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Pierwsza sesja Rady Miasta odbyła się 
w dwóch częściach. Pierwsza, w dniu 2 gru-
dnia, a kolejna – 8 grudnia. Ten odstęp czasowy 
został podyktowany II turą wyborów prezyden-
ckich, która miała miejsce pomiędzy nimi. Wa-
żyły się wtedy losy stanowiska prezydenta, 
a wynik nie był wcale taki oczywisty. Alina Cho-
jecka z Platformy Obywatelskiej okazała się na 
tyle silna, aby realnie zagrozić dotąd urzędu-
jącemu Marianowi Janeckiemu. Kiedy radni 
przybyli na środowe posiedzenie, w dniu 8 gru-
dnia, żeby dokończyć obrady, karty były już ro-
zdane. Procedura wyboru prezydium przebie-
gła sprawnie i bez niespodzianek. Zarówno ra-
dni PiS, jak i WS zachowywali stoicki spokój, 
wiedząc doskonale, jak potoczą się wypadki na 
sali obrad. Wprawdzie Platforma posiada naj-
większy klub – 8 członków - jednak połączone 
siły WS i PiS (12 osób), przy wsparciu SLD, mo-
gły przeforsować w zasadzie wszystko. 

Kandydatura Grzegorza Matusiaka padła 
na sali obrad z ust Tadeusza Sławika (PiS).  
Natomiast Janusz Ogiegło (PO) zaproponował 
Alinę Chojecką. Nie było niespodzianką, kiedy 
głosowaniu tajnym okazało się, że kandydat 
z PiS-u zyskał aprobatę Rady. Oczywiste stało 
się, że jest to przypieczętowanie koalicji Wspól-
nota Samorządowa – Prawo i Sprawiedliwość. 
Na posiedzeniu wybrano również zastępców 
przewodniczącego rady, zostali nimi: Damian 
Gałuszka z Platformy i Ryszard Piechoczek 
z Lewicy. Na tym zakończono obrady. 

Po sesji przyszedł czas na pierwsze ko-
mentarze. Grzegorz Matusiak (PiS) potwierdził 
zawarcie koalicji samorządowej PiS-WS. Przy-
znał jednak, że jego ugrupowanie nie będzie 
miało swojego przedstawiciela we władzy wy-
konawczej. Tym samym wszelkie spekulacje 
o tym, że prezydent Janecki odda PiS-owcom 
fotel jednego ze swoich zastępców zostały oba-
lone. Prezydent nie uznał za stosowne po-
dzielić się władzą, a partner nie okazał się na ty-
le silny i skuteczny, aby zagwarantować sobie 
większy wpływ w magistracie. „Dla dobra mie-
szkańców Jastrzębia-Zdroju widzimy potrzebę 
współpracy także z Platformą. Nikogo nie dy-
skryminujemy i zachęcamy do współpracy” – 
deklarował nowo wybrany przewodniczący Ra-
dy Miasta. 

Prezydent Marian Janecki mówiąc o wy-
borze partnera koalicyjnego wspominał nie-
dawną rywalizację wyborczą. Według niego 
Komitet Wyborców Platforma Obywatelska 
prowadził negatywną i agresywną kampanię. 
„To pokazało, że ewentualna współpraca z tym 
ugrupowaniem w Radzie Miasta może być nie 
do końca szczera i zgodna z obopólnymi usta-
leniami. My, jako Wspólnota nie mieliśmy we-
wnętrznej różnicy zdań, co do tego, że koalicję 
należy zawiązać z PiS. Nie ukrywam tego, iż 
liczę także na radnych Lewicy. Myślę, że będą 
podchodzić do różnych problemów miasta 
z pragmatyzmem bez podtekstu politycznego. 
W tej sytuacji mamy do czynienia z większością 
merytoryczną. Zresztą Rada, jaka całość nie 
ma charakteru politycznego”. 

Alina Chojecka twierdzi, że Platforma Oby-
watelska będzie silną opozycją. „Nie czuję się 

zawiedziona wynikiem głosowania, ponieważ 
Rada ma to do siebie, że decyduje o tym kogo 
powołuje na swojego przewodniczącego. Z tą 
decyzją trzeba się zgodzić. Zresztą podej-
rzewałam, że radni PiS i WS tak zdecydują. Nie 
widzę możliwości, żeby Platforma została 
zmarginalizowana. Będziemy przekazywać 
mieszkańcom, co dzieje się w Radzie i infor-
mować na bieżąco o postanowieniach, które 
zostaną podejmowane” – mówiła. 

Jerzy Lis, przewodniczący Klubu Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej komentuje wydarzenia 
ostatniej sesji: „Prezydent okazał się zdolnym 
politykiem, potrafiącym stworzyć skuteczną ko-
alicję, która, mam taką nadzieje, pozwoli mu 
sprawować władzę do końca kadencji. Głoso-

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Miasta 
wybrała swojego przewodniczącego. Jak się można 
było spodziewać został nim Grzegorz Matusiak. 
Teraz dla wszystkich stało się jasne, że prezydencka 
Wspólnota Samorządowa zdecydowała się na 
koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Wygląda na 
to, że Platforma Obywatelska, największy klub 
w Radzie pozostanie w opozycji. 
 

wanie na sesji pokazało, że została zrealizo-
wana, zawiązana jeszcze w poprzedniej ka-
dencji, koalicja WS-PiS. Pierwszy jej spra-
wdzian nastąpił wówczas, gdy odwoływano 
 funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Alinę 
Chojecką z PO. Klub radnych SLD w takiej sy-
tuacji politycznej, chcąc realizować swój pro-
gram wyborczy, zmuszony jest do popierania 
koalicji rządzącej. Mamy jeszcze nadzieję na 
podpisanie z prezydentem tzw. umowy pro-
gramowej, na mocy której radni SLD popierać 
będą działania prezydenta. Zręby tej umowy 
zostały w 8 punktach przygotowane przez nasz 
klub. W najbliższym czasie podejmę w imieniu 
klubu rozmowy z Prezydentem w celu jej sfinali-
zowania”. 

Układ, który ujawnił się na ostatniej sesji 
jest w zasadzie przedłużeniem sytuacji sprzed 
wyborów. Nie zmieniło się nic. Mamy starego-
nowego prezydenta i starego-nowego przewo-
dniczącego Rady. Wspólnota Samorządowa 
i PiS zapewniają już nie tylko o współpracy, ale 
koalicji. Do tego dochodzą wyraźne deklaracje 
klubu SLD, popierające prezydenta, tak że mo-
żna nawet mówić o układzie WS-PiS-SLD, co 
daje dużą pewność a nawet komfort rządzenia 
prezydentowi Janeckiemu. Wygląda na to, że 
PiS zrezygnował już na dobre z walki przeciw 
„zawłaszczaniu całej władzy” przez Jane-
ckiego, jak to było w ubiegłej kadencji, i „dla do-
bra mieszkańców miasta” zadowolił się miej-
scem przewodniczącego w RM dla Grzegorza 
Matusiaka, mimo że stołka wiceprezydenta nie 
dostał. Klub SLD, mocno osłabiony po wybo-
rach, za cenę poparcia prezydenta, usiłuje 
ugrać cokolwiek, chociaż dla zapewnienia wię-
kszości w Radzie jest w zasadzie niepotrzebny. 
Jeśli dojdzie do zawarcia umowy programowej, 
to Marian Janecki zapewni sobie niepodzielne 
panowanie w Radzie, za którym będzie stać 
siła 15 głosów.
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No i nic się nie zmieni... jak byliśmy zacofani tak bę-
dziemy nadal. Miasta w koło się rozwijają a my będziemy się 
cofać, za wyjątkiem Bzia-ono bedzie się rozwijać. Nikt nowy 
nie doszedł do władzy. Wstyd...
autor: czytelniczka

Czyli polityka po jastrzębsku - wszyscy wygrali za wy-
jątkiem tego ugrupowania co zdobyło najwięcej mandatów. 
Koń by się uśmiał.
autor: bolek

Niedługo centrum przeniosą do Bzia, niedługo wycie-
czki szkolne będą zwiedzać zamek.
autor: Jerzy

Znowu jesteśmy w d.Platforma rządzi wojewódz-
twem, a u nas jakaś dziwna koalicja.Zaznaczam że nie je-
stem zwolennikiem PO.Koalicja PO WS łatwiej by się doga-
dała w województwie.Takie mam odczucia, no ale trudno 
ważniejsze są wojenki niż dobro miasta.P S.Prezydent dla 
PiS był wrogiem nr jeden skąd ta nagła miłość?
autor: Paweł

Gratulacje jastrzębianie, jacy mieszkańcy taka wła-
dza. Nasze miasto było jest i będzie wiochą.
autor: maniek

Przy koalicji WS-PiS, brak fotela wiceprezydenta (o ile 
to prawda) dla przedstawiciela PiS to totalna porażka PiS - 
blamaż, kompromitacja, a sukces panów z WS z panem F. 
z zza miedzy na czele (a może już niedługo wice). Panowie 
z PiS chyba zapomnieli co się działo 4 lata temu, jak to po 
zerwaniu koalicji PO-PiS - przewodniczący RM z PiS wy-
leciał z fotela i PiS został na lodzie - RM jest nieobliczalna!!! 
Panowie z PiS nic was nie uczy przeszłość....?????
autor: obserwator

Chciałbym mieszkać na wsi, ale niekoniecznie w takiej 
90-tysięcznej.
autor: Jastrzębianin

Pierwszy wniosek do rady: dopilnować skierowanie 
do prokuratury rozliczenie prezydenta z przetargu na pasa-
że podziemne!!!
autor: Pierwszy

No zaczął 8 lat temu-efekty niewidoczne,bo tak jak po-
dziemia są w rozsypce podobnie:targ, hala, ronda donikąd, 
szkoły się sypią, przychodnie oddane za grosz a szpital no 
cóż prezydent zamiast pomóc zajmuje konto za niezapła-
cony podatek gruntowy!
autor: ?

Jak się czujecie niedowiarki, które poszły głosować na 
J. niesmak? czy może coś wiecej?
autor: Anna

Mądra decyzja. Przecież chodzi o mądre rządzenie i 
zmienianie Jastrzębia a nie o stołki. Gratulacje Panie Grze-
gorzu. Będzie Pan bardzo dobrym Przewodniczącym Rady 
Miasta...
autor: Platformers

To, że mamy koalicję Wspólnota Samorządowa - PiS 
mnie nie dziwi.Szkoda tylko SLD , które za stanowisko V-ce 
Przewodniczącego RM popiera WS-PiS.Panowie z SLD 
mieliście 4 mandaty teraz macie 3 a za 4 lata ...
autor: nurofen

Gratulacje dla Ryszarda Piechuckiego naszego 
nowego starego vce przewodniczącego, bo wszystkie Ryśki 
to fajne chłopaki. Łubu dubu niech nam żyje konsomolec 
z naszego klubu.
autor:  stanisław paluch

W całej okazałości swoją obłudę ujawnia Lis (Jerzy) 
SLD, nie dość, że sprzedali się za stanowisko vice-prze-
wodniczącego w RM to jeszcze tłumaczy to sprytem pre-
zydenta - jako zdolnego polityka. Tak panie Lis jest to spryt,
 a wy idziecie w niebyt.
autor: ?
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Zajęcia, które odbyły się w sobotnie wczesne popo-
łudnie, 11 grudnia w Klubie „Kaktus” zostały podzielone 
na dwie części. Pierwsza była przeznaczona dla małych 
adeptów tańca. Natomiast w drugich uczestniczyli doro-
śli tancerze. Wszyscy uczestnicy na co dzień biorą 
udział w zajęciach tanecznych prowadzonych w „Kaktu-
sie” przez Darię Pazdan. Teraz mieli doskonałą okazję, 
aby podszkolić swoje umiejętności pod okiem Rafała 
Maseraka, jednego z tancerzy „Tańca z gwiazdami”.

Na zegarze wybiła godzina 12.00 w południe. Do 
sali treningowej zaczęli wchodził mali tancerze, nieco 
zdenerwowani, niektórzy na nogach niczym z waty. Od 
progu dało się słyszeć ciche i nieśmiałe „dzień dobry”. 
Ukradkiem spoglądali na instruktora – osobę, którą do 
tej pory miały okazję zobaczyć jedynie w telewizji. Jego 
odpowiedź była głośna, pełna ciepła i wypowiadana z 
uśmiechem, „dzień dobry”. Kiedy wszyscy znaleźli się 
już w sali, rozsiedli się w półkolu tak, aby Rafał Maserak 
mógł widzieć buzię każdego dziecka, które brało udział 
w warsztatach. Nastąpiło oficjalne zapoznanie się. Po 
tej nieco „drętwej” części nadeszła pora na rozpoczęcie 
zajęć, czyli rozgrzewkę. Każdy musiał znaleźć dla siebie 
troszkę miejsca, aby swobodnie wykonać kilka ćwiczeń. 
W wesołej atmosferze, pełnej żartów z obu stron, nad-
szedł w końcu czas na „naukę” tańca. Słowo nauka celo-
wo zapisane w cudzysłowie, bowiem mali tancerze 
świetnie znali już wszystkie zasady i podstawy tańca, 
jaki wybrano na te warsztaty, a była to samba. Daria 
Pazdan, która na co dzień prowadzi zajęcia z tą grupką 
tancerzy nie kryła zadowolenia i z uśmiechem obserwo-
wała poczynania swoich podopiecznych. „Musicie pa-
miętać, że najważniejsze są nogi” - udzielał wskazówek 
Rafał Maserak. „O jakim elemencie jeszcze nie wspo-
mnieliśmy?” - pytał. „O promenadzie!” - chórem odpo-
wiedziały dzieci. „Ten ruch nazywany jest również New 
York. Co jest w nim najważniejsze?” - instruktor zadał 
kolejne pytanie. „Ruch bioder” - dało się słyszeć odpo-
wiedź. „Świetnie, a na ile wykonujemy ruch bioder?” - 
dopytywał. „Na raz” - dzieci pewnie udzielały odpowiedzi 
na kolejne pytanie. „To pokażcie mi teraz, jak 
wykonujecie promenadę” - zachęcał. Po kilkudziesięciu 
minutach ćwiczeń, instruktor zarządził krótką przerwę. 
Czas na odsapnięcie i napicie się czegoś chłodnego. Je-
dnak kiedy tylko Maserak usiadł, dzieci otoczyły go, pro-
sząc o autografy. „To miłe, ale trochę mnie zaskoczyły” - 
stwierdził. - „Przecież miały iść się napić” - dodał i zaczął 
się śmiać.

„Macie w domu muzykę taneczną?” - zapytał w pe-
wnym momencie Maserak. „Tak, ja mam! Całę szufla-
dę!” - wykrzykiwał jeden z uczestników zajęć. Rozmowy 
podczas zajęć nie dotyczyły tylko tańca. Dla rozłado-
wania, początkowo napiętej atmosfery, instruktor zada-
wał dzieciom mnóstwo pytań, na które błyskawicznie 
uzyskiwał odpowiedzi. „Czy wiecie już, co dostaniecie 
w tym roku pod choinkę? Wysłałyście już listy do św. Mi-
kołaja?” - pytał. „Tak, tak!” - odpowiadali zgodnie z rado-
ścią mali tancerze. „Ja dostanę laptopa!” - kontynuował 
jeden z chłopców. „To musiałeś być bardzo grzeczny, że 
dostaniesz taki fajny prezent” - odpowiedział z uśmie-
chem instruktor. Mali tancerze nie mieli problemów z ko-
lejnymi krokami samby, która jest szybkim tańcem, bo-
gatym w różne wariacje.

Rafał Maserak udzielał małym adeptom tańca wie-
lu wskazówek. Mogli się dowiedzieć na przykład tego, 
że w sambie wymaga się od tancerzy ruchów całego cia-
ła, akcentowane są ruchy bioder. A także, że chara-
kterystyczna akcja „wewnątrz ciała” to tzw. „samba bo-
unce”. „ Pamiętajcie, że jeśli kiedyś będziecie brali 
udział w turniejach czy pokazach, to ten ruch jest szcze-

gólnie punktowany przez sędziów” - mówił. Całość ru-
chu musi być bardzo miękka, nie może powodować ut-
raty ładnej postawy tancerzy, a o tej Rafał Maserak przy-
pominał przez całe zajęcia. „Chłopcy pamiętajcie – kla-
ta, jak u pirata!” - mówił. Czas spędzony przy dźwiękach 
muzyki tanecznej, której towarzyszyła bardzo miła, peł-
na humoru atmosfera, minął niespodziewanie szybko. 
W sali pojawili się rodzice, którzy przybyli po swoje po-
ciechy. Było jeszcze parę minut na wykonanie pamią-
tkowych fotografii czy krótką rozmowę z tancerzem. Z tej 
okazji wszyscy chętnie skorzystali. - Widać, że dzieci 
chcą tańczyć i słuchać. Naprawdę przykładały się do 
tych zajęć. Najważniejsze jest to, aby były systema-
tyczne i wierzyły w to, że się im uda. Wtedy przyjdą su-
kcesy - dodał.

Po chwili w sali pojawili się dorośli, którzy mieli 
wziąć udział w drugiej części zajęć. Już gotowi, prze-
brani w stroje treningowe, wyczekiwali na znak instru-
ktora, który rozpocznie warsztaty. „Sporo nas tutaj” - 
stwierdził jeden z uczestników. Długo nie musieli cze-
kać. „Zacznie tak trochę oficjalnie. Nazywam się Rafał 
Maserak i poprowadzę dzisiaj warsztaty tańca towarzy-
skiego” - powiedział instruktor. „Podzielimy Was na dwie 
grupy. Każda przez chwilę będzie prezentowała wybra-
ny przeze mnie taniec. Zaczniemy od samby” - to był 
oczekiwany przez wszystkich znak. Z głośników popły-
nęła muzyka. Kilka par ruszyło żwawym krokiem na par-
kiet. Przez pewien czas wirowały w tańcu, prezentując, 
to czego udało się im do tej pory nauczyć na zajęciach 
prowadzonych przez Darię Pazdan. Po chwili muzyka 
ucichła. „Teraz poproszę na parkiet drugą grupę” - 
powiedział Rafał Maserak. I znów w sali rozległy się 
dźwięki muzyki, przy której można tańczyć sambę. 
Następnie uczestnicy warsztatów „zmierzyli się” z cha-
chą. Później nadszedł czas na rumbę i w końcu na jive'a. 
„To będzie Wasza chwila prawdy” - stwierdziła ze śmie-
chem Daria Pazdan. Z sali dobiegł nerwowy chichot, 
który dosyć szybko zagłuszyła muzyka. Kiedy już wszy-
scy zaprezentowali się w każdym z wymienionych tań-
ców, instruktor stanął na środku sali. „Brakowało mi 
w Waszym tańcu komunikacji pomiędzy partnerami. Do-
piero w jive można było coś tam dostrzec” - ocenił. „My-
ślę, że na dzisiejszych zajęciach poćwiczymy rumbę. 
W tym tańcu komunikacja jest bardzo ważna. Trzeba 
wyrazić pewną energię i emocje, które łączą partnerów” 
- dodał.

Rumbę można określić, jako prawdziwy teatr miło-
ści. Ten taniec aż kipi od erotyzmu, co widać w każdym 
ruchu tancerzy. Rumba pełna jest zmysłowych ruchów 
całego ciała. Opowiada o kobiecie, która przy pomocy 
swoich wdzięków uwodzi mężczyznę po to, by... znie-
wolić go i zapanować nad nim. „Partnerka w tym tańcu 
zdecydowanie powinna być na pierwszym planie, par-
tner nie może dominować” - podkreślał Rafał Maserak. 
„Panowie musicie skupić się na Waszych partnerkach. 
Pokazać tą energię. Nie możecie przejść obok tego tań-
ca. Rumbę należy tańczyć razem tak, żeby było widać 
ten kontakt” - dodał. W rumbie silnie zaakcentowane jest 
uderzenie na „4”. Idealnie dobrana muzyka pozwala na 
ukazanie kontrastów pomiędzy akcją wolną i szybką. 
Trzeba jednak pamiętać, że ten taniec wymaga ogro-
mnej precyzji, a im wolniejsza muzyka, tym trudniej go 
poprawnie wykonać. To podkreślanie zmysłowości spra-
wiło, że podczas zajęć padło wiele zabawnych komen-
tarzy, a wykonywanie odchyleń partnerki, które począ-
tkowo sprawiało sporo problemów, wywołało tajemniczy 
uśmiech na twarzach panów. Każdy kolejny krok Rafał 
Maserak prezentował przy pomocy instruktorki, pracu-
jącej w Klubie „Kaktus” - Darii Pazdan. Pozostałe ucze-
stniczki zajęć spoglądały na to z małą nutką zazdrości, 

Miejski Ośrodek Kultury
Galeria „Epicentrum”

17 grudnia 2010r., godz. 18.00
Wernisaż wystawy plakatów 
Sebastiana Kubicy - „ZOO”

                                                            

Miejski Ośrodek Kultury
Klub „Kaktus”

17 grudnia 2010r., godz. 16.00 – 19.00
Warsztaty tańca hip-hop 
z Agnieszką Jaśkowską                         

                                                                                                                                                     

Miejski Ośrodek Kultury
Kino „Centrum”

16 grudnia 2010r., godz. 10.00
Finał XX Jubileuszowego 

Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek

Miejski Ośrodek Kultury
„Kino „Centrum”

18 grudnia 2010r., godz. 18.00
Koncert Sidney'a Polaka 
– bilety w cenie 15,00 zł

                                                                        

      Galeria „Jastrzębie”
„Otwarty Mikrofon 
Galerii Jastrzębie”

18 grudnia 2010r., godz. 13.00-18.00
Ostatnie przesłuchania 
przed finałem konkursu

19 grudnia 2010r.
Etap II – finał konkursu

Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów nr 2 

w  Jastrzębiu-Zdroju
19 grudnia 2010r., godz. 15.00

Wyjazd do Gliwickiego Teatru Muzycznego
 na operę Ludową „Sałasznicy” 

w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
21.12.2010r. – 27.12.2010r., godz. 9.00

Święta w Zakopanem – koszt 525 zł

Hufiec ZHP Jastrzębie
Betlejemskiego Światełka Pokoju

w mieście Jastrzębie-Zdrój
18 grudnia 2010r., godz. 16.00-17.00

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju 
władzom miasta, gościom i wszystkim chętnym 

mieszkańcom w Galerii „Zdrój”

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jastrzębiu-Zdrój

„Ludowe inspiracje”
Grudzień 2010r. 

Wystawa twórczości 
Małgorzaty i Jerzego Soremskich 
zatytułowana „Ludowe inspiracje” 

prezentowana w Galerii „Pod Sową”.

5 grudzień...

Odbyła się II tura wyborów prezydenckich. 
Prezydentem Jastrzębia-Zdroju został 
Marian Janecki.

6 drudzień...

Jastrzębska Spółka Węglowa zakupiła od 
Skarbu Państwa 90,59 proc. udziałów 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej 
i Rekultywacji SA.

7 grudzień...

Jastrzębscy policjanci zlikwidowali grupę 
handlarzy narkotyków.

8 grudzień...

Grzegorz Matusiak został przewodniczą-
cym Rady Miasta.
Dyrektorom kopalń: „Zofiówka”, „Borynia” 
i „Krupiński” postawiono zarzuty o koru-
pcję. 

9 grudzień...

Straż Miejska zorganizowała konferencję 
poświęconą bezpieczeństwu w mieście.

10 grudzień...

W Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa odbyło 
się zebranie w sprawie bezpieczeństwa 
w klatkach schodowych bloków.

11 grudzień... 

Miał miejsce napad na radnego Janusza 
Tarasiewicza.

12 grudzień... 

Odbył się koncert Grażyny Brodzińskiej.  

13 grudzień...

Zaprzysiężono prezydenta Mariana Jane-
ckiego.

14 grudzień...

Inicjatywa Społeczna „Pamięć Jastrzę-
bska” zorganizowała wieczornicę poświę-
coną wprowadzeniu stanu wojennego.

15 grudzień...

Złożono kwiaty przed tablicą w KWK „Z-
ofiówka” w 29. rocznicę pacyfikacji kopalni. 

WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ

ale i podziwem, bowiem każda figura wykonywana była 
z precyzją, przez co wyglądała idealnie. - Moim zadaniem 
nie była nauka tańca. Przyjechałem na te zajęcia, aby 
udzielić uczestnikom kilku rad, wskazówek, które mogą się 
im przydać. Myślę, że wystąpiłem tutaj dzisiaj bardziej 
w roli konsultanta niż trenera tańca. Dzięki tym radom bę-
dą mogli nabrać takiej świeżości w tańcu – stwierdził Rafał 
Maserak. - Każda wskazówka, udzielana przez trenera, 
który w jakiś sposób jest dla takiej osoby autorytetem – 
a skoro przychodzi na takie zajęcia, to musi być autoryte-
tem – na pewno jest przydatna - dodał.
Wszyscy uczestnicy zajęć będą wspominali je z senty-

mentem, bowiem jak stwierdzili zgodnie takie warsztaty na 
długo zapadają w pamięć. „Było bardzo fajnie” - stwierdzili. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli oceniali te zajęcia bardzo po-
zytywnie. Była to doskonała okazja do poznania znanego 
z telewizyjnego ekranu tancerza, ale przede wszystkim 
wysłuchania kilku ważnych i przydatnych rad. Wszyscy 
opuszczali salę treningową zadowoleni i z szerokim uś-
miechem na twarzy, licząc na to, że w najbliższym czasie 
Rafał Maserak ponownie odwiedzi nasze miasto.

Podekscytowani, ale i lekko zdenerwowani mali adepci tańca czekali na sobotnie 
warsztaty tańca towarzyskiego, które miał poprowadzić Rafał Maserak – tancerz 
znany fanom tańca z popularnego programu telewizyjnego „Taniec z gwiazdami”. 
- Młodzi adepci tańca z Jastrzębia-Zdroju zapowiadają się bardzo dobrze – chwalił 
małych tancerzy Rafał Maserak. Jednak nie tylko najmłodsi, ale i ci nieco starsi 
jastrzębianie mieli okazję szlifować swoje umiejętności taneczne pod okiem 
instruktora. Jak wyglądały zajęcia i czy przypadły uczestnikom do gustu?



Komendant Straży Miejskiej Marek Wróbel mówi, że 
rolą służb mundurowych jest nie tylko karanie i egzekwo-
wanie prawa, ale również wskazywanie odpowiednich p-
staw. „Lepiej postawić na profilaktykę, zanim dojdzie do 
przestępstwa lub wykroczenia. Zyskuje również społe-
czeństwo, jak i pojedynczy człowiek. Straż Miejska w Ja-
strzębiu-Zdroju przywiązuje do profilaktyki dużą wagę 
i opracowuje programy skierowane do różnych środo-
wisk. Najbardziej jednak zależy nam na dzieciach i mło-
dzieży w myśl zasady “Czego Jaś się nauczy, to Jan 
będzie umiał” - mówi komendant. 

Należy jednak odróżnić profilaktykę od działań ty-
powo restrykcyjnych. Wtedy, kiedy mamy do czynienia 
z przestępstwem lub wykroczeniem. Wówczas Straż 
Miejska używa odpowiednich metod. Delikwent może zo-
stać ukarany mandatem lub oddany w ręce policji. Sprawy 
znajdują swój finał w sądzie, który może orzekać odpo-
wiednie kary. Bez restrykcji nie może obejść się żadne 
współczesne społeczeństwo, jednak o wiele tańsza i sku-
teczniejsza jest profilaktyka, na którą przeznacza się bar-
dzo mało środków, tak jak każdy człowiek oszczędza na 
profilaktyce, a nie żałuje na leki ale wtedy gdy już jest 
chory. 

Straż Miejska w naszym mieście opracowała i opra-
cowuje programy profilaktyczne, których zadaniem jest 
propagowanie wśród społeczeństwa tzw. postaw bez-
piecznych. Chodzi o to, aby człowiek nie zagrażał innym 
ludziom i unikał zjawisk wiktymizujących życie ludzkie, 
a sam prowadził styl życia, który jest dla niego najbardziej 
korzystny. Wolny od przemocy, używek, kontaktów z gru-
pami przestępczymi i subkulturami. 

Jednym z ważniejszych programów Straży Miejskiej 
w Jastrzębiu-Zdroju jest „Bezpieczne i przyjazne osiedle”. 
Hasło użyte w tym projekcie nie jest nierealne pod wa-
runkiem, że w jego realizację włączy się większość mie-
szkańców danej dzielnicy. Duże pole do popisu mają tutaj 
rady osiedlowe i sołeckie. Właśnie one mogą inspirować 
ludzi do wspólnego działania. A co można zrobić? Komen-
dant Marek Wróbel odpowiada: „Zaczyna się od najpro-
stszych rzeczy, czyli dbanie o porządek, o estetykę oto-
czenia, bo to „porządek determinuje „bezpieczeństwo”. 
Mieszkańcy czują się gospodarzami swojego bloku, klatki 

schodowej. Interweniują wtedy, kiedy ktoś niszczy im po-
rządek na własnym podwórku. W program ten wpisują się 
również wszelkie inicjatywy zmierzające do zagospodaro-
wania ludziom w ciekawy sposób wolnego czasu. A więc 
są to: wycieczki, konkursy, festyny, koła zainteresowań. 
W zasadzie nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Działaniami 
aktywnymi sportowo, kulturalnie należy objąć szczególnie 
młodzież. Wskazanym byłoby gdyby rodzice występowali 
wspólnie z dziećmi w tym aktywnym życiu i dawali godny 
do naśladowania wzór”. 

„Nic o was bez was” - przesłanie to charakteryzuje 
programy profilaktyczne Straży Miejskiej. Mitem jest 
bowiem stwierdzenie, że na osiedlach i w klatkach scho-
dowych porządek można osiągnąć wyłącznie dzięki dzia-
łaniom służb mundurowych ani Policja i SM nie posiada 
tylu sił i środków, żeby być w każdym miejscu i czasie. 
Konieczne jest włączenie się większości mieszkańców do 
wspólnych działań. Można przecież wezwać policję czy 
straż miejską, kiedy słyszymy, że ktoś jest atakowany, 
okradany, zastraszany. Niewiele kosztuje przypilnowanie 
sąsiadowi mieszkania czy samochodu pod jego nie-
obecność lub zwrócenie uwagi na nieznajomych krę-
cących się po klatce schodowej. Właśnie w taki sposób 
buduje się bezpieczeństwo. Nie jest to wyręczanie policji 
i straży miejskiej w ich działaniach, ale współpraca 
i współdecydowanie o swojej najbliższej okolicy. Ta samo-
ochrona jest świetną prewencją . Policja i SM nie chce być 
wyręczana przez Was. Wam wszystkim prawym oby-
watelom zależeć winno na współdziałaniu ze swoimi stró-
żami prawa a wtedy na pewno chuligan, przestępca bę-
dzie się bał „rozrabiać”. To przestępca i chuligan mają bać 
się wyjść na ulicę a nie porządny obywatel tego miasta. 

Profilaktyka skierowana powinna być głównie do lu-
dzi młodych, aby zniechęcić ich do przyjmowania negaty-
wnych postaw i wykazać ich bezsensowność. Dlatego 
kolejny program nosi tytuł: „Bezpieczna i przyjazna szk-
oła”. Nie musi, a nawet nie powinno być tak, że placówki 
kształcące naszą młodzież kończą swoją działalność już 
po południu. Większość z nich dysponuje bazą sportową 
i salami, w których odbywają się lub mogą odbywać się 
dodatkowe zajęcia. Ale, żeby wszystko miało ręce i nogi 
potrzebna jest osoba, która będzie prowadziła profila-
ktykę szkolną. Pomysłem kom. Marka Wróbla jest wpro-

wadzenie koordynatorów szkolnych do spraw bezpie-
czeństwa. Część szkół już posiada takie osoby, inne przy-
gotowują się do ich wprowadzenia. Osobnym zaga-
dnieniem jest nie odsuwanie lub wręcz tuszowanie agre-
sji, mającej miejsce w szkołach. „Tym niczego się nie osią-
gnie, a nawet doprowadzi do eskalacji zdarzeń nie-
pożądanych. Zamknięcie się szkoły ze swoimi proble-
mami powoduje tylko wzrost zjawisk patologicznych i da-
lszą demoralizację dzieci i młodzieży” - argumentuje Ma-
rek Wróbel. Szkoła to całkiem niemała społeczność: 
uczniowie, rodzice, nauczyciele i właśnie oni mogą stwo-
rzyć plan działania, który odciągnie młodzież od nad-
miernego przesiadywania przed komputerem, na klatce 
schodowej czy nawiązywania kontaktów z grupami prze-
stępczymi, spożywającymi alkohol, palącymi nikotynę, 
biorącymi narkotyki i „dopalacze”, naruszającymi normy 
prawa. 

Również o najmłodszych jastrzębianach nie zapo-
mina straż miejska. Właśnie z myślą o nich powstała 
maskotka wkomponowana w Program „SMokuś w służbie 
dzieciom”. Maskotka jest wynikiem konkursu, w którym 
uczestniczyły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
naszego Miasta, ma uczyć dzieci jak radzić sobie w - cza-
sami niebezpiecznym - świecie. „SMokuś”, mówi dzie-
ciom, jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły, 
zabawa w zimie i lecie. Dzieci otrzymują także wskazówki 
o niebezpieczeństwach czyhających na nie w różnym 
czasie i miejscu i w Internecie. Wbrew pozorom praca 
z najmłodszymi dziećmi nie jest wcale mniej ważna, to za-
danie szczególnie dla rodziców, szkoły i wszystkich oby-
wateli. W przyszłości to one będą kształtować rzeczywi-
stość i jeśli zostaną nauczone pewnych pozytywnych 
zachowań, to przejmą je w wieku dorosłym. Chodzi o to, 
aby były to postawy pozytywne. 

Programy profilaktyczne jastrzębskiej Straży Mie-
jskiej nie mają charakteru akcyjnego, a są elementem 
stałej, codziennej pracy. Te przedstawione to tylko część 
programów, projektów SM. Trudno też od razu oczekiwać 
ich efektów, bo przecież postawy mentalne, charaktery 
kształtują się latami. Nie oznacza to jednak, że trzeba za-
niechać tych działań. Są one o wiele trudniejsze i bardziej 
skomplikowane niż zwiększenie liczby patroli na ulicach, 
choć i te są potrzebne. Można oczywiście krytykować

wszystko, co robi się dla podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa, ale 
jaki będzie z tego pożytek. 
Tak, jak podkreśla 
komendant SM 
Marek Wróbel 
konieczne jest 
współdziałanie 
wielu środo-
wisk i insty-
tucji, żeby 
po prostu 
było bez-
pieczniej 
i żyło się 
wszy-
stkim 
lepiej.

Od dawna wiadomo, że lepiej zapobiegać niż karać. Powiedzenie to odnosi się do profilaktyki, czyli działań 
zmierzających do wyeliminowania przestępstwa zanim jeszcze nastąpi. Po co społeczeństwo ma utrzymywać 
tysiące więźniów i budować nowe zakłady karne, jak można propagować uczciwy styl życia. Straż Miejska 
w Jastrzębiu-Zdroju duże znaczenie przywiązuje do tego rodzaju działań. Funkcjonariusze zachęcają mieszkańców, 
szczególnie młode pokolenie do przyjęcia tzw. bezpiecznych postaw, unikania zagrożenia, eliminowania przyczyn 
generujących wykroczenia i przestępstwa.

„Nic o was bez was”„Nic o was bez was”

5www.jasnet.pl    gorący temat

Szanowni Państwo!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i pomyślności,

serdecznych spotkań w gronie najbliższych

oraz aby każda chwila spędzona w tym niezwykłym czasie

była wypełniona prawdziwą, świąteczną radością.

Przewodniczący Rady Miasta                

Grzegorz Matusiak
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Mieszkańcy jednego z bloku, znajdującego 
się przy ul. Wielkopolskiej postanowili coś zro-
bić z tym problemem i zwrócić się o pomoc do 
policji, straży miejskiej i Spółdzielni Mieszka-
niowej Nowa. Właśnie na ich klatkach scho-
dowych młodzież, jak również osoby starsze 
urządziły sobie miejsce pobytu w okresie jesie-
nno-zimowym. Jak relacjonuje mieszkanka je-
dnej z klatek: „To jest nie do wytrzymania. Cią-
gły hałas w dzień i w nocy. Nie wspomnę już 
o zaśmiecaniu klatki, bazgraniu po ścianach, 
które ozdobione są wulgarnymi napisami, po-
dpalaniu drzwi i niszczeniu widny. W mie-
szkaniu nie da się nawet spokojnie pooglądać 
telewizora, taki jazgot dochodzi z klatki. Kiedy 
to się skończy?!” 

Zdesperowani lokatorzy już w lipcu br. skie-
rowali pismo do KMP oraz SM w Jastrzębiu 
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa. Jednak 
spokoju, jak nie ma, tak nie ma. W ostatni pią-
tek, 10 listopada w siedzibie Spółdzielni zorga-
nizowali zebranie w tej sprawie, w którym udział 
wzięli również przedstawiciele służb munduro-

wych i administracji budynków, a także loka-
torzy z klatek nr 4 i 27. Przyszła również część 
młodzieży, mieszkające w klatce nr 27. 

Jak zwykle podczas takich spotkań dostało 
się służbom mundurowym. Padały zarzuty, że 
policja i straż miejska nic nie robią, albo reagują 
zbyt wolno, a tymczasem blokersi mają się 
w najlepsze. Niszczenie wspólnego mienia na-
dal trwa. To, co zostaje odnowione niedługo 
trzeba naprawiać ponownie. Spółdzielnia Mie-
szkaniowa Nowa w zeszłym roku wydała kwotę 
7 mln zł na zamalowywanie ścian, które zostały 
pobazgrane przez wandali. Ale, jak mówi jej 
prezes Władysław Dydo to syzyfowa praca, 
którą trzeba ciągle powtarzać. A przecież płacą 
za to wszyscy spółdzielcy ze swoich kieszeni. 

Policja odpiera zarzuty o nic nie robieniu 
w sprawie blokersów. Zastępca Naczelnika 
Wydziału Prewencji KMP Jarosław Potępa, na 
każdym spotkaniu z mieszkańcami powtarza: 
„Klatki schodowe są w świetle prawa miejscami 
ogólnodostępnymi, publicznymi i samo przeby-
wanie na nich nie jest przestępstwem. Żeby 
ukarać kogokolwiek musi zaistnieć czyn, który 
poświadczy lokator lub inny świadek. Przed są-
dem trzeba bowiem dowieść że konkretna oso-
ba dopuściła się przestępstwa lub wykrocze-
nia. Samo stwierdzenie policjanta nie wystar-
czy”. Jednak mieszkańcy boją się występować 
pod swoim nazwiskiem w obawie zemsty ze 
strony sprawców. „Już raz podpalono mi próg. 
Sąsiadowi usiłowano puścić z dymem drzwi. In-
nemu porysowano samochód. Nam życie jest 
miłe. Niech Policja i Straż Miejska sama we 
własnym zakresie poradzi sobie z tą sprawą” - 
mówił jeden z lokatorów. Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej Nowa Władysław Dydo ape-
lował: „Proszę państwa, niech raz wreszcie uda 
się nam przerwać tą zaklętą barierę - problemu 
braku świadków. Zróbmy jeden proces pokazo-

wy i pokażmy, że uczciwi ludzie nie mają się 
czego bać, że jest na odwrót. Bezpieczeństwo 
budujemy sami, zaczynając do siebie. Przy 
państwa niewielkiej pomocy możemy poczuć 
się gospodarzami w swoim własnym domu”. 

A co na to młodzież, która swoim przesta-
waniem na klatkach schodowych spędzają sen 
z powiek ich lokatorom? Często są to młodzi 
ludzie, którzy zamieszkują ten sam blok. Jeden 
z nich obecny na zebraniu mówił: „My niczego 
nie niszczymy, nie zachowujemy się głośno, 
a że stoimy na klatce – wolno nam i nikt nam te-
go nie zabroni. A tak w ogóle to gdzie mamy się 
spotykać, żeby porozmawiać, rozerwać się po 
szkole? Jedynie klatka nam pozostaje, bo nie 
ma u nas na osiedlu żadnej świetlicy. Kiedyś 
mieliśmy siłownie i została nam zabrana. Spę-
dzaliśmy w niej wolny czas i nic złego się nie 
działo, nikt się nie skarżył”. „Są wprawdzie im-
prezy na lodowisku czy inne organizowane 
przez miasto, ale nie każdy ma pieniądze, żeby 
wziąć w nich udział, nie każdego stać” – doda-
wała inna przedstawicielka młodego pokolenia. 

Blokersi to problem dużych osiedli mie-
szkaniowych. Czują się tam jak w swoistym el-
dorado, gdzie panuje bezprawie. Ale czy tak 
musi być? Czy uczciwym ludziom pozostaje 
stać z założonymi rękami, bojąc się wychylić 
poza próg własnego domu? Dopóki lokatorzy 
nie przełamią bariery strachu i nie zaczną ze-
znawać w sądzie przeciwko sprawcom prze-
stępstw i wykroczeń, nic się nie zmieni. I nawet 
pomysł prezesa Dydo, aby zamontować na kla-
tce kamery nie wpłynie znacząco na poprawę 
sytuacji. Oczekiwanie od policji i straży miej-
skiej, że wstawią na każdym 3, 6 i 9 piętrze swo-
je posterunki jest tyleż nierealne, co absur-
dalne. Co więc zrobić? 

A może jakimś rozwiązaniem jest wprowa-

„Przerwać zaklętą 
barierę strachu”
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Bezpieczeństwo, szczególnie w blokach wielokondygnacyjnych to problem 
stary jak same bloki. Mieszkańcy chcą spokoju i ciszy, tymczasem młodzież, i nie 
tylko ona, okupuje klatki schodowe i przejścia między nimi. Nierzadko blokersi 
zastraszają mieszkańców i przechodniów, śmieją się w twarz służbom mundu-
rowym. Efekt ich bytności przejawia się w zdewastowanych korytarzach, śmie-
ciach, wybitych szybach. Czy naprawdę nie da się z tym nic zrobić?

dzenie w regulaminie lokatorskim zapisu o za-
kazie przebywania na klatkach schodowych 
osób nie zameldowanych w danym bloku. Na-
tomiast za gości przychodzących w odwiedziny 
odpowiadałaby osoba zapraszająca i ponosi-
łaby konsekwencje ich negatywnego zachowa-
nia. Być może warto powrócić do zapomnianej 
instytucji gospodarza domu. Kiedyś mógł on 
wyprosić z bloku osoby postronne i miał na oku 
wszystko co się dzieje. Innym tematem jest 
organizacja czasu wolnego młodzieży. Powsta-
je pytanie kto i w jaki sposób ma się tym zająć. 
W przypadku uruchomienia świetlicy osiedlo-
wej konieczne jest zatrudnienie osoby, która 
będzie opiekowała się młodymi ludźmi. 

Policjanci, strażnicy miejscy, pedagodzy 
i znawcy tematu radzą: interesować się tym, co 
dzieci robią poza domem, gdzie są po szkole 
i z kim spędzają wolny czas, czym się zajmują. 
Mowa jest również o dawaniu pozytywnych 
wzorców dla młodych ludzi. Trzeba pokazać im, 
iż jest wiele ciekawych rzeczy, które zrekom-
pensują stanie na klatce schodowej. A wtedy, 
kiedy profilaktyka nie działa pozostaje karanie 
i wyciąganie konsekwencji. Jednak do tego 
w świetle obowiązującego prawa potrzeba 
świadków. Jak długo ludzie będą dawać się ter-
roryzować tuż za progiem swojego własnego 
domu, tak długo nie będzie spokoju. Trzeba 
przerwać zaklętą barierę strachu. Czy musi do-
jść do jakiś naprawdę dramatycznych i tragicz-
nych wydarzeń, żeby w końcu zacząć działać, 
żeby wskazać palcem tych co podpalili drzwi, 
pobazgrali ścianę, zanieczyścili windę czy 
obrzucili wulgaryzmami sąsiada. Nie chcemy 
przecież, aby pod naszymi blokami zaczęły pło-
nąc samochody, a ludzie przeżywali gehennę, 
idąc do swojego mieszkania.

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

Wodzisław Śląski, ul. Bracka 2, tel. 32 455 01 55



Miejscem wydarzenia jest sala gimnasty-
czna w Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Bla-
chnickiego. Już sam patron szkoły jest bardzo 
wymowny dla świętowanego przedsięwzięcia. 
W to miejsce z terenu całego miasta przybyli 
w piątek 3 grudnia młodzi ludzie, którzy anga-
żują się w wolontariat, czyli bezinteresowną 
pomoc drugiemu człowiekowi. Do budynku Gm 
nr 8 wchodzą nieśmiało, trochę speszeni tą uro-
czystością. Większość z nich nie chce żadnego 
rozgłosu, a nawet czuje się nim nieco zażeno-
wana. Bo czym tu się szczycić, przecież pomoc 
innym ludziom to rzecz najnormalniejsza pod 
słońcem i po prostu nie wypada się nią chwalić - 
uważają. 

Początek uroczystości zaplanowany jest na 
godzinę 17. Do tego czasu puste, ustawione 
w równych rzędach krzesłach zaczynają się 
wypełniać młodymi ludźmi. Są w różnym wieku 
i uczą się w różnych szkołach. Można spotkać 
więc czwartoklasistów, jak i młodzież klas ma-
turalnych, a nawet studentów. Tu i ówdzie znaj-
dują się też dorośli. Łączy ich jedno – praca wo-
lontariusza na rzecz jastrzębskiego hospicjum, 
działającego przy parafii Św. Katarzyny. Zro-
zumieli, że bycie samemu dla siebie w pewnym 
momencie życia nie wystarcza i trzeba zrobić 
krok dalej. 

Kiedy na scenę wszedł młody jastrzębianin 
Maciej Gucik i zaczął grać na akordeonie na sa-
li zapadł cisza. Dał się już poznać jastrzębskiej 
publiczności i sprawił duże wrażenie swoim ta-
lentem muzycznym. Następnie głos zabrał Ma-
teusz Ochman, który w mistrzowskim stylu po-
prowadził imprezę. Jego konferansjerka była 
mieszanką humoru i poważniejszych akcen-
tów, podkreślających istotę tego grudniowego, 
wieczornego spotkania. 

Mateusz już od dwóch lat koordynuje akcję 
zbierania funduszy na jastrzębskie hospicjum, 
która ma miejsce na Cmentarzu Komunalnym 
w Jastrzębiu-Zdroju. Oprócz tego jest studen-
tem i jak każdy młody człowiek ma grono przy-
jaciół. Potrafi wszystko ze sobą pogodzić i nie 
narzeka na brak czasu. Ideę pomocy hospi-
cjum, ale też każdej innej skierowanej do dru-
giego człowieka charakteryzuje następująco: 
„Ideą wolontariatu jest wyjście z domu i zrobie-

nie czegoś bezinteresownie dla innych ludzi. 
Wcale nie trzeba być osobą bogatą, majętną, 
żeby pomóc innym. Czasem wystarczy chwila 
rozmowy, pomoc przy wykonaniu jakiejś czyn-
ności, czy uczestnictwo w kweście na rzecz ho-
spicjum. Za pieniądze, które udaje się nam ze-
brać zakupywane są środki higieniczne, me-
dyczne, sprzęt niezbędny ludziom chorym. Wy-
starczy tylko chcieć zaangażować się, a jakieś 
zadanie do wykonania zawsze się znajdzie”. 

Młodzi ludzie zapytani o powód ich zaanga-
żowania się w wolontariat wskazują również, że 
to chcą czuć się potrzebni. „Mam wtedy poję-
cie, że nie żyję sama dla siebie, że potrafię się 
zaangażować i moja chęć pomocy drugiemu 
człowiekowi nie jest pustą obietnicą” - mówiła 
jedna z licealistek. „Prawie każdy z nas uważa, 
że jest dobrym człowiekiem, przyjaźnie nasta-
wionym do innych ludzi. To cieszy, że szeregi 
wolontariuszy powiększają się z roku na rok. 
Może to zabrzmi dziwnie, ale to my dając sie-
bie, zyskujemy wiele” - dodaje uczeń techni-
kum. 

Marzena Ochman, matka Mateusza, ko-
ordynuje całą akcję zbiórki na hospicjum przed-
stawia swój punkt widzenia, jako osoba dorosła 
i rodzic: „Moja cała rodzina jest zaangażowana 
w to przedsięwzięcie. Wszystkie dzieci począ-
wszy od wieku przedszkolnego, a na studen-
ckim skończywszy. Uważam, że powinno się 
dzieciom już od najmłodszych lat uświadamiać, 
że nie są tylko dla siebie, że ich obowiązkiem 
jest wspierać się nawzajem i pomagać. Stara-
my się, aby tak funkcjonowała nasza rodzina. 
Chcemy również, żeby nasze dzieci zauważały 
i innych ludzi i wychodziły im naprzeciw. Myślę, 
że poprzez taką postawę kształtuje się ich cha-
rakter i to pomoże im w życiu”. 

Podczas IV Jastrzębskiego Dnia Wolon-
tariusza najbardziej aktywni otrzymali dyplomy 
oraz nagrody. Sponsorzy docenili ich trud i za-
angażowanie. Jednak nie wartości materialne 
były w tym dniu najważniejsze. Po części ofi-
cjalnej nastąpiły rozmowy w luźniejszej atmo-
sferze. Wolontariusze poczuli, że nie są osa-
motnieni w swoim działaniu, że jest ich wielu 
i mogą na siebie liczyć. 

W mroźny, śnieżny, piątkowy wieczór spo-
tkała się ta szczególna jastrzębska młodzież. 
Pokazała, że potrafi nie myśleć wyłącznie o so-
bie, zaprzeczyła tak powszechnym negaty-
wnym stereotypom. Razem potrafią pomagać, 
jak również być ze sobą, wspierać się. Mają 
czas na rozmowę, chwilę refleksji i zastanowie-

„Dając siebie - 
zyskujemy wiele”

Na scenie w sali gimnastycznej grupka młodych ludzi, podłączająca aparaturę nagłaśniającą i poprawiająca ostatnie szczegóły. 
Sprawdzają, czy wszystko jest w należytym porządku. W tym czasie małe dziewczynki przebrane za aniołki, biegają z koszykami 
wypełnionymi cukierkami. Z upływem czasu atmosfera robi się coraz bardziej gorąca, bo już niedługo ma zacząć się impreza 
- IV Jastrzębski Dzień Wolontariusza, czyli święto ludzi, którzy nie potrafią być bezczynni, a siedzenie w domu uważają za stratę czasu.

CREDITBOX
PLACÓWKA BANKOWA

WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, na oświadczenie, 

bez zgody współmałżonka i dla zadłużonych.

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada 39

tel/fax: 32 470 07 02
creditbox@o2.pl

www.creditbox.pl
Pon - Piątek 08:00 - 16:00
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nia. To dużo w tym szybko pędzącym świecie, 
oferującym ludziom liczne – bywa, że zwodni-
cze – recepty na szczęście.
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Pięknie przystrojona sala z elementami górniczej zabudowy… Na drewnianych deskach wyryte mądre 
życiowe maksymy… Tak w skrócie wyglądała hala „OMEGA” podczas tegorocznego Spotkania Gwarków, czyli 
Karczmy Piwnej KWK „Jas-Mos”. Już zwyczajem jest, że z okazji Barbórki górnicy bawią się i radują przy kuflu 
piwa, by w ten sposób móc oderwać się od ciężkiej i odpowiedzialnej pracy z którą zmagają się na co dzień.

Na Spotkanie Gwarków zgodnie z tra-
dycją uczestnicy przybyli w strojach galo-
wych. Wśród nich znajdowali się zarówno 
pracownicy zarządu kopalni, dozoru oraz 
cała górnicza brać. Na mundurach gór-
niczych mieniły się w blasku świateł od-
znaki i ordery. Wraz z górnikami bawili się 
również zaproszeni goście, bo już zwy-
czajem jest, że kopalnia chce świętować ze 
swoimi partnerami i przyjaciółmi spoza 
zawodu. Zaraz po godzinie 17.00 na salę 
weszło Prezydium Karczmy Piwnej. Wśród 
nich znajdowali się przedstawiciele dyrekcji 
kopalni, prezesi Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej z Jarosławem Zagórowskim oraz 
gość specjalny – poseł na Sejm Krzysztof 
Gadowski. Przy dźwięku marsza i wśród 
szpaleru uczestników zabawy zaczęli zaj-
mować swoje miejsca na podwyższeniu 
u czoła Sali, przy wtórze pieśni „Wstępuj 
Prezesie mój” . Reszta  górniczej  braci  za-

siadła przy długich ławach, które ciągnęły 
się wzdłuż hali. Po lewej – pracownicy od-
działów maszynowych, ślusarze i elektrycy, 
natomiast po prawej  pracownicy oddziałów 
wydobywczych. Wśród nich znajdowały się 
osoby z administracji, dozoru oraz różnych 
innych specjalności wszystkich oddziałów 
kopalni. Tutaj każdy jest równy, niezależnie 
od wieku i stanowiska, a odróżnia się tylko 
oznaczeniami na mundurze. Po drugiej 
stronie sali przygotowano specjalne miej-
sca dla kontrapunktów, czyli przewodników 
obu ław ze swoimi pomocnikami. 

Przewodniczący Prezydium – czyli Ni-
gdy w Sprawach Piwnych Nieomylny Pre-
zes – przejął prowadzenie imprezy. Po od-
śpiewaniu górniczego hymnu i oficjalnemu 
powitaniu wszystkich gości, prezes powołał 
gospodarza spotkania, aby ten o odpowie-
dni nastrój spotkania, porządek i przestrze-
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Hej Gwarkowie,
nasze zdrowie!



ganie zwyczajów się troszczył. Gospodarz 
do stosowania środków dyscyplinujących 
miał do pomocy czterech rosłych, wzbu-
dzających respekt drabów. Razem, wzglę-
dem niepokornych uczestników zabawy, 
dzielnie stosowali liczne środki dyscyplinu-
jące takie jak: klatka, dupochlast lub 
chrzcielnica oraz wiele innych. Wśród po-
zostałych budziły one respekt, ale też i du-
żą uciechę, bo należy pamiętać, że Spot-
kanie Gwarków to przede wszystkim zaba-
wa, ale odbywa się ona według uświęco-
nego tradycją porządku i biada temu, kto 
śmiałby go zakłócić! Przekonali się o tym 
m.in. goście przybywając na tę imprezę 
w garniturach, a nie w stosownych mun-
durach, którym obcięto krawaty, a na po-
cieszenie wręczono nowe, oficjalne JSW. 
To samo tyczyło się jednego z gwarków, 
który nie wytrzymał pragnienia i przed-
wcześnie ukradkiem pociągnął sobie z ku-
fla – on też nie uszedł czujności gospo-
darza. Jego występek został zauważony – 
klęcząc przed Wysokim Prezydium ode-
brał stosowną karę, a przez resztę zabawy 
na jego policzku widniał stempel przypomi-
nający o haniebnym przewinieniu. Takoż 
i kilku gwarków, którzy w niestosownym 
momencie wymknęli się chyłkiem, żeby 
przygotować miejsce w pęcherzach, do 
końca zabawy musiało paradować w pam-
persach. Zanim zaczęła się oficjalna degu-
stacja piwa, wszyscy musieli uzbroić się je-
szcze w cierpliwość i poczekać na wydanie 
opinii w stosunku do tegoż złotego napoju 
przez prezesa JSW Jarosława Zagóro-
wskiego. Dopiero po uroczystej przysię-
dze, w której uczestnicy zabawy zobowią-
zali się zachowywać godnie i rozsądnie, 
jednocześnie nie uchybiając obowiązu-
jącym regułom tego zgromadzenia, można 
było skosztować złocistego napoju. Gwar-
kowie przysięgali również nie żałować żar-
tów i krotochwili bawiąc się w dobrym stylu 
bez przekraczania właściwego poziomu 
trzeźwości. I wtedy pojawili się piwoleje 
roznosząc tak oczekiwany trunek. Warto 
zauważyć, że oczywiście inne – poza pi-
wem – były ściśle zabronione, a ewentu-
alna próba ich spożycia groziła daleko idą-

cymi konsekwencjami ze strony gospoda-
rza . 

Zabawa rozpoczęła się na dobre – obe-
cne były „śpiewy, hulanki i swawole” przy 
akompaniamencie zespołu, który przygry-
wał melodie z repertuaru biesiadnego, ślą-
skiego i typowo górniczego. Pojawił się na-
wet biskup (oczywiście przebrany), który 
udzielił chrztu jednemu z gwarków pole-
wając mu głowę piwem i nadając mu imię, 
które ten z trudnością wymawiał. Konkury 
iście nieolimpijskie, ale bardzo rozrywko-
we, przeplatały się ze wspólnym śpiewem 
i zabawą, a liczne żarty przepełniały całe 
zgromadzenie. Punkty przyznawane przez 
prezesa wywoływały aplauz nagrodzo-
nych wyrażany wspólną przyśpiewką: 
„Niech żyje nam Prezydium…” lub nieza-
dowolenie oponentów kontrśpiewających: 
„Do dupy z tym Prezydium…”. W pewnym 
momencie przygasło światło, a w oddali 
słychać było głośne łomotanie – na sali po-
jawił się Skarbnik z długą brodą. Prze-
chadzał się wzdłuż ław oświetlając swoją 
lampką siedzących za nimi biesiadników, 
a co poniektórych znanych gwarków zaga-
dywał różnymi przycinkami. Podczas za-
bawy doszło do niespotykanego incyden-
tu! Na sali wykryto… obecność osoby płci 
przeciwnej! Nie powinno jej tam być, gdyż 
jak mówi uświęcony zwyczaj: „Dla zbytecz-
nych breweryjów uniknięcia, ulubienice 
swoje jako: kanarki, psy, niewiasty i inszą 
gawiedź - doma ostawić!”. Dziennikarce lo-
kalnego medium nie udało się uniknąć za-
służonej kary i wykupienia się. Na piersi 
przybito jej stempel górniczy oraz musiała 
odsiedzieć pewien czas na drewnianym ja-
jku (cóż za wygoda dla niej i uciecha dla ze-
branych!). Dzielna niewiasta przypadłości 
te zniosła mężnie, w dobrym nastroju, z du-
żą dawką humoru, rozbawiając do łez mę-
ską część biesiadników. Za to pozwolono 
jej dalej uczestniczyć w zabawie, a nawet 
poprowadzić zwyczajowy pociąg. 

Świętowanie toczyło się w znakomitej 
atmosferze. Podczas imprezy wszyscy byli 
równi niezależnie od zajmowanego stano-
wiska i wykonywanej pracy. Nie doszło też 
do żadnego naruszenia porządku i chociaż 
piwo przymgliło co niektórym oczy, nikt nie 
przekroczył niebezpiecznego poziomu 
trze-źwości. Każde przewinienie było wy-
chwytywane i skrupulatnie karane ku po-
ciesze innych. Karczma Piwna KWK „Jas-
Mos” była jedną z tych imprez o wieloletniej 
tradycji, gdzie górnicy pokazują jak dosko-
nale można się bawić przy zachowaniu 
umiaru, poziomu, z dużym poczuciem hu-
moru i pomysłowości. To była wspaniała 
zabawa! 

Do zobaczenia za rok bracia górnicy!

Z relacji uczestnika opracowała: 

fot. Józef Żak i Jerzy Lis
więcej zdjęć na: www.jasnet.pl/zak 

OFERTA DLA FIRM

Ul. 11 Listopada 31, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 47 632 88

tel.: całodobowy:  693 72 42 08
kwiaciarniadekor@interia.eu

www .jasnet.pl
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Kto jest głównym organizatorem 
tegorocznego WOŚP-u?

Magda Bargieł - W tym roku WOŚP organizuje 
grupa ludzi, którzy po prostu zebrali się i dogadali. 
Ja i moi koledzy początkowo myśleliśmy, że bę-
dziemy mogli tylko pomóc w organizacji. Wię-
kszość z nas, to byli instruktorzy harcerscy. Ja 
znalazłam się w tej grupie, ponieważ w zeszłym 
roku moja mama oglądając finał WOŚP-u w tele-
wizji, powiedziała: „Czemu w tym naszym Ja-
strzębiu te imprezy są takie, a nie inne. Dlaczego 
nie wygląda to tak, jak w telewizji? Na co czekasz, 
może w końcu ruszyłabyś się i zadziałała?”. 

W maju rozpoczęłam rozmowy z harcerzami, 
Piotrem Piotrowiczem, a równolegle Marcin Fa-
ryna, który jest moim kolegą, wysłał zapytanie do 
Urzędu Miasta, kto w tym roku jest organizatorem 
WOŚP-u. Okazało się, że to samo chodziło nam 
po głowie. Dogadaliśmy się między sobą, wcią-
gając w to jeszcze naszego wspólnego znajo-
mego Marcina Niemczyka. Ponieważ nikt nie wy-
kazywał zainteresowania organizacja WOŚP 
w sierpniu zaczęłam szukać ludzi, których można 
byłoby zaangażować w to przedsięwzięcie. Po-
przez Inkubator Przedsiębiorczości próbowałam 
„uderzyć” do wszystkich stowarzyszeń, działa-
jących w tym mieście. Bardzo nam pomógł w tym 
pan Roman Gruszczyk, który rozsyłał maile do 
tych organizacji, umawiał nas na spotkania. Wszy-
scy chcieli nam pomagać, ale tak naprawdę nikt 
nie chciał się tym zająć. Stanęliśmy przed dylema-
tem, że jeśli my się za to nie weźmiemy, to nie ma 
nikogo, kto by się tym mógł zająć. Poszliśmy na 
sesję Młodzieżowej Rady Miasta i powiedzieliśmy 
młodym, że mogliby się tego podjąć. Na początku 
obawiali się trochę rozmachu i zakresu tej imprezy 
ale potem dzięki kolegom z JAMY udało się ich 

przekonać, ze razem potrafimy to zrobić. W tej 
chwili mamy opóźnienie czasowe ze względu na 
to, że wszystko tak długo trwało. Wyglądałoby to 
inaczej, gdyby udało nam się wcześniej dogadać 
z „młodzieżówką” czy innym ugrupowaniem, to na 
pewno byłoby prościej i szybciej. Obecnie działa-
my przy Młodzieżowej Radzie Miasta.

Kto tworzy główny sztab organizacyjny 
i w jaki sposób został on wyłoniony?

W sztabie głównym jest pięć osób: Marcin 
Faryna, Marcin Niemczyk, ja., Agata Nicia i Artur 
Domaszk.  Tak było od samego początku. Marcin 
Faryna już wcześniej pomagał na przykład pani 
Teresie Piech przy organizacji występów jakichś 
zespołów. Marcin Niemczyk jest czynnym instru-
ktorem harcerstwa, zajmował się stroną rozli-
czeniową WOŚP-u. Jest w tym dobrze zoriento-
wany. Ja jestem odpowiedzialna za imprezę, która 
odbędzie się w Galerii Jastrzębie, kontakty z me-
diami i wolontariuszy. Marcin Faryna i Młodzie-
żowa Rada Miasta również go zatwierdziła for-
malnie. Według przepisów WOŚP-u, szef sztabu 
odpowiada prawnie, cywilnie i formalnie za tą im-
prezę. A więc nie mógł był nim, któryś z tych mło-
dych ludzi. Nie chodzi tu jednak o to, że nie nada-
waliby się do tego, bo MRM tworzą bardzo fajni 
ludzie, którzy chcą działać. Chodziło bardziej 
o ogrom tego przedsięwzięcia, za które ktoś musi 
odpowiadać. To nie jest tak, że „jakoś będzie”. 
Jeśli chodzi o przedstawicieli „młodzieżówki”, to 
do sztabu należy Agata Nicia, a z JAMy – Artur Do-
maszk. Poza tym ściśle z nami współpracuje ró-
wnież Paula Ostrowska z MRM, a ze strony Miej-
skiego Ośrodka Kultury pomaga nam pani Teresa 
Piech

Jak wygląda podział zadań pomiędzy 
sztabem, Młodzieżową Radą Miasta 
i JAMą?

„Młodzieżówka” ma swoją siedzibę w Urzę-
dzie Miasta. Ale dostęp do tego miejsca jest ogra-
niczony czasowo, bowiem można z niego ko-
rzystać w godzinach urzędowania UM. Niestety 
w tym czasie ci młodzi ludzie są w szkołach, więc 
nie jest to dobre miejsce, żeby się w nim spotykać 
czy umawiać na rozmowy z innymi osobami. Stąd 
spotykamy się w moim miejscu pracy, które zosta-
ło nazwane „punktem kontaktowym”. Jednak głó-
wną siedzibą sztabu organizacyjnego jest Szkoła 
Podstawowa nr 6. Korzystamy tu z pomocy jej dy-
rektora Roberta Barei. Jeśli chodzi o podział obo-
wiązków, to nie wyznaczaliśmy takiego szty-
wnego. Wszystko jest robione na bieżąco. Niem-

czyk i Faryna załatwiają wszystkie sprawy for-
malne, czyli można nazwać ich naszymi przedsta-
wicielami „na zewnątrz”. Ja jestem łącznikiem po-
między nimi, a „młodymi”. Wszystkie obowiązki są 
dzielone w momencie, kiedy wypływają jakieś 
sprawy, które potrzeba załatwić, bo każda z nich 
jest inna, więc musimy być elastyczni.

A jak współpraca z młodymi?

Jest grupa młodych osób – Agata Nicia, Paula 
Ostrowska, Rafał Beń i inni - która chce współ-
pracować i to właśnie oni to „ciągną”. Ze strony 
JAMy głównym ogniwem jest Artur Domaszk, któ-
ry bardzo się angażuje w te działania, pomaga też 
Szymon Klimczak.

Jak tym razem będzie wyglądał finał?

Mamy szerokie plany. Najważniejszą rzeczą 
jest to, żeby spełnić główny cel WOŚP - połączyć 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Nie chcielibyś-
my robić imprezy tylko dla niewielkiej grupy, osób 
młodych czy tych w średnim wieku. WOŚP ma być 
imprezą dla wszystkich i przy zaangażowaniu jak 
największej ilości osób. Musimy jednak mieć na 
uwadze to, że jesteśmy ograniczeni, co do miej-
sca i czasu. Finał odbywa się w niedzielę, 9 sty-
cznia. W Jastrzębiu nie ma tak, jak w innych mia-
stach, rynku czy dużej hali, w której można byłoby 
zorganizować taką imprezę. Musieliśmy wymyślić 
coś innego. Dobrym pomysłem była galeria han-
dlowa, znajdująca się obok kina „Centrum”. Jes-
teśmy w trakcie załatwiania zamknięcia parkingu 
przy kinie, z czym jest spory problem. W tym miej-
scu, gdyby w czasie finału były sprzyjające warun-
ki pogodowe, również moglibyśmy coś ciekawego 
zorganizować. Bierzemy poprawkę na to, że im-
preza odbywa się w styczniu, więc nie możemy 
zakładać, że będzie piękna, słoneczna pogoda. 
Żaden zespół nie zgodzi się nam zagrać w takich 
warunkach na dworze, więc główna część im-
prezy musi być przeprowadzona w pomieszcze-
niu. Kino „Centrum” jest stosunkowo małe, ale nie 
mamy na to wpływu. Dlatego postanowiliśmy 
urządzić dwa bloki – impreza w galerii i w kinie. 
Plan w galerii jest taki, że chcemy tam jak naj-
bardziej zaangażować szkoły. To są przecież ty-
siące młodych ludzi, pełnych zapału i energii, któ-
rzy końcu będą mieli okazję pokazania się z jak 
najlepszej strony. Szkoły podstawowe wezmą 
udział w konkursie plastycznym „Serduszko na-
dziei”. Tym zajmuje się JAMA. Ponadto w czasie fi-
nałowej imprezy będzie urządzony jarmark, w któ-
rym będą mogły uczestniczyć szkoły. Każda szk-
oła, która się zgłosi, będzie miała swoje miejsce 
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w galerii, gdzie będzie mogła urządzić swoje sto-
isko. Każda z nich otrzyma również puszkę, prze-
znaczoną na zbieranie pieniążków, ale muszą 
zgłosić się do nas jako wolontariusze, bo takie są 
przepisy. Zadaniem szkół będzie ściągnięcie do 
galerii, jak największej liczby swoich uczniów i ich 
rodziców, nauczycieli. Planujemy współzawodni-
ctwo, której ze szkół uda się zebrać, jak najwięcej 
pieniędzy. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjal-
ne będą miały szansę na pokazanie się na scenie 
ze swoim programem artystycznym. Będą na to 
miały po 20 minut, a w trakcie kolejnych 10 minut 
będą mieli okazję na przeprowadzenie aukcji ga-
dżetów, które same zorganizują. Chcemy, żeby 
szkoły rywalizowały ze sobą, ale w taki zdrowy 
sposób. Czegoś takiego u nas jeszcze nie było. 
Ten ciekawy pomysł wysunęła młodzież z JAMy. 
Jest szansa na to, że ci młodzi ludzie przyjdą, bo 
będą mogli sami bezpośrednio uczestniczyć w ca-
łej akcji lub wspierać swoich kolegów. Każda szko-
ła będzie mogła pokazać co ma najlepszego i jak 
potrafi się zmobilizować.

Poza tym w galerii odbędą się również inne 
występy. Prawdopodobnie odwiedzą nas panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich, Wikingowie, zespoły 
taneczne. Równolegle w kinie „Centrum” po połu-
dniu odbędzie się cykl koncertów. Chcemy, aby to 
były różne zespoły, żeby trafić w gustach ludzi 
w różnym wieku. W tej części pomaga nam pani 
Teresa Piech, która prowadzi rozmowy z muzy-
kami. Obecnie wszystko jest w trakcie dogad-
wania, bo nie ma co ukrywać, że wszystko rozbija 
się o pieniądze. Niestety idea grania „za darmo” 
odchodzi już w niepamięć. Tak, jak wspomniałam, 
jeśli dopisze nam pogoda, to część imprezy prze-
prowadzona zostanie również na parkingu przed 
kinem. Zaplanowaliśmy m.in. pokaz strażacki, ra-
towniczy, rozmawiamy także z automobilklubem, 
więc może oni również zgodzą się zaprezento-
wać. Cała impreza, jak zawsze, zakończy się 
światełkiem do nieba. Jednak tym razem będzie 
ono wyglądało inaczej. Rezygnujemy z pokazu 
sztucznych ogni. Chcemy pokazać coś innego, 
ciekawego. Zgodziła się wystąpić grupa tancerzy 
ognia, a poza tym mamy także pomysł z wypu-
szczeniem w powietrze lampionów. Strażacy ró-
wnież podsunęli nam pewien pomysł, ale ich re-
alizacja zależy głównie od pogody.

A kto będzie gwiazdą imprezy?

Gwiazdę wieczoru mamy już zapewnioną, ale 
na razie niech będzie to tajemnicą. Już za nie-
długo będzie można znaleźć taką informację. My-
ślę, że jastrzębianom spodoba się nasz wybór.

Kolejny, dziewiętnasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Tym 
razem organizatorzy zdecydowali, aby zebrać pieniądze na dzieci z chorobami urologicznymi i nefro-
logicznymi. W naszym mieście, wzorem lat ubiegłych również odbędzie się impreza finałowa. 
Organizatorami finałowych koncertów w Jastrzębiu-Zdroju byli m.in. Miejski Ośrodek Kultury czy 
jastrzębski Hufiec ZHP. Poprzednie edycje oceniano różnie. Pojawiały się pozytywne komentarze, ale
 i sporo krytyki pod adresem organizatorów. Tym razem pałeczkę przejęła grupa  młodych osób, które 
wyznaczyły sobie pewien cel - połączenie jastrzębian w tym szczególnym dniu, jakim jest finał WOŚP. 
O przygotowaniach do tej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jastrzębiu opowiedziała 
jedna z nich, Magdalena Bargieł.



11www.jasnet.pl    

Jak będzie wyglądała aukcja?

To wszystko jest na razie w trakcie organizacji. 
Marcin Faryna z Marcinem Niemczykiem ro-
zmawiają z firmami. W tej chwili otrzymaliśmy 
część gadżetów z Urzędu Miasta, jesteśmy w tra-
kcie rozmów z Jastrzębską Spółką Węglową. 
Dziewczyny ze Stowarzyszenia „Wzrastaj” spe-
cjalnie na tą okazję zrobioną nam dziesięć wyją-
tkowych serduszek ceramicznych. Najprawdo-
podobniej na licytacji pojawi się również tort, który 
przygotuje cukiernia „Jagódka”, ale na razie cze-
kamy jeszcze na potwierdzenie. Chcemy prze-
prowadzić dwa rodzaje aukcji. Część przed-
miotów, które będziemy mieli do dyspozycji szyb-
ciej, będzie można wylicytować na stronie Jasne-
tu. Natomiast pieniążki z tej aukcji oraz wylicyto-
wany przedmiot zostaną przekazane dopiero pod-
czas koncertu finałowego. A druga część akcji, to 
będą przedmioty, które będzie można wylicytować 
w Galerii Jastrzębie i w kinie „Centrum”.

Czasu do finału WOŚP pozostało niewiele. 
Na jakim etapie są obecnie przygotowania 
w naszym mieście?

Od rana do wieczora tym żyjemy. Spotykamy 
się, rozmawiamy, załatwiamy. Praktycznie co-
dziennie się widzimy, żeby to wszystko omawiać. 
Czekamy na odpowiedzi ze stron firm, z którymi 
prowadziliśmy rozmowy. Zgodę z Warszawy na 
organizację koncertu finałowego dostaliśmy ty-
dzień temu i tak naprawdę przed jej otrzymaniem 
nie powinniśmy nic w związku z imprezą robić. Ale 
mieliśmy zapewnienie słowne, że tą zgodę otrzy-
mamy, więc niektóre rzeczy zaczęliśmy wcześniej 
przygotowywać. Wszystko wiąże się z wypeł-
nianiem dokumentów, papierów stąd wynika pe-
wien poślizg w organizacji, ale staramy się to 
wszystko zamknąć jeszcze przed świętami, bo 
później będziemy musieli zająć się drukowaniem 
plakatów i promocją imprezy.

Skąd macie fundusze i jaka to kwota?

Szczerze mówiąc nie znamy jeszcze końco-

dzi się zagrać „po kosztach”, to i tak opłacając ak-
ustyka, podatek i ZAiKS, to z tego i tak wychodzi 
niemała kwota. 

Czym ten finał WOŚP będzie różnił się od 
poprzedniego?

Na pewno są inni organizatorzy. Różni się       
               również całą ideą, po-     
                nieważ naszym za-       

                     łożeniem jest to, aby    
                wyjść do ludzi i zaan-

gażować w to jak 
najwięcej ucze-
     stników. Pro-
  blem poprze-

                   dnich edycji, 
które organi-

zowali har-
cerze, by-

ło to, że 
oni orga-
nizowali 

     to sami 
i w dużej 

mierze po-
    zostawali 
z tym sami.. 

Nie jest to 
absolutnie 

żaden zarzut 
pod ich adres-

em. W tym mie-
ście jest taka dziwna 

              atmosfera. Jeśli ktoś próbuje coś
             zrobić, to trudno znaleźć osoby chętne 
do pomocy. Natomiast bardzo szybko formuje się 
grupa osób, które z wielką radością będą wytykały 
błędy i krytykowały wszystko. Harcerze wykony-
wali tą pracę na zasadzie wolontariatu i tak napra-
wdę nie usłyszeli za to ani jednego słowa podzię-
kowania. Na swoje możliwości i warunki zrobili 
wszystko tak, jak potrafili najlepiej. Mam nadzieję, 
że tym razem wyjdzie to wszystko inaczej. Ale tak 
naprawdę wszystko zależy od ludzi, jastrzębian, 
którzy zdecydują się przyjść czy będzie ich dużo 

i z jakim nastawieniem przybędą. To nie jest tak, że 
ktoś w magiczny sposób to wszystko stworzy a ca-
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wej kwoty. Udało nam się pozyskać kilku spon-
sorów, jak na przykład Biuro Rachunkowe „Super-
nova” pana Piotra Maciejewskiego, Zakład Wędli-
niarski „Tomar” i Firma „Gunar”. Jesteśmy w tra-
kcie rozmów z Jastrzębską Spółką Węglową, któ-
ra najprawdopodobniej zasponsoruje nam plaka-
ty. Rozmawiamy także z Domem Retro, który być 
może zasponsoruje posiłek dla wolontariuszy. 

Oprócz tego część 
pieniędzy pocho-
dzi z Młodzieżo-
wej Rady Mia-
sta, ale nie jest
to duża kwota. 
Z tych pienię-
dzy opłacona 
zostanie 
część 
zespo-
łów, 
które 
wystą-
pią pod-
czas kon-
certu finało-
wego. Opóź-
nienie w organi-
zacji wynika również 
z tego, że dość pó-
źno udało nam się po-
zyskać Młodzieżówkę. 
Dopiero teraz możemy ro-
zmawiać o jakichkolwiek pie-
niądzach z „młodzieżówki”. Na 
pewno UM przekazał do MOK-u 
kwotę w wysokości 15 tys. zł, z której 
mamy opłacić zespoły. Z jej wysokości już widać, 
że nikogo drogiego nie da nam się pozyskać. 
Na pewno spółka Polimeni, czyli właściciel Galerii
Jastrzębie, pokryje część kosztów związanych 
z imprezą, która się tam odbędzie. Staramy się 
o to, aby wynegocjować wszędzie jak najmniejsze 
koszty, sprowadzając zespoły, które nie będą ży-
czyły sobie za dużych pieniędzy. To wszystko jest 
bardzo skomplikowane, bo nawet jeśli zespół zgo-



TELEWIZJA REGIONALNA

JasNet
Jastrzębski Portal
I n f o r m a c y j n y

JasNet
Jastrzębski Portal
I n f o r m a c y j n y





     Henryk Papierok urodził się w Rybniku 
i z tym miastem był związany aż do lat dziewięć-
dziesiątych. Do dziś zresztą tam mieszka. Jak 
każdy młody chłopak z Rybnika, w latach sie-
demdziesiątych przeżywał zamiłowanie do 
miejscowego ROW-u, który rywalizował w ek-
straklasie. Szczególnie zapamiętał dwa spo-
tkania. Pierwsze, gdy ROW pokonał Legię Wa-
rszawa 3:2, a gola na wagę zwycięstwa ry-
bniczan zdobył Emil Szymura. - W Polsce było 
trzech prawdziwych rozgrywających. Kazi-
mierz Deyna, Zbigniew Boniek i właśnie Szy-
mura. Ale to był zawodnik własnego boiska. 
Dlatego nie zrobił wielkiej kariery - wspomina 
Papierok. Jako trampkarz ROW-u stawał za 
bramką i podawał piłki. - To było ogromne wyró-
żnienie. Na trybunach 25 tysięcy ludzi. Kibice 
obu drużyn przemieszani ze sobą. To były 
zupełnie inne czasy. Przyjeżdżała Legia, to jej 
sympatycy wypili z miejscowymi flaszkę i 
jechali do domu - uśmiecha się trener. Drugie 
spotkanie, które zapadło w pamięć młodego 
Henryka, to wielki powrót na boisko po 
pamiętnej kontuzji słynnego Włodzimierza 
Lubańskiego. Górnik Zabrze przyjechał wtedy 
do Rybnika, a sympatia do zabrzan w tym mie-
ście jest ogólnie znana. Lubańskiego miał kryć 
Józef Golla. Ten sam, który trenował później 
między innymi GKS Jastrzębie. - Golla był 
świetnym stoperem, jednym z najlepszych 
w Polsce. Miał zagrać w reprezentacji przeciw 
Holandii, ale odmówił Kazimierzowi Górskie-
mu. Obawiał się, że sobie nie poradzi... - mówi 
Papierok. - Mimo że mecz był w Rybniku, a Gol-
la grał w ROW-ie, to wszyscy gwizdali, gdy tylko 
zbliżył się do Lubańskiego. Wyzywali go od naj-
gorszych, że śmie przeszkadzać takiej sławie. 
Tylu „ch....” Józef Golla nie nasłuchał się chyba 
nigdy wcześniej i nigdy później - dodaje szkole-
niowiec z uśmiechem. To nie koniec przygód 
z wielką piłką. Ojciec Henryka Papieroka był 
w czasie służby w wojsku drugim bramkarzem 
Lechii Gdańsk. Po zaliczeniu służby wrócił na 
Śląsk i pracował na kopalni. Ponadto był kiero-
wcą autobusu piłkarzy ROW-u Rybnik. Gdy na 
zgrupowanie do Kamienia przyjeżdżała kadra 
Górskiego, a później Gmocha czy Piechniczka, 
klub udostępniał jej swój środek transportu. 
W ten sposób Papierok mógł zobaczyć na wła-
sne oczy tamtych słynnych piłkarzy i trenerów. 
A także posłuchać opowieści ojca z wyjazdu ry-
bniczan na pucharowy mecz do Alkmaar. Wy-
chowanemu w głębokim PRL-u młodemu czło-
wiekowi trudno było uwierzyć w podgrzewane 
krzesełka na stadionie i boiska ze sztuczną 
trawą.

Henryk Papierok od 1972 roku był zaw-
odnikiem ROW Rybnik. Najpierw trampkarzy, 

a później juniorów. Grał na stoperze. Wtedy po 
raz pierwszy miał okazję i zaszczyt poznać Je-
rzego Kuliga. - W 1977 roku Jerzy Kulig został 
z jakichś powodów odsunięty od pierwszego 
zespołu i zajął się nami. Wprowadził zupełnie 
nowatorskie zasady. Z nim świat piłki wyglądał 
zupełnie inaczej. Pod jego wodzą wygraliśmy 
niezwykle ważny mecz, który pamiętam do 
dziś. Dla mnie to najważniejsze przeżycie w roli 
piłkarza. Pokonaliśmy w Moszczenicy na su-
per-płycie prowadzony przez Bronisława Maj-
cherka GKS Jastrzębie 3:0. Wtedy między tymi 
klubami nie było żadnych animozji, bo grało się 
po prostu przeciw kolegom ze szkoły. Ale emo-
cje były niesamowite - opowiada. Z tamtej dru-
żyny juniorów ROW Rybnik karierę zrobił tylko 
Piotr Mandrysz. Papierok miał również okazję 
grać przeciw takim zawodnikom, jak Józef 
Wandzik czy Dariusz Dziekanowski. Wspo-
mina, iż ówcześni słynni piłkarze niczym nie ró-
żnili się od zwykłych ludzi. - Oni byli tacy jak my. 

Nie psuły ich pieniądze i popularność. Potrafili 
przynieść juniorom piłkę czy nawet podarować 
parę markowych butów - mówi. Jako dziewię-
tnastolatek przeżył nie lada przygodę, gdy 
w czasie meczu z Górnikiem Knurów nakazano 
mu krycie... Zygfryda Szołtysika, który powoli 
kończył karierę. Po meczu weteran pochwalił 
młodego za grę. Jako senior Papierok wystę-
pował w barwach Naprzodu Rydułtowy, ale 
w jednym ze spotkań jakiś drwal złamał mu no-
gę i na tym zakończyła się jego krótka kariera 
piłkarska. Poszedł na kopalnię, a w 1986 roku 
zrobił kurs trenerski. Pracował jako szkole-
niowiec najmłodszych piłkarzy w ROW-ie Ry-
bnik, a w 1990 roku przekazano mu nawet pier-
wszy zespół. Wtedy jednak ten zasłużony klub 
balansował na krawędzi upadku i w niedługim 
czasie zniknął z mapy Polski. Papierok wspo-
mina, że żużlowcy często wyganiali jego podo-
piecznych na boczne boisko, a kadrę stanowili 
przede wszystkim szesnastolatkowie. Drużyna 

Z "Krzipopy" 
do Jastrzębia
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Henryk Papierok pojawił się w Szkółce Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie w 2003 roku. Od lutego 2008 roku kontynuuje dzieło 
słynnego szkoleniowca Jerzego Kuliga, po którym przejął obowiązki trenera-koordynatora szkółki. Również za jego 
sprawą MOSiR Jastrzębie jest postrzegany na Śląsku i w Polsce jako swoisty wzorzec prowadzenia pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. Wielu działaczy z innych miast dziwi się, że w Jastrzębiu potrafią zbudować dobrze funkcjonujące środowisko 
pracy u podstaw, a jednocześnie tak fatalnie postrzegana jest jastrzębska piłka w seniorskim wydaniu. Upadek klubu, 
który jeszcze niedawno na wyjeździe wygrywał z Widzewem Łódź i Koroną Kielce jest tego wymownym dowodem.

zajęła ostatnie miejsce w lidze, wygrywając je-
dno spotkanie w sezonie, z Ruchem Radzion-
ków. Klub się rozpadł, ale po młodego, zale-
dwie trzydziestoletniego szkoleniowca sięgnął 
silny trzecioligowiec, Rymer Niedobczyce. Pod 
wodzą Henryka Papieroka zespół awansował 
na pierwsze miejsce w tabeli i zanotował serię 
siedmiu wygranych spotkań z rzędu. Wtedy to 
szkoleniowiec udzielił wywiadu dziennikowi 
„Sport”. Rozmowa znalazła się na pierwszej 
stronie gazety, a kolejnego dnia Papierok poje-
chał do Warszawy na egzamin trenerski u An-
drzeja Strejlaua. Późniejszy selekcjoner z nie-
dowierzaniem spoglądał na aspirującego do 
dyplomu młodziana, którego twarz widniała 
w gazecie, którą trzymał w dłoni. Mimo sukce-
sów w zarządzie Rymera jakiś działacz narze-
kał na trenera rzekomo bez doświadczenia. 
Wyrzucono Papieroka i zatrudniono kogoś in-
nego. 



Ten „Ktoś Inny” przegrał awans z kretesem, 
a zwolnionego szkoleniowca przygarnęła Odra 
Wodzisław, gdzie objął stanowisko trenera ju-
niorów. Po mało sympatycznej przygodzie 
w Rymerze obiecał sobie, że nigdy już nie bę-
dzie próbował przygód z seniorami. - Poza naj-
większymi ośrodkami, typu Wisła czy Lech, to 
nie ma sensu. Bycie trenerem seniorów to naj-
bardziej niewdzięczne zajęcie, jakie można so-
bie wyobrazić. Trzeba albo być wariatem, albo 
do grobowej deski kochać dany klub. Człowiek 
jest traktowany jak śmieć. W piłce juniorskiej to 
wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim 
widzi się tą wdzięczność, jaką okazują ci chło-
pcy. Poza tym wychowanie późniejszej gwia-
zdy, obserwowanie jak rośnie i staje się legen-
dą, to przyjemność sama w sobie - deklaruje 
Henryk Papierok.

Jako trener juniorów Odry Wodzisław miał 
okazję z bliska obserwować, jak rosła potęga 
tego klubu. Najpierw jednak zespół z Bogu-
mińskiej... spadł do III ligi. W zespole pojawili 
się jednak młodzi i zdolni, między innymi Jan 
Woś i... Witold Wawrzyczek. „Gitara” zaczynał 
wówczas przygodę z poważną piłką nożną. 
- A Jasiowi Wosiowi pisałem usprawiedliwienia 
do technikum - uśmiecha się Papierok. - Wtedy 
prezes Ireneusz Serwotka był człowiekiem „do 
rany przyłóż”. Podobno sukces zmienił go na 
gorsze - wspomina szkoleniowiec. W Odrze 
prowadził drużynę w Śląskiej Lidze Juniorów. 
Często wyganiano ich na tzw. gliniok, który kie-
dyś wyglądał nieco inaczej niż obecnie. - Zda-
rzało się, że w przypadku zalania tego boiska 
nie chciano wpuścić nas na płytę główną i mu-
sieliśmy oddawać mecz walkowerem. Nie było 
zatem tak, że w Odrze wszystko grało - dodaje 
trener. Atmosfera w klubie z Bogumińskiej była 
wówczas bardzo sympatyczna, ale z czasem 
i to się zmieniło. Przyszła ekstraklasa i niektó-
rzy stracili kontakt z podłożem. Dziś zdarzy się, 
że ten czy ów „nie pozna” dawnego szkolenio-
wca, a zwykłe „dzień dobry” stanowi większe 
wyzwanie, niż starcie z Lechem przy Bułgar-
skiej w obecności tysięcy kibiców. Po krótkiej 
przygodzie w Odrze Henryk Papierok powrócił 
do Rymera Niedobczyce, gdzie objął drużynę 
juniorów. Spod jego skrzydeł wyszli tacy pił-
karze jak Dariusz Pawlusiński, Błażej Radler, 
Wojciech Sałek czy Wojciech Skaba. U Papie-
roka zaczynał też Kamil Kostecki. - To był wspa-
niały materiał na piłkarza. To, co ostatecznie 
osiągnął, nie ma przełożenia na jego predyspo-
zycje. Zawinili działacze, którzy w odpowie-
dnim momencie nie pozwolili mu odejść. Dlate-
go Kamil przegapił swoje pięć minut i później-
sza gra na zapleczu ekstraklasy to nic w poró-
wnaniu z jego możliwościami - mówi Papierok. 
Dodaje, że Kostecki swego czasu „ścigał się” 
z Małkowskim w rozgrywkach juniorów. Będąc 
po tamtej stronie barykady wspomina, jak jego 
Rymer po golach właśnie Kosteckiego wygry-
wał z Jastrzębiem, w bramce którego stał Piotr 
Paś. Henryk Papierok nie wspomina najlepiej 
okresu pracy w Niedobczycach, gdzie chro-
nicznie brakowało wszystkiego. Po prostu bar-
dak. O wypłatach można było zapomnieć, 
a głodowe 300 zł wypłacano w ratach. Wtedy 
ponownie odezwał się Jerzy Kulig...

Zapraszam do Szkółki Piłkarskiej MOSiR 
Jastrzębie - usłyszał Papierok i nie zastanawiał 
się długo. Gdy w 2003 roku trafił na Harcerską, 
akurat trwała afera związana z obecnym re-
prezentantem Polski Kamilem Glikiem. Utalen- 

towany obrońca, kuszony niesamowitymi wi-
zjami menadżera Janusza Pontusa, chciał 
odejść. Szkoda, że dziś niektórzy nie chcą pa-
miętać, że zanim trafił do Wodzisławia, uczył 
się futbolu w Jastrzębiu. W tym okresie Papie-
rok przejął rocznik 1989. - Tu był inny świat, 
wszystko poukładane i na swoim miejscu. Ni-
kogo nie traktuje się jak intruza. Czasami zasta-
nawiam się, jak to możliwe, że w juniorskiej 
piłce w Jastrzębiu można zrobić tak wiele, 
a w seniorskiej ciągle problemy... - mówi trener. 
Po pewnym czasie objął rocznik 1993. Jako tre-
ner tej drużyny musiał przeżyć kilka lat so-
lidnych batów, między innymi z kolegą z klubu, 
Grzegorzem Ladą, prowadzącym drużynę 
o rok starszą. - To była taka zbieranina. Poza 
tym niektórzy odeszli do klubu Janusza Pon-
tusa. Zacząłem szukać ludzi po boiskach oko-
licznych miejscowości. W ten sposób w Ja-
strzębiu pojawili się między innymi Arkadiusz 
Brachaczek czy Dominik Trzetrzelewski. Ale 
z młodymi różnie bywa. Czasami wydaje się, że 
ktoś zawojuje świat, a nic z niego nie wyrasta. 
I w drugą stronę. Kiedyś trener Ryszard Duda 
uważał, że z Michała Chałbińskiego nic cie-
kawego nie będzie. Tymczasem Chałbiński 
zrobił w piłce prawdziwą karierę - kończy 
Papierok.

Prawie trzy lata temu Jerzy Kulig zrezy-
gnował z pracy w Szkółce Piłkarskiej MOSiR 
Jastrzębie. Pewnego dnia Papierok przyszedł 
do gabinetu, a tam spakowany Kulig żegna się 
z wszystkimi. Chciał odpocząć i przekazał ko-
ordynację w klubie w ręce właśnie naszego bo-
hatera. - Jestem takim jego dużym synkiem - 
śmieje się trener. - Wiele mu zawdzięczam 
i bardzo wiele się od niego nauczyłem. Stworzył 
w skali Śląska coś, co jest prawdziwym ewene-
mentem. Ale długo od piłki nie odpoczywał, bo 
po pewnym czasie założył szkółkę w Makowie 
Podhalańskim. Ciągnie wilka do lasu - uśmie-
cha się Papierok. Mówi, że każdy zawodnik, 
któremu uda się powalczyć w piłce seniorskiej, 
jest dla niego ogromną radością. Na tą chwilę 
największą nadzieją jest Kamil Szymura, a tak-
że Bartosz Kopacz. Obaj odeszli do Górnika 
Zabrze. Ponadto duże nadzieje budzi Dawid 
Weis, który właśnie bawi na testach w Wiśle 
Kraków.

“Mam nadzieję, że Dawid wykorzysta swój 
potencjał. To jest świetny lekkoatleta. Ale żeby 
coś osiągnąć, to przede wszystkim trzeba 
chcieć poświęcić te kilka lat młodości, które bę-
dą później procentować. W sporcie czasu nie 
da się przywrócić. Jeśli ktoś nie wykorzysta 
swojego osiemnastego roku życia, to nie wy-
korzysta go już nigdy. A przecież na wszystkie 
przyjemności tego świata przyjdzie pora” - 
kończy swoje credo Papierok. Wie co mówi. 
Cała rodzina żyje sportem. Żona grała w eks-
traklasie w tenisa stołowego, jeździła nawet na 
spartakiadę. A syn był sędzią drugoligowym, 
ale przerwał karierę, gdyż „nie chciał się w tym 
babrać, skoro całe życie przed człowiekiem”. 
O czym marzy Henryk Papierok? - Chciałbym, 
aby w każdym roczniku pojawiali się piłkarze 
pokroju Maćka Małkowskiego. Żeby rosły nam 
tu takie prawdziwe gwiazdki i żeby z nich po-
żytek przede wszystkim miała nasza, jastrzę-
bska piłka. Przydałoby się wychować... no, mo-
że nie Messiego, ale drugi Gitara to już byłoby 
coś - uśmiecha się Papierok.

Trener 
Henryk Papierok
z podopiecznymi
przed stadionem
Anfield Road
w Liverpoolu
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KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę



Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z biegami?

Jerzy Zawierucha - Za namową kuzynki i kuzy-
na żony, Agnieszki i Przemka Kołodziejów. Je-
chali na zawody przełajowe bodajże o puchar 
"Trybuny Śląskiej". Ukończyłem tą imprezę na 
dość odległym miejscu. Miałem wówczas 15 
lat. To był 1991 rok. Ale dzięki temu rozpoczą-
łem regularne treningi i nie wpadłem w nałóg 
palenia papierosów (śmiech). Za to zostałem 
nałogowym biegaczem. Jest ziarno prawdy 
w stwierdzeniu, że sport uzależnia. Nie da się 
bowiem bez niego żyć, jeśli ktoś zakosztował 
go na poważnie. Człowiek musi pójść biegać, 
mimo że jest zmęczony po pracy na kopalni. 
Trening również męczy, ale to zupełnie inny ro-
dzaj zmęczenia. Przyjemny.

Pracujesz na KWK Borynia.
Tak, 900 metrów pod ziemią na oddziele MD-3 
jako hydraulik ścianowy. Jestem także ratown-
ikiem górniczym. Biegi to sport, do którego nie 
garną się sponsorzy, a przecież trzeba utrzy-
mać rodzinę. Nieraz sporo swojego grosza na-
leży włożyć w przygotowania i zawody. To nie 
piłka nożna czy siatkówka. Tu trzeba polegać 
wyłącznie na sobie. Podobnie jak w trakcie tre-
ningu czy biegu. Nie mogę przystanąć i powie-
dzieć koledze, żeby teraz on biegł. Nie mogę 
nie pójść na trening bez negatywnych kon-
sekwencji w przyszłości. Tu potrzeba ciężkiej 
harówy. Myślę, że 90% moich sukcesów spor-
towych to właśnie praca. Najwyżej 10% sta-
nowi talent. A co do kopalni... Często człowiek 
jest mocno zmęczony, bo na dole jest gorąco, 
panuje hałas i zapylenie. Ale dzięki treningowi 

to zmęczenie przechodzi. Sport to naprawdę 
fajna rzecz, choć koledzy z pracy są sce-
ptyczni. Mówią, że świrus nie ma co robić 
(śmiech). Czasami śmieją się też, że nawet 
pracę na dole traktuję jak zawody, w których 
trzeba rywalizować. Ale większość popiera to 
co robie. Mówią, że chyba biorę "koksy" 
(śmiech). A dla mnie "koksem" jest sport.

Jak pracując w takich warunkach 
można osiągnąć taki wynik 
w maratonie?

Widać można... Właśnie ta praca mnie tak 
mentalnie wzmocniła (śmiech). Pierwszy mara-
ton zaliczyłem w 2002 roku w Chicago. W de-
biucie miałem czas 2:33. Biegło wówczas chy-
ba 50 tys. ludzi. Rok później w tym samym mie-
ście miałem już 2:23. To również zasługa moje-
go ówczesnego szkoleniowca, Stefana Kalino-
wskiego w KS Diament. W 2005 roku zakoń-
czyliśmy współpracę. Obecnie trenuje mnie Mi-
rosław Gołębiewski z Rybnika. Współpraca 
układa się to różnie, bo ostatnimi czasy czę-
ściej leczę kontuzje, aniżeli uczestniczę w za-
wodach.

Ile tych maratonów było?
Dwa razy Chicago, dwa razy Gdańsk, poza tym 
Lębork, Wrocław, Poznań... O wiele więcej było 
półmaratonów. Jak jednak mówimy z Damia-
nem, przebiegnięcie maratonu dzieli chłopca 
od mężczyzny. Po 35 km człowiek czasami wi-
dzi Świętego Piotra, który pyta, czy już zaprosić 
do góry, czy jeszcze nie (śmiech). Życie przela-
tuje przed oczami. Wśród tych wszystkich ma-
ratonów jednego w Gdańsku nie udało mi się 
skończyć. Na 37 km po prostu musiałem zejść 
z trasy. Na metę dotarłem karetką.

A poza tym są jeszcze biegi górskie.
W latach 1999 - 2005 pięć razy zdobywałem ty-
tuł mistrza Polski w stylu alpejskim i anglosa-
skim. Pierwszy styl polega na ciągłym biegu 
pod górę. Drugi na podbiegach i zbiegach, co 
jest o wiele bardziej męczące.

“Sport uczy pokory”
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Jerzy Zawierucha to jeden z najbardziej niedocenianych jastrzębskich sportowców. To długodystansowiec, mogący 
pochwalić się fantastycznym rezultatem biegu maratońskiego (2:21:35), a także świetnymi występami w ramach wielu 
imprez rangi kontynentalnej i światowej, jak mistrzostwa globu w Malezji. Zbieżność nazwisk z Damianem Zawieruchą 
nie jest przypadkowa. Są kuzynami. Jerzy, mimo sukcesów na niwie sportowej, pozostał skromnym i nadzwyczaj 
optymistycznie patrzącym na życie człowiekiem. Medale, puchary i tytuły w tym przypadku wykuwały się w prawdziwym 
trudzie. Jerzy Zawierucha od wielu lat pracuje na kopalni. Po szychcie mimo zmęczenia zawsze idzie na wyczerpujący 
trening. Mówiąc o takich osobach jak on często nadużywa się pewnego słowa. Tym słowem jest "szacunek".

W tym roku mieliście w planach 
z Damianem udział w takich zawodach.

Tak. Niestety przed samym wyjazdem dozna-
łem kontuzji na treningu. Poszło mi wiązadło 
krzyżowe i było po zabawie. Na dzień przed wy-
jazdem musiałem zrezygnować.

Miałeś okazję ścigać się na długich 
dystansach z biegaczami z Afryki. 

Oni są niesamowici. Stworzeni do biegania. 
Wszystko im sprzyja, nawet to, że żyją w bie-
dzie. Mają idealny klimat i zdrową żywność. 
A u nas wszystko modyfikowane genetycznie. 
Zawodnicy z Afryki są ponadczasowi. Jak wi-
dzę człowieka biegającego maraton na po-
ziomie 2:03... Niesamowite. Poza tym, ich tam 
biegają tysiące. U nas liczba uprawiających 
biegi ciągle spada. Kiedyś na mistrzowskich 
zawodach było nas kilkuset. Teraz przyjeżdża 
kilkadziesiąt. Młodzież nie garnie się do sportu. 
W Jastrzębiu mamy jedną bieżnię, która bez 
wątpienia bardzo się przydaje. Wcześniej był 
tam tylko szuter, na którym można było skręcić 
nogę. Dziś jest piękny tartan, ale przydałoby 
się, żeby bieżnia była oświetlona. Przynajmniej 
dwa razy w tygodniu. Niedawno tak było, a uda-
ło się to załatwić Stanisławowi Haśkiewiczowi. 
Ale potem szkoła zrezygnowała z tego, bo "za 
drogo". A jak jest ciemno, to łatwiej o kontuzję 
i... dostanie butelką od kogoś, kto "bawi się" na 
trybunach. Kiedy było światło, to bieżnia była 
oblegana. Przychodziły całe rodziny. Dzień jest 
coraz krótszy i na pewno by się to przydało. Po-
zytywnym aspektem jest to ze coraz więcej lu-
dzi starszych zaczyna biegać i sprawia im to 
przyjemność.

Co uważasz za swój 
największy sukces?

Sądzę, że 30. lokatę na Mistrzostwach Świata 
w Biegach Górskich w 1999 roku w Malezji. Bie-
galiśmy w Kinabalu Park Sabah. Poza tym tru-
dno nie traktować jako sukces mojego rekordu 
życiowego w maratonie, 2:21:35, osiągniętego 



w Poznaniu w 2004 roku. Myślę, że dużym su-
kcesem jest też to, że mimo upływu czasu na-
dal uprawiam sport i nadal mi się chce i to mnie 
cieszy. Ale czuję, że lata lecą. Kiedyś stawałem 
na starcie i mówiłem, że biegnę na rekord. Dzi-
siaj muszę podchodzić do tego ostrożniej. Nie-
stety, nie jestem niezniszczalny (śmiech).

Przecież jesteś w najlepszym dla 
maratończyka wieku.

To prawda, być może nie powiedziałem jeszcze 
ostatniego słowa. Ale... Każda porażka moty-
wuje do coraz większego wysiłku. Tym niemniej 
człowiek jest coraz bardziej podatny na kon-
tuzje i wolniej się regeneruje. Jeśli jadąc samo-
chodem bez przerwy daję do dechy, to w końcu 
go zniszczę. Dlatego trzeba uważać. Bez wą-
tpienia jednak chęci nadal są. Gdy zbliża się 
pora treningu, to mnie "nosi" (śmiech). Szukam 
butów, sprawdzam, czy wszystko gotowe. Kie-
dy żona nie pracowała, mogłem poświęcić te-
mu wszystkiemu więcej czasu. Teraz jest ina-
czej i do planów związanych z pracą i treninga-
mi dochodzą obowiązki rodzinne. Oczywiście, 
bardzo przyjemne obowiązki.

Wracasz z pracy o 15. O której trening?
Jesienią o 17, latem o 18 lub 19. Wolę biegać, 
gdy jest jasno, oczywiście ze względu na mniej-
sze ryzyko kontuzji. Kiedyś biegaliśmy z Da-
mianem w Pielgrzymowicach. Wpadłem 
w dziurę w jezdni i skręciłem nogę. Kuzyn mu-
siał biec po samochód i zawieźć mnie do domu, 
bo nie mogłem się ruszyć. Podobnie jest na do-
le na kopalni. Nierówne nawierzchnie, jakieś 
kamienie i łatwo o uraz. Ale takie ryzyko zawo-
dowe.

Od pewnego czasu współpracujesz 
z Klubem Biegacza MOSIR Jastrzębie.

Tak, u Kuby Staśkiewicza. Zdecydowałem się 
na to ze względu na konieczność posiadania 
licencji zawodniczej do udziału w mistrzo-
stwach Polski. Obecnie prowadzę rozmowy na 
ten temat z wicedyrektorem Michałem Sze-
longiem.

Wspominałeś o Malezji i Chicago. 
Miałeś okazję zobaczyć kawał świata.

Cóż, to właśnie dzięki sportowi. Poza wymie-
nionymi biegałem też w Szwajcarii, we Wło-
szech, we Francji oraz u naszych sąsiadów. 

Może to truizm, ale prawdą jest, że każdy kraj 
jest inny. Każde góry są inne i mają swoisty kli-
mat. Wspominam często Chicago, gdzie biegło 
50 tys. uczestników, a na trasie dopingował nas 
milion ludzi. Każda mila poświęcona była jednej 
z mniejszości narodowych zamieszkujących 
miasto, również Polaków. Na dystansie tej mili 
ulica była przystrojona w barwy narodowe, co 
robiło niesamowite wrażenie. U nas też powoli 
się takie tradycje przyjmują. Niedawno ktoś się 
zachwycał, że w biegu wzięło udział 2 tysiące 
osób. Teraz idzie to w dziesiątki tysięcy. Z Chi-
cago pamiętam też sytuację, gdy maraton prze-
biegały osoby z potężną nadwagą. Facet ma 
130 kg i potrafi prze truchtać 42 km. Coś nie-
samowitego. Gdy trenowaliśmy tam wczesnym 
rankiem, to tacy ludzie nam towarzyszyli. U nas 
byłoby to nie do pomyślenia. A w Ameryce tak 
się po prostu dzieje.

Co człowiek, który ma najlepszy wynik 
maratoński w Jastrzębiu, mógłby 
poradzić początkującym biegaczom?

Każdy człowiek może przebiec maraton, ale 
należy się do niego przygotować fizycznie 
i psychicznie. Trzeba do niego dorośleć. Należy 
odpowiednio wytrenować siłę i zaliczyć spory 
kilometraż biegów. Wypada rozpocząć przy-

godę ze sportem od marszu i truchtu. Na spo-
kojnie. Jaki ma sens przebiegnięcie od razu 
5km? Taki człowiek następnego dnia będzie 
obolały i zniechęcony. Ja też nie zaczynałem 
od razu od 30 km. Poza tym, nie trzeba szyko-
wać się na bieg w granicach 2:30. Można po-
myśleć o pięciu godzinach. W maratonach czę-
sto pojawiają się tzw. zające. To biegacze, któ-
rzy pomagają innym w osiągnięciu danego cza-
su. Dyktują tempo i dosłownie opiekują się tymi, 
którzy chcą dobiec do mety. Samo ukończenie 
maratonu to jest już sukces. A są ludzie, którzy 
biegają maratony boso. Miałem znajomego 
w biegach górskich, który na wysokości 2400 m 
ściągał buty, bo mu przeszkadzały. Najważniej-
sze jest jednak to, że sport uczy pokory. O tym 
należy pamiętać.

Co żona na to, że ma takiego 
"zabieganego" męża?

Na początku jeździła nawet ze mną na zawody. 
Ale później przyszły obowiązki rodzinne. Teraz 
raczej namawia do odpoczynku, aniżeli moty-
wuje do działania. Nie chce, żebym po pracy je-
szcze męczył się na bieżni (śmiech). Dziękuję

jej za to, że jest ze mną. Wiem, że na pewno 
mógłbym być lepszym mężem. Nie ma ludzi do-
skonałych i ja zdaję sobie z tego sprawę. Nor-
malny człowiek nie jest doskonały. Ale dzięki 
sportowi mam chyba więcej zalet niż wad. Dla-
tego zachęcam wszystkich do sportu. Nie-
koniecznie do biegów. Ważne, żeby cokolwiek 
ze sobą zrobić. Niektórzy zaczynają przygodę 
ze sportem nawet w wieku 40 lat. I to jest pię-
kne.

Następca już rośnie?
- Syn ma osiem lat. Zobaczymy... Interesuje się 
tym, co robię. Pyta, gdzie jadę na zawody i jest 
surowym sędzią (śmiech). Na pewno chciał-
bym, aby został sportowcem. Ma jedną dobrą 
cechę. Lubi się... męczyć. Jest szczęśliwy, kie-
dy jest zmęczony. Wiadomo, że w tym wieku 
organizm szybko się regeneruje. Ale syn ma 
dużo chęci. Jednak ogólnie rzecz ujmując, mło-
dzież jest dzisiaj leniwa. Gdy byłem w Cze-
chach to widziałem tam dosłownie masową 
skalę uprawiania sportu. Jak nie biegi, to narty. 
Jak nie narty, to coś innego. I to nie jednostki, 
ale całe rodziny. A u nas? Czasami obserwuję 
zajęcia wychowania fizycznego. Czy to u Da-
miana, czy przy Zespole Szkół nr 2. Te dzieciaki 
są zmęczone zanim jeszcze rozpoczną ćwi-
czenia. Ale ja nie mógłbym być trenerem. Da-
mian twierdzi, że zajechałbym podopiecznych 
(śmiech).

Celem Damiana jest przebiegnięcie 
Ultra Maratonu, czyli biegu na 100 km. 
W Jastrzębiu jeden człowiek tego 
dokonał. To Jan Tyniec. A jakie są 
plany Jerzego Zawieruchy?

Ultra Maraton planowaliśmy razem z Damia-
nem (śmiech). Zobaczymy, czy do tego dojdzie. 
Jan Tyniec istotnie dokonał tego wiekopom-
nego wyczynu. To nie przelewki. Maraton może 
przebiec każdy. Ultra Maraton to już naprawdę 
najwyższa szkoła biegów. Ktoś nieprzygoto-
wany może zrujnować sobie organizm. A co do 
mojej przygody z biegami, to powtórzę, co już 
mówiłem. Mam nadzieję, że nie powiedziałem 
jeszcze ostatniego słowa. Na koniec chciałby 
wszystkich zachęcić do biegania. To naprawdę 
ciężki, ale fajny sport.

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

Cena: 139 700
Kontakt: 503 073 464

www.parcela-nieruchomosci.pl

Lokalizacja: J-bie, ul. Wieczorka
Powierzchnia: M2, 33.90m2
Piętro: II
Cena: 88 000 
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul.Kaszubska
Powierzchnia: M4, 50.85m2
Piętro: X
Cena: 125 000 
Kontakt: 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, ul. Harcerska
Powierzchnia: M3, 70.30m2
Piętro: VIII
Cena: 155 000
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: J-bie,  Wielkopolska
Powierzchnia: M4 41. 55.70 m2
Piętro: X
Cena: 119 000
Kontakt: tel. 514 085 004

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: 120 000
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
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Dam pracę
Jastrzębie-Zdrój
Poszukuję starszej Pani (od 55 lat) 
do opieki nad 5 letnim dzieckiem. 
Dzwonić od 10:00-14:00. 
kontakt: 695 456 616

Wynajmę stanowisko
Jastrzębie-Zdrój
Wyposażone stanowisko do 
paznokci i pedicure wynajmę 
w Fitness Clubie Zahir ul. 1 Maja 
25, Jastrzębie-Zdrój, 
602 767 214 
kontakt: 664 717 014

Stawiam bańki u chorego w domu 
(wszelkiego rodzaju choroby 
związane z układem oddechowym 
człowieka typu: zapalenie oskrzeli, 
przeziębienia itp. 
Robię to charytatywnie. 
tel. 660 206 696

Sprzedam mieszkanie M5. 
Cztery pokoje 64m2, ul. 
Kusocińskiego, blok 4-piętrowy, 
4 piętro, blok obok kościoła. 
Mieszkanie po remoncie: panele, 
gładzie, kafelki, nowa kuchnia 
zabudowana, nowy przedpokój 
zabudowany. Cena do negocjacji.
kontakt: 601 466 090

Przedstawiciel handlowy
Jastrzębie-Zdrój
Poszukujemy osoby na stanowisko 
przedstawiciela handlowego 
(branża motoryzacyjna). 
Prawojazdy kat B Osoby 
zainteresowane proszę przesyłanie 
cv na adam2344@wp.pl 
kontakt: 668 628 577

OGŁOSZENIA DROBNE

WIĘCEJ NA
www.jasnet.pl

Zatrudnimy Kierowcę hakowca
"EKO MAR" Sp. z o.o. w Jstrzębiu 
Zdroju zatrudni kierowcę kat "C" 
z uprawnieniami na hakowca. 
Kontakt w godz. od 7:00 do 15:00 
kontakt: 32 47 10 035

Dam pracę
Poszukuję starszej Pani (od 55 lat) 
do opieki nad 5 letnim dzieckiem. 
Dzwonić od 10:00-14:00. 
kontakt: 788 007 516

Dostawca pizzy
Zatrudnimy dostawcę pizzy. 
Wymagany własny samochód. 
Stawka godzinowa + zwrot za 
paliwo. Elastyczne godziny pracy. 
kontakt: praca_satori@o2.pl

Zaginął piesek, mieszaniec, 
nieduży, wabi się didi, na szyji miała 
czerwona obrożę z numerkiem, 
ktokolwiek widział lub ma jakieś 
informacjproszę o kontakt:
531 65 77 66
Dla znalazcy nagroda!!!



19www.jasnet.pl    sport

WYDARZENIA SPORTOWEWYDARZENIA SPORTOWE

Boks

Futsal

Hokej

Judo

Biegi

Jerzy Zawierucha zajął 11. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej VI Biegu Barbórkowego na 
dystansie 10 km, który odbył się w Rybniku. Re-
prezentujący barwy KB MOSiR Jastrzębie dłu-
godystansowiec pobiegł w czasie 34:39, dzięki 
czemu był drugi w kategorii M2. Poza Zawie-
ruchą w imprezie uczestniczyło dwóch innych 
niezrzeszonych reprezentantów Jastrzębia. 
Zbigniew Orzechowski był 220., a Wojciech 
Walczak 233.

Kolejny udany występ zanotowali członkowie 
młodego klubu Speedy Goznales, którzy wzięli 
udział w etapie Lysa Cup 2011 w Visalaje. Na 
dystansie 9 km o przewyższeniu 700 m przy pa-
dającym śniegu i niskiej temperaturze najlepiej 
pobiegł Arkadiusz Naruszewicz, który był 25. 
w generalce i 18. w swojej kategorii. Na 42. lo-
kacie ukończył zawody Zbigniew Bieryt, 57. był 
Robert Mrózek, a 118. Zbigniew Łukasik. Trzy 
lokaty niżej w generalce oraz trzecie w swojej 
kategorii wywalczyła "jedynaczka" Agnieszka 
Bieryt. Drużynowo jastrzębianie zajęli 8. miej-
sce.

Adam Pawłowski zwyciężył w Międzynarodo-
wym Turnieju Bokserskim o "Złotą Ręka-
wicę Wisły", który odbył się w Krakowie. Zawo-
dnik BKS Jastrzębie był najlepszy w kategorii 
69 kg wśród juniorów. W finale imprezy Pawło-
wski pokonał 3:0 Seweryna Guziora z Wisłoka 
Rzeszów. W drodze do finału reprezentant Ja-
strzębia pokonał Roberta Krankowskiego z Wi-
sły Kraków (3:0) i Bartosza Szweda z klubu Pu-
ncher Kraków (RSC I). To kolejny wielki sukces 
utalentowanego boksera z klubu Tadeusza Wi-
jasa i Andrzeja Porębskiego.

Intensywny piłkarsko weekend mają za sobą 
piłkarze All Stars. 4 i 5 grudnia w ramach Ligi 
Futsalu rozegrali dwa spotkania. Najpierw 
w Suszcu rozgromili Belfer Team 7:1, a dzień 
później w Goczałkowicach nie dali szans ATS 
Jakub. W meczu z Belfer Team do bramki rywali 
trafili A. Herman (2), A. Brzyszkowski (2), R. Bo-
rowski i A. Meredyk. Dorobek bramkowy All 
Stars uzupełnił gol samobójczy. W starciu z ATS 
Jakub hattricka zaliczył "Boro", a dwie pozosta-
łe bramki padły łupem Ł. Zdziebły i A. Hermana.

Trener reprezentacji Polski przedstawił już listę 
zawodników powołanych na turniej w Bro-
warach. W kadrze znalazło się trzech hoke-
istów grających w JKH GKS Jastrzębie: Mate-
usz Danieluk, Maciej Urbanowicz oraz Bar-
tosz Dąbkowski. Natomiast na liście rezer-
wowych pojawiło się nazwisko jastrzębskiego 
bramkarza, Kamila Kosowskiego. Turniej roz-
pocznie się 16 grudnia, a zakończy 18 grudnia. 
"Biało-czerwoni" zmierzą się z reprezentacjami 
Ukrainy, Rumunii oraz Kazachstanu.

11 grudnia w Górkach Wielkich odbył się I Tur-
niej Mikołajowy w Judo. Na tatami walczyło 
250 zawodników z Polski i Czech. Zawody roz-
grywane były w trzech kategoriach wiekowych  
i w 42 kategoriach wagowych. W zawodach 
wzięli także udział zawodnicy Klubu Judo Ko-
ka Jastrzębie. Złote medale zdobyli dla Ja-
strzębia: Marek Gromada,  Marcin Matysik, 
Aneta Sagan, Arkadiusz Gierak i Mateusz 
Barciański. W sumie zawodnicy Klubu Judo 
Koka sięgnęli po 18 medali złotych, srebrnych 
i brązowych, co pozwoliło drużynowo zająć 
trzecie miejsce tuż za gospodarzami zawodów, 
UKS Dąb Dębowiec, i GKS Czarni Bytom.

Piłka nożna

Pływanie

Rajdy samochodowe

Michał Chrabąszcz, Łukasz Pielorz i Adam 
Wrzask znaleźli się na liście transferowej Odry 
Wodzisław. Na swojej oficjalnej stronie interne-
towej klub podał ich nazwiska w gronie tych za-
wodników, którzy z takich lub innych powodów 
mogą odejść z Bogumińskiej. Cała trójka to wy-
chowankowie MOSiR Jastrzębie, którzy przez 
wiele lat bronili barw GKS Jastrzębie. 

Kolejny młody piłkarz szkółki MOSiR Jastrzę-
bie zyskał uznanie w oczach trenerów i działa-
czy klubu, który ma na swoi koncie tytuł Mistrza 
Polski. Tym razem nasz wychowanek Dawid 
Weis zwrócił na siebie uwagę Wisły Kraków, 
gdzie w najbliższym czasie uda się na testy. Da-
wid Weis urodził się w 1992 roku i w naszej 
szkółce pod czujnym okiem trenera Grzegorza 
Lady przeszedł wszystkie szczeble trampkar-
skie i juniorskie.

Plan przygotowań do rundy wiosennej piłkarzy 
Granicy Ruptawa wygląda bardzo ciekawie. 
Od 20 grudnia piłkarze trenera Łukasika będą 
odpoczywać i wznowią treningi 10 stycznia. 
W dniach 23-30 stycznia lider klasy przebywać 
będzie na obozie przygotowawczym w Zawoi, 
gdzie zmierzy się między innymi z Hutnikiem 
Kraków. Ponadto 5 lutego Granica zagra klu-
bem Jakuba Kafki, MFK Karwina, a tydzień 
później zmierzy się z KS 27 Gołkowice. 19 lu-
tego Ruptawa rozegra spotkanie ze Spójnią Ze-
brzydowice, a 26 lutego z LKS Pruchna. W mar-
cu piłkarze Łukasika zagrają kolejno z Płomie-
niem Połomia, Naprzodem Czyżowice i junio-
rami starszymi MOSiR Jastrzębie.

Jan Tatarczyk został nowym trenerem piłkarzy 
C-klasowego Zrywu Bzie. Z drużyną pożegnał 
się dotychczasowy szkoleniowiec Sebastan 
Drupka. Zespół walczy o awans do klasy B, je-
dnak w rundzie jesiennej zanotował kilka pot-
knięć i do premiowanej lokaty brakuje mu paru 
punktów. Jan Tatarczyk urodził się w 1970 roku. 
Dotychczas trenował zespoły juniorskie Gwia-
zdy Skrzyszów i Wichra Wilchwy, a także dru-
żynę rezerw Wichra.

Kolejny intensywny weekend mają za sobą pły-
wacy H2O Jastrzębie. Tym razem nasi młodzi 
reprezentanci wystąpili na zawodach w Pawło-
wicach i Radlinie, i ponownie nie zawiedli. Z im-
prezy w Radlinie przywieźli dwa złote medale, 
natomiast w Pawłowicach zdobyli aż siedem 
krążków z najcenniejszego kruszcu. W Radlinie 
młodzi pływacy wzięli udział w IV rundzie Ligi 
Klubów Śląskich. Pierwsze miejsca zdobyli 
tam Kamil Bury i Konrad Seremet. Z kolei w Pa-
włowicach odbył się Ogólnopolski Mityng 
Pływacki Pawłowice 2010, w którym cztery 
zwycięstwa odniosła była zawodniczka H2O 
Martyna Żarłok. Dwa razy na najwyższym sto-
pniu podium stanął wspomniany już Konrad Se-
remet. Podobnym osiągnięciem może pochwa-
lić się Piotr Mosoń. Ponadto raz ze złota cieszyli 
się: Katarzyna Wysmolińska, Barbara Czaja i
 Kamil Bury. Poza tym medale z Pawłowic przy-
wieźli: Aleksandra Kasperek, Weronika Ka-
mieniarz, Anna Bac, Mateusz Gwóźdź i Szymon 
Rdzanek.

Krzysztof Janik w wielkim stylu powrócił na raj-
dowe trasy. Wraz z Michałem Streerem w Re-
nault Clio Sport jastrzębski pilot zajął 24. miej-
sce w Rajdzie Barbórki - Ogólnopolskim Kry-
terium Asów. Dzięki zajmowanej lokacie nowo-
sądecko-jastrzębska załoga mogła wziąć udział 
w ostatnim Odcinku Specjalnym Barbórki, czyli 
słynnej Karowej. Streer i Janik wykręcili tam 18 
czas etapu. Ogólnie nasza załoga zajęła 24. 
miejsce w generalce oraz wspięła się na naj-
niższy stopień podium w swojej klasie. W im-
prezie wystartowało ponad sto załóg. Wygrał 
Tomasz Kuchar.

JKH GKS pokonał lidera PLH
Po zaciętym boju podopieczni Jiriego Reznara pokonali w meczu wyjazdowym lidera roz-

grywek Polskiej Ligi Hokeja, Comarch Cracovię. Jastrzębianie już w pierwszych minutach spo-
tkania wywalczyli prowadzenie, którego nie oddali aż do samego końca, dzięki czemu wywieźli 
z Grodu Kraka komplet trzech punktów.  

Comarch Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 5:6 (1:2; 2:3; 2:1)
0:1 (4:16) Mateusz Danieluk - Patrik Rimmel
0:2 (9:22) Milan Furo - Michał Szczurek
1:2 (14:29) Mikołaj Łopuski - Leszek Laszkiewicz
1:3 (20:55) Petr Lipina - Mateusz Danieluk - Richard Král
2:3 (31:19) David Kostuch - Mariusz Dulęba
2:4 (32:13) Daniel Galant - Marcin Słodczyk 5/4
3:4 (35:47) Leszek Laszkiewicz - Jarosław Kłys  5/4
3:5 (35:58) Marcin Słodczyk - Richard Bordowski - Daniel Galant 
3:6 (46:13) Marcin Słodczyk
4:6 (46:56) Leszek Laszkiewicz - Mariusz Dulęba
5:6 (59:59) David Kostuch

JKH GKS Jastrzębie: Kamil Kosowski (Kamil Feć - nie zagrał) - Kamil Górny, Patrik Rimmel; 
Petr Lipina (2), Richard Kral, Mateusz Danieluk - Daniel Galant, Bartosz Dąbkowski; 
Tomasz Kulas (2), Marcin Słodczyk, Richard Bordowski (2) - Adrian Labryga, Tomasz Pastryk (2); 
Rafał Bernacki, Michał Szczurek, Milan Furo - Bartłomiej Bychawski, Damian Kiełbasa, 
Tomasz Mackiewicz, Jakub Ciupa, Arkadiusz Kąkol.

Bernardi trenerem Jastrzębskiego
Jeden z najsłynniejszych włoskich siatkarzy - Lorenzo Bernardi, został nowym tre-

nerem Jastrzębskiego Węgla. Włoch zastąpi na stanowisku szkoleniowca jastrzębskiej 
drużyny Igora Prielożnego, który kilka dni temu zrezygnował z prowadzenia Jastrzębskie-
go Węgla. 

Lorenzo Bernardi pojawił się na środowym meczu Ligi Mistrzów, a już dzień później ma odbyć 
pierwszy trening z jastrzębskimi siatkarzami. Nazwisko nowego trenera ekipy z Jastrzębia jest w 
siatkówce bardzo dobrze znane. W karierze siatkarskiej, jako zawodnik zdobył srebro igrzysk 
olimpijskich, po dwa tytuły mistrza świata i mistrza Europy. W 2001 roku został wybrany we Wło-
szech najlepszym siatkarzem XX wieku. Karierę zawodniczą zakończył trzy lata temu w barwach 
Aqua Paradiso Gabeca Montichiari. Wcześniej spędził kilkanaście lat, grając w jednych z najsłyn-
niejszych klubach włoskich -  Panini Modena i Sisley Treviso.

Lorenzo Bernardi nie jest pierwszym Włochem, który poprowadzi Jastrzębski Węgiel. Wcze-
śniej drużynę trenowali Tomaso Totolo i Roberto Santilli. Nowy szkoleniowiec środowe spotkanie 
śledził z trybun. - Ciężko oceniać grę zawodników, którzy wygrali mecz - powiedział podczas kon-
ferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu. - Nie mamy zbyt wiele czasu, ale jestem pewny, 
że mogę tu wykonać dobrą robotę - dodał. Na pytanie o cel, jaki został mu wyznaczony, odpowie-
dział: - Chcemy awansować do czołowej szóstki PlusLigi. Chcemy grać w każdym meczu tak, jak-
by to było ostatnie, finałowe spotkanie. 

Pierwszy raz na ławce trenerskiej, prowadząc Jastrzębski Węgiel, Lorenzo Bernardi zasią-
dzie już w ramach najbliższej kolejki PlusLigi. Jastrzębianie zmierzą się wówczas w wyjazdowym 
spotkaniu z Resovią Rzeszów. Nowy szkoleniowiec podpisał kontrakt, który będzie obowiązywał 
do końca tego sezonu z możliwością przedłużenia.

Pływali z Nautilusem 
Kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców wzięło udział w imprezie "Pływaj z Nautilusem", która 

odbyła się w Krytej Pływalni Laguna w Jastrzębiu Zdroju. Zawody odznaczały się wyjątkowo wy-
sokim poziomem sportowym, głównie ze względu na udział mistrzów z Nautilusa, a także gości, 
między innymi Małgorzaty Frenke, która reprezentuje obecnie barwy klubu z Oświęcimia.

Nie zawiedli faworyci, którzy zajmowali najwyższe lokaty. Poniżej prezentujemy rezultaty po-
szczególnych konkurencji:

Kategoria E0 dziewczęta: 25 m dowolny 1. Julia Długosz, 2. Zuzanna Rzepka, 3. Daria Wiora; 
50 m bf 1. Daria Wiora, 2. Zuzanna Rzepka, 3. Julia Długosz; 100 m pp 1. Daria Wiora, 2. Zuzanna 
Rzepka, 3. Anna Olszowska. Kategoria E0 chłopcy: 25 m dowolny 1. Krystian Albrecht, 2. Piotr 
Długosz, 3. Hubert Dyrszka; 50 m bf 1. Hubert Dyrszka, 2. Michał Piątek, 3. Cyprian Anuszkiewicz; 
100 m pp 1. Hubert Dyrszka, 2. Krystian Albrecht, 3. Michał Piątek; Kategoria E  dziewczęta: 
25 m dowolny 1. Aleksandra Łotecka, 2. Żaneta Winiarska, 3. Oliwia Leoniuk; 50 m bf 
1. Aleksandra Łotecka, 2. Żaneta Winiarska, 3. Oliwia Leoniuk; 100 m pp 1. Aleksandra Łotecka, 
2. Oliwia Leoniuk, Żaneta Winiarska; Kategoria E chłopcy: 25 m dowolny 1. Wojciech Dołowy, 
2. Bartłomiej Giba, 3. Łukasz Kowalczyk; 50 m bf 1. Łukasz Kowalczyk, 2. Bartłomiej Giba, 
3. Wojciech Dołowy; 100 m pp 1. Bartłomiej Giba, 2. Łukasz Kowalczyk, 3. Dariusz Bykowski; 
Kategoria D dziewczęta: 25 m dowolny 1. Amelia Pisarczyk, 2. Anna Osiadacz, 3. Sandra Szuter; 
100 m bf 1. Anna Osiadacz, 2. Sandra Szuter, 3. Amelia Pisarczyk; 200 m pp 1. Anna Osiadacz, 
2. Sandra Szuter, 3. Dominika Kern; Kategoria D chłopcy: 50 m dowolny 1. Kamil Kern, 2. Piotr 
Marchewka, 3. Cezary Klimczuk; 100 m bf 1. Cezary Klimczuk, 2. Piotr Marchewka, 3. Kamil Kern; 
200 m pp 1. Jakub Dyrszka, 2. Kamil Kern, 3. Piotr Marchewka; Kategoria C dziewczęta: 50 m 
dowolny 1. Małgorzata Frenke, 2. Olga Niedzielska, 3. Anna Dziadek; 100 m bf 1. Anna Dziadek, 
2. Olga Niedzielska, 3. Małgorzata Frenke; 200 m pp 1. Olga Niedzielska, 2. Anna Dziadek; 
Kategoria C chłopcy: 50 m dowolny 1. Patryk Nosal, 2. Sebastian Nalepka, 3. Szymon Paluch; 
100 m bf 1. Patryk Nosal, 2. Sebastian Nalepka, 3. Szymon Paluch; 200 m pp 1. Patryk Nosal, 
2. Sebastian Nalepka, 3. Szymon Paluch; Kategoria B dziewczęta: 50 m dowolny, 100 m bf, 200 
m pp - 1. Monika Górska; Kategoria B chłopcy: 50 m dowolny 1. Adrian Michalak, 2. Damian 
Osiadacz, 3. Marcin Napierała; 100 m bf 1. Adrian Michalak, 2. Damian Osiadacz, 3. Marcin 
Napierała; 200 m pp 1. Marcin Napierała, 2. Adrian Michalak, 3. Damian Osiadacz; Kategoria A 
chłopcy: 50 m dowolny, 100 m bf, 200 m pp - 1. Adrian Winiarski




