt: 503 166 375

Lokalizacja: Zebrzydowice, Kaczyce

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

2

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

2

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

2

Oferta 243257
Lokalizacja: Trasa nr 81 - nieruchomość 
inwestycyjna o powierzchni: 390m
Cena: 850 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 215184
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój - DOM
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: 499 000
Kontakt: 510 291 852

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

Oferta 219640

Powierzchnia: od 1300 m2 do 1500 m2
Cena: od 65000 do 79000
Kontakt: 515 077 835

Położenie działki: Świerklany

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

2

Oferta 223190
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 70m
Cena: 145 000
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 239906
Lokalizacja: Wodzisław Śląski 
Powierzchnia: M3
Cena: 95 000
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: 123 000
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: 145 000
Kontakt: 503 073 464

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

Cena: 139 700
Kontakt: 503 073 464

www.parcela-nieruchomosci.pl

Lokalizacja: J-bie, ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia użytkowa: M2, 31.00
Piętro: parter
Cena: 82 000 zł
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul.Turystyczna
Powierzchnia: M3, 49.00m2
Piętro: III
Cena: 128 000
Kontakt: 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Pomorska
Powierzchnia: M3, 50.00m2
Piętro: I
Cena: 120 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Kaszubska
Powierzchnia: M2, 33.53 m2
Piętro: parter
Cena: 83 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Małopolska
Powierzchnia: M4, 55.70 m2
Piętro: parter
Cena: 145 000
Kontakt: tel. 514 085 004

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

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: J-bie, ul. Opolska
Powierzchnia: M4, 55.70m2
Piętro: X
Cena: 125 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Kaszubska
Powierzchnia: M-3, 41.60m2
Piętro: VII
Cena: 110 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul.Krasickiego
Powierzchnia: M4 48.00m2
Piętro: IV
Cena: 135 000
Kontakt: tel.  601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Pomorska
Powierzchnia: M5, 56.00 m2
Piętro: II
Cena: 132 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Lokalizacja: J-bie, ul. Kaszubska
Powierzchnia: M4, 55.85m2
Piętro: parter
Cena: 131 500
Kontakt: tel. 514 085 004

Oferta 166445
Lokalizacja: Zebrzydowice
Połowa bliźniaka
Cena: 255 000
Kontakt:  515 077 835

Oferta 248192

Powierzchnia: ok. 150 m2
Cena: 3000/m-c
Kontakt: 510 291 852

Lokalizacja: Żory - Hala - Magazyn

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

2

Cena: 499 000
Kontakt: 510 291 852

Oferta 237095
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: M5 - 63m2 / 

Cena: 139 700
Kontakt: 503 073 464

więcej ofert na:
www.aspect.info.pl
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- Moim zdaniem ten zakaz, to bardzo trafna de-
cyzja. W końcu osoby, które nie palą papierosów 
nie będą musiały cierpieć, wdychając ten dym – 
stwierdziła jedna z jastrzębianek, popierająca 
wprowadzone nie tak dawno zmiany. - To palący 
powinni się dostosować, a nie odwrotnie – dodaje. 
- Nie każdy lubi zapach papierosów. Powracając 
do domu po wizycie w takim lokalu, gdzie się pali, 
nasze ubrania, włosy są przesiąknięte tym zapa-
chem. Nie jest to zbyt miłe – mówi inna mie-
szkanka Jastrzębia-Zdroju. Wedle nowych prze-
pisów lista miejsc, w których nie można palić zna-
cznie się wydłuża. Jednak nie dla wszystkich jest 
to dobra informacja...

Wprowadzenie całkowitego zakazu palenia 
w miejscach publicznych, to dla właścicieli mniej-
szych lokali spory problem. Nie wszystkich stać 
bowiem na to, aby zainwestować w palarnię. Jak 
powinna wyglądać owa palarnia? Według prze-
pisów takie miejsce powinno być „wyodrębnione 
konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów 
komunikacyjnych, odpowiednio oznaczone, słu-
żące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych 
zaopatrzone w wywiewną wentylację mecha-
niczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby 
dym tytoniowy nie przenikał do innych pomie-
szczeń”. W tych lokalach, w których stworzenie 
takiego pomieszczenia było niemożliwe, po prostu 
wprowadzono całkowity zakaz palenia. Co to 
oznacza dla palacza, który będzie chciał wybrać 
się do takiego lokalu? Otóż, kiedy odczuje po-
trzebę zapalenia papierosa, będzie musiał wyjść 
na zewnątrz. - To jest jakiś absurd. Teraz, kiedy na 
zewnątrz panują dosyć niskie temperatury, wpro-
wadzane są takie zakazy i trzeba tak biegać 
w kółko – mówi wzburzony Marcin. - Kto teraz mo-
że czuć się prześladowany? Czy to ma być spo-
sób na to, żeby ludzie ograniczali palenie? Jeśli 
tak, to moim zdaniem jest to kiepskie rozwiązanie - 
pyta. Za nieumieszczenie informacji o zakazie 
palenia tytoniu właścicielowi lub zarządzającemu 
obiektem grozi kara do 2 tys. zł.

Nowe przepisy ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu zawierają 
listę miejsc, w których będzie obowiązywał 
całkowity zakaz palenia. Na owej liście znalazły 
się m.in.: restauracje, uczelnie, przystanki auto-
busowe, szpitale, szkoły, teatry, kina oraz inne 
pomieszczenia dostępne do użytku publicznego. 
Osoby, które złamią zakaz, muszą liczyć się z na-
stępstwami swojej decyzji, czyli ukaraniem man-
datem w wysokości do 500 złotych. Jedynym miej-
scem, w które będzie można się spokojna udać na 
„dymka”, będą wspomniane już palarnie. Takie po-
mieszczenia będzie można wydzielić na przykład 
na uczelniach czy hotelach. Natomiast w szkołach 
i szpitalach takich miejsc raczej nie znajdziemy. - 
Zgodnie z art. 5 w katalogu znajdują się miejsca 
takie jak: teren zakładów opieki zdrowotnej i po-
mieszczenia innych obiektów, w których udzielane 
są świadczenia zdrowotne, teren jednostek or-
ganizacyjnych systemu oświaty, o których mowa 

w przepisach o systemie oświaty oraz je-
dnostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 
o których mowa w przepisach o pomocy 
społecznej, na terenie uczelni, w pomieszcze-
niach obiektów kultury i wypoczynku do użytku pu-
blicznego, w lokalach gastronomiczno-rozry-
wkowych, w środkach pasażerskiego transportu 
pu-blicznego oraz w obiektach służących obsłu-
dze podróżnych, na przystankach komunikacji pu-
blicznej, w pomieszczeniach obiektów sporto-
wych, w ogólnodostępnych miejscach przezna-
czonych do zabaw dla dzieci, w innych pomie-
szczeniach dostępnych do użytku publicznego – 
wymienia rzecznik prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Jastrzębiu-Zdroju, Inez Biernacka.

Obecnie w naszym mieście niemal w każdym 
lokalu obowiązuje zakaz palenia – nie licząc tych, 
które już stworzyły wydzielone palarnie, speł-
niające wymagania – a osoby, które czują potrze-
bę zapalenia papierosa, muszą wyjść na ze-
wnątrz. Dla tych osób jest to dosyć kłopotliwe 
i większość z nich nie ukrywa oburzenia taką 
sytuacją. - Kto by pomyślał, że taki zakaz zostanie 
wprowadzony... Dla mnie to jest śmieszne. Oczy-
wiście zdaję sobie sprawę z tego, że wcześniej te 
osoby, które nie paliły musiały mimo woli wdychać 
dym, jeśli chciały posiedzieć w jakimś pubie, ale 
z drugiej strony miały wybór, bo nikt nie kazał im do 
takiego lokalu przychodzić, prawda? Poza tym te-
raz może wprowadźmy też zakaz spożywania 
alkoholu w lokalach, bo przecież nie każdy, kto do 
nich przychodzi, pije alkohol i może mu 
przeszkadzać, że inni piją... - uważa jeden z 
jastrzębian. A właściciele lokali tego rodzaju już 
wiedzą, że odkąd zakaz został wprowadzony ich 
obroty zmniejszyły się. - Pamiętam, jak kiedyś 
czekałam na przystanku na autobus. Akurat tego 
dnia bardzo mocno padało, więc wszyscy scho-
wali się pod wiatą, żeby nie zmoknąć. Nagle jeden 
pan wyciągnął papierosa i zaczął palić, a wszyscy, 
którzy stali obok niego musieli wdychać ten dym. 
Poprosiłam go, żeby wypalił go w innym miejscu, 
ale on tylko wzruszył ramionami – wspomina Mar-
ta. Teraz takie sytuacje nie mogą mieć miejsca, 
bowiem przystanki komunikacji miejskiej to jedno 
z miejsc, które znalazły się na liście, którą obej-
muje zakaz.

Początkowo, tuż po wejściu ustawy w życie 
sporo kontrowersji wzbudziło to, kto mianowicie 
ma karać osoby łamiące zakaz. W przepisach nie 
było to bowiem sprecyzowane. Obecnie ta sytua-
cja uległa zmianie. Strażnicy miejscy mogą już 
karać mandatami osoby palące w niedozwo-
lonych miejscach - rozporządzenie, regulujące tę 
kwestię zostało opublikowane w piątek, 19 
listopada w Dzienniku Ustaw. Za złamanie zakazu 
grozi kara grzywny do 500 zł. Wcześniej strażnicy 
miejscy mogli jedynie pouczać lub kierować wnio-
sek o ukaranie do sądu, a mandaty mogli nakładać 
policjanci lub inspektorzy sanitarni

ZAPALIĆ, CZY 
NIE ZAPALIĆ?
Zapalić czy nie zapalić? W ostatnim czasie palacze borykają się 
z takim właśnie dylematem, bowiem 15 listopada weszła w życie 
nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia, która wprowadziła zakaz 
palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palacze 
i właściciele lokali mają trudny orzech do zgryzienia, natomiast 
osoby niepalące mają powody do zadowolenia, bo teraz nie będą 
zmuszeni do biernego wdychania dymu tytoniowego za każdym 
razem, kiedy będą chcieli spędzić trochę wolnego czasu w jakiejś 
restauracji czy pubie. Natomiast osoby palące, które złamią ów 
zakaz, narażają się na to, że zostaną ukarane mandatem. 
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KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę
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WYDARZENIA SPORTOWEWYDARZENIA SPORTOWE

Futsal

Koszykówka

Piłka nożna

Piłka ręczna

Pływanie

Biegi

Reprezentanci Speedy Gonzalesa pojawili się 
na starcie (i mecie) czwartego etapu Lysa Cup 
2011 w Czechach. Tym razem uczestnicy bie-
gali w Rajskiej Budzie. Przy padającym śniegu 
tradycyjnie najlepiej z naszych biegaczy gór-
skich zaprezentował się znany z kolarstwa 
Arkadiusz Naruszewicz, który był 25. Tylko 
nieco gorzej pobiegł Zbigniew Bieryt, zajmując 
38. lokatę. Jako 55. zakończył imprezę Robert 
Mrózek, a 110. był Piotr Marszałek. Na 148. lo-
kacie przybiegła Agnieszka Bieryt, a 190. był 
Marcin Czyżewski. Zawody ukończyło 215 
osób. Wygrał Ondrzej Horak.

Po trzech kolejkach Ligi Futsalu Pszczyna-Su-
szec-Goczałkowice All Stars zajmują drugie 
miejsce w tabeli. Po remisie z Ełką Team ja-
strzębianie opuścili fotel lidera na rzecz Pa-
włowic, które pokonały Cadi-Car. All Stars stra-
cili w starciu z Ełką nie tylko pierwsze punkty, 
ale też pierwsze bramki. Gole dla jastrzębian 
strzelili Wilk i Herman. All Stars dwukrotnie 
obejmowali prowadzenie i dwukrotnie pozwalali 
rywalom na doprowadzenie do wyrównania. Za 
tydzień nasza ekipa zmierzy się z ATS Jakub.

Zakończyła się wspaniała seria zwycięstw ko-
szykarek JKKS Jastrzębie. Nasze reprezen-
tantki w lidze śląskiej po kilku wygranych z rzę-
du musiały uznać wyższość innej silnej ekipy ro-
zgrywek, KS Sosnowiec. Gospodynie piąt-
kowego meczu nie pozostawiły złudzeń podo-
piecznym Dariusza Gruszczyka wygrywając 
wysoko 70:18. W żadnej z kwart nasze zawo-
dniczki nie potrafiły zdobyć w sumie nawet dzie-
sięciu oczek. Za dwa tygodnie JKKS zmierzy 
się u siebie z Odrą Brzeg.

Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
podjął ostateczną decyzję w sprawie spotkania 
11. kolejki ligi okręgowej pomiędzy Rymerem 
Rybnik a GKS Jastrzębie. Piłkarska centrala 
postanowiła, iż mecz ten został zweryfikowany 
jako walkower dla naszego zespołu. Zarząd klu-
bu oczekuje teraz oficjalnego pisma i komuni-
katu w tej sprawie. Dzięki tej decyzji Gieksa ma 
obecnie na koncie 38 punktów i z takim doro-
bkiem kończy rundę jesienną. Jednocześnie 
podopieczni trenera Andrzeja Myśliwca mają aż 
dziesięć oczek przewagi nad drugą w tabeli Si-
lesią Lubomia.

Każda seria zwycięstw musi się skończyć, 
zatem również świetna passa młodziczek UKS 
Romi Jastrzębie musiała dobiec końca. Po-
gromczyniami naszych szczypiornistek okazały 
się zawodniczki Skarbka Tarnowskie Góry, wy-
grywając w Boguszowicach... 18:15. Ten wybi-
tnie niecodzienny rezultat zmagań piłkarek rę-
cznych może nieco dziwić. Do przerwy rywalki 
prowadziły 8:7. To pierwsza porażka UKS Romi 
w sezonie. 29 listopada jastrzębianki zagrają na 
wyjeździe z Sośnicą Gliwice.

Szymon Rdzanek zajął trzecie miejsce w Mi-
strzostwach Okręgu Dzieci 10-letnich, które od-
były się w Cieszynie. Młody jastrzębianin repre-
zentujący barwy H2O Jastrzębie wywalczył 
brąz na dystansie 100 m stylem grzbietowym. 
Rdzanek był też piąty na 50 m tym samym sty-
lem. Ponadto w imprezie dobrze spisali się ró-
wnież inni zawodnicy jastrzębskiego klubu pły-
wackiego. Lokaty w pierwszej dziesiątce zdo-
byli: Anna Bac i Damian Stolarski. W Cie-
szynie pływali też Patrycja Papszun, Klaudia 
Sujewicz, Alicja Kwapińska i Marcin Dołowy.

Dziesięć medali przywiozły reprezentantki H2O 
Jastrzębie z pływackich Mistrzostw Okręgu 
Dzieci 11-letnich, które odbyły się w Gliwicach. 
Nasze dziewczyny zdominowały swoją kate-
gorię, wygrywając klasyfikację medalową. Trzy 
jastrzębianki: Barbara Czaja, Katarzyna Wy-
smolińska i Weronika Kamieniarz zdobyły 
trzy złote, dwa srebrne i pięć brązowych medali. 
Dodatkowo Barbara Czaja zajęła drugie miej-
sce w klasyfikacji na najlepszą zawodniczkę im-
prezy. Złotymi krążkami podzieliły się Barbara 
Czaja (dwa) i Katarzyna Wysmolińska (jeden). 
Obie panie "wypływały" również po jednym sre-
brnym medalu. Na pięć brązowych krążków zło-
żyły się świetne występy wszystkich trzech wy-
mienionych jastrzębianek. Weronika Kamie-
niarz i Katarzyna Wysmolińska po dwa razy sta-
wały na najniższym stopniu podium, a jeden raz 
dokonała tego multimedalistka Barbara Czaja. 
Warto wspomnieć, iż złote medale dla Jastrzę-
bia padły na dystansach: 100 m klasycznym, 50 
m klasycznym (oba B. Czaja) i 100 m grzbie-
towym (K. Wysmolińska).

Młodzi jastrzębscy pływacy z klubu H2O wzięli 
udział w Drużynowych Mistrzostwach Mło-
dzików w Oświęcimiu. Jastrzębianie tradycyjnie 
przywieźli do naszego miasta medale. Tym ra-
zem były to trzy złote krążki. Na dystansie 50 m 
stylem klasycznym wygrał Mateusz Gwóźdź. 
Jego kolega Kamil Bury był pierwszy na 100 m 
stylem dowolnym, a na 200 m stylem motyl-
kowym triumfował Konrad Seremet. Poza tym 
w sztafetach H2O popłynęło poza konkursem 
na czasy, które dałyby złoto i srebro.

Klub Sportowy Nautilus wygrał klasyfikację 
generalną zawodów Klubowego Pucharu 
Polski w pływaniu w płetwach. Młodzi i utytuło-
wani jastrzębianie są po raz kolejny laureatami 
tej prestiżowej imprezy. Nautilus zapewnił sobie 
zwycięstwo w generalce po ostatnich w cyklu 
zawodach w Kościerzynie. I choć na Pomorzu 
jastrzębianie musieli uznać wyższość naj-
większych rywali z Laguny Toruń, to w ogólnej 
klasyfikacji nie było na nich mocnych. To kolejny 
bardzo udany sezon KS Nautilus.

Wielkie sukcesy odnieśli młodzi reprezentanci 
Jastrzębskiego Centrum Sztuk Walki Keiko 
podczas Międzynarodowego Pucharu 
Polski, który odbył się w Opolu. W imprezie 
wzięło udział ponad czterystu zawodników z 25 
krajów, w tym 23 osoby reprezentujące Keiko. 
Złote medale zapisali na swoim koncie: 
Bartosz Gwizdała (techniki szybkościowe 
dzieci 2003) oraz Emilia Hojka (techniki sp-
ecjalne - Twimio, Nopi Pa Cza Bushigi). Ta sa-
ma zawodniczka zdobyła również dwa srebrne 
medale w Soft-Sticku dzieci 2004 oraz te-
chnikach szybkościowych dzieci 2004. Srebro 
dla Jastrzębia wywalczyli także: Radosław Rze-
piak (walki ciągłe, kadet - 54 kg) oraz Szymon 
Pilanc (Soft-Stick dzieci 2004). Brązy dla Keiko 
stały się z kolei udziałem: Weroniki Krajcarz 
(walki przerywane, juniorka - 160 cm), Filipa 
Orszuli (Soft-Stick młodzików + 150 cm) i Marka 
Bochenka (techniki szybkościowe młodzików 
+150 cm). Ponadto nasza ekipa wywalczyła 
drugą lokatę w klasyfikacji generalnej dzieci.

O zakończeniu rundy jesiennej mogą marzyć 
zawodniczki i działacze JTKS Jastrzębie. 
Nasz zespół przegrał ósme spotkanie z rzędu 
i jest jedyną ekipą w lidze, która jeszcze nie zdo-
była punktu. Jak zatem łatwo się domyślić, 
JKTS jest ostatni. Dwa małe oczka w starciu 
z Mysłowicami zdobyły Dorota Paluch i Karolina 
Miklar. 11 grudnia JKTS zagra u siebie z przed-
ostatnią w tabeli ELTĄ Łódź. Będzie to szansa 
dla obu zespołów na zakończenie rundy z hono-
rem i wygranie pierwszego meczu w sezonie.

Pływanie w płetwach

Taekwondo

Tenis stołowy

Liczyliśmy choćby na jeden punkt
W tabeli jest ciasno, ale nie przyjechaliśmy przegrać, liczyliśmy choćby na jeden punkt - 

powiedział po meczu wyjazdowym z KH Sanok, trener jastrzębskiego GKS-u, Jiri Reznar. - Gra-
liśmy w pierwszej tercji bardzo dobrze, skoncentrowani, czekaliśmy na błąd przeciwnika. W dru-
giej tercji dostaliśmy kilka kar, mamy wąską kadrę, przez co zawodnicy często grający w osła-
bieniu, tracą dużo sił. Sanok przycisnął i zdobył dwa gole - dodał. Jastrzębianie przegrali z sąsia-
dującym w tabeli Sanokiem, 1:3. Jedyną bramkę dla JKH GKS zdobył Richard Bordowski. 

KH Sanok – JKH GKS Jastrzębie 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
1:0 (23.37) Krzysztof Zapała - Lubomír Korhoň - Michał Radwański 
2:0 (29.31) Michał Radwański - Martin Ivičič - Zoltan Kubat 5/4
2:1 (45.58)) Richard Bordowski - Marcin Słodczyk 
3:1 (51.13) Lubomír Korhoň - Michał Radwański - Zoltan Kubat 5/3

JKH GKS Jastrzębie: Kamil Kosowski – Kamil Górny, Patrik Rimmel; Petr Lipina, Richard Kral, 
Mateusz Danieluk – Daniel Galant, Bartosz Dąbkowski; Maciej Urbanowicz, Marcin Słodczyk, 
Richard Bordowski – Adrian Labryga, Tomasz Pastryk; Tomasz Kulas, Michał Szczurek, Milan 
Furo – Jakub Ciupa, Rafał Bernacki, Arkadiusz Kąkol, Damian Kiełbasa

Olympiakos lepszy 
od Jastrzębskiego  

Wicemistrz Polski - Jastrzębski Węgiel rozpoczęli mecz drugiej kolejki rozgrywek fazy gru-
powej LM fenomenalnie. Niestety zakończenie tego pojedynku nie było już takie szczęśliwe. Po-
dopieczni Igora Prielożnego przegrali wyjazdowe spotkanie z Olympiakosem Pireus w tie-breaku.  

Olympiakos Pireus - KS Jastrzębski Węgiel 3:2 (28:26, 25:22, 23:25, 17:25, 15:13)

KS Jastrzębski Węgiel: Nowik (6), Divis (16), Łomacz, Gawryszewski (14), Hardy (15), 
Gasparini (24), Rusek (libero) oraz Pawliński (1), Wika, Polański (6) i Pająk.

Pewne zwycięstwo z Wieluniem 
Inny scenariusz, niż wygrana za trzy punkty z Pamapolem Wieluń nie mogła być brana pod 

uwagę. Jastrzębski Węgiel bez większych problemów i straty seta pokonał rywali z Wielunia, dzię-
ki czemu wzbogacili swój dorobek punktowy o trzy oczka. MVP meczu został Mitja Gasparini.

Pamapol Siatkarz Wieluń - KS Jastrzębski Węgiel 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)

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

Mistrz Jastrzębia 
wicemistrzem świata

Redakcja wydania gazetowego JasNetu:
Jasnet - Jastrzębski Portal Informacyjny,

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

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

lub pod numer tel. (032) 474 00 00

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

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

Konrad Pawlak, który w czerwcu zwyciężył w 
tenisowych Mistrzostwach Jastrzębia na kor-
tach Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, wy-
walczył tytuł wicemistrza świata w kategorii 
amatorów w racketlonie. Zawody zostały roze-
grane w miniony weekend w holenderskim 
mieście Zoetermeer niedaleko Hagi. To drugi 
duży sukces jastrzębianina w tym miesiącu. Na 
początku miesiąca Pawlak zajął trzecie miej-
sce w racketlonowych Mistrzostwach Polski 
w Zgierzu w kategorii Open. W Holandii spisał 
się jeszcze lepiej i mimo bolesnej kontuzji zo-
stał wicemistrzem globu. Przypomnijmy, iż 
racketlon to dyscyplina, w której zawodnicy ry-
walizują w czterech setach mierząc się w te-
nisie ziemnym, stołowym, squashu i badmin-
tonie.
W ciągu trzech dni imprezy Pawlak rozegrał aż 
sześć meczów. Najpierw pokonał trenera re-
prezentacji Finlandii, który miał za sobą po-
ważną karierę w tenisie stołowym. Następnie, 
mimo bólu spowodowanego kontuzją, wy-
grywał z kolejnymi, coraz silniejszymi rywa-
lami. W półfinale zmierzył się z Emanuelem 
Pudimatem z Niemiec, który gra w I niemieckiej 
lidze tenisowej. Dzięki wręcz heroicznej po-
stawie w trakcie seta w tenisa ziemnego Polak 
pokonał rywal zza zachodniej granicy i awan-

sował do finału. Tam czekał na Pawlaka Tommi 
Bohling, etatowy reprezentant Finlandii. Tym 
razem rewelacyjny jastrzębianin musiał uznać 
wyższość rywala i własnej kontuzji. Jednak 
zdobyty tytuł wicemistrza świata  może w pełni 
rekompensować fizyczny ból, jaki sprawiło 
jego zdobycie.

Konrad Pawlak




