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Przystanek, chodnik cały oblodzony, to jeden 
w tych wieczorów podczas których chce się siedzieć tyl-
ko w domu. Idąc powoli, uważając na śliską powłokę 
chodnika... „Kurczę, ale zimno” - słyszę za uchem, i od-
powiedź: ”Zaraz się rozgrzejesz”. I rzeczywiście wszy-
scy się rozgrzaliśmy… W Clubie Explozja panowała na-
prawdę gorąca atmosfera. Powietrze wrzało od nadmia-
ru emocji. Ale zacznijmy od początku... 

Dj puszcza kawałki, ludzie siedzą, jeszcze siedzą. 
Głos zabiera przedstawiciel JAMy Szymon Klimczak, 
wita wszystkich przybyłych i zachęca do gorącej zaba-
wy. Wyjaśnia plan dzisiejszej imprezy, będzie się działo. 
I działo się... Już przy pierwszych kawałkach parkiet za-
pełnił się niemal całkowicie. Co chwilę dochodziły kole-
jne osoby. Wśród bawiących dało się słyszeć: ”super im-
preza!”, czy: ”więcej takich!”. Około godziny 22.00 mu-
zyka ucichła, do mikrofonu przemówił, jeden z członków 
JAMy, Kamil Spodniewski zapraszając wszystkich ucze-
stników do zabawy “Zgadnij jaki to hit” z nagrodami. 
Chodziło o odgadnięcie zagranych przez Dj’a kawałków. 
Emocji nie brakowało, zwycięzcy zostali nagrodzeni, 
a impreza ruszyła dalej swoim torem. 

Z godziny na godzinę przybywało ludzi, cały parkiet 
wyglądał jak wielkie morze. Różnobarwne szalone, 
wzbudzone morze. Dj Keycee (prywatnie jastrzębianin 
Kamil Sierny) świetnie dobierał utwory muzyczne dopa-

sowując je tym samym do upodobań bawiących się 
osób w klubie. Emocji nie brakowało. Zgromadzeni 
w klubie mogli bawić się przy największych hitach osta-
tnich lat, a nawet tych z lat 80. Taka zabawa mogłaby 
trwać wiecznie, ale chyba każdy się ze mną zgodzi, że to 
co dobre szybko się kończy. Powoli strudzeni uczestnicy 
zaczęli odchodzić. Każdy w swoją stronę, zmęczeni lecz 
zadowoleni.

Myślę, że najlepszym podsumowaniem imprezy 
będą opinie aktywnie bawiących się uczestników. I oto 
co mają oni do powiedzenia. Michał: „Fajna impreza, do-
bra muzyka. Jest tu strasznie dużo moich znajomych. 
Fajnie się bawimy, mam nadzieje, że niebawem będę 
mógł uczestniczyć w kolejnej takiej dyskotece.” Prawie 
identycznie zdanie ma Marta: „Bardzo dobra impreza, 
świetnie się bawię. Muzyka jest rewelacyjna. Dobrze, że 
jest tak dużo ludzi. Wejście było gratis, super! Więcej ta-
kich dyskotek, gdyż bardzo mi się podoba.” Zgadza się 
z nimi również Bartek: „Dużo, strasznie dużo ludzi, 
w tym lokalu jeszcze tylu nie widziałem. Ale jest w po-
rządku, zadymy nie ma. Bardzo pozytywnie. Na pewno 
wpadnę na następną taką imprezkę.” 

Jak widać imprezę można zaliczyć do udanych. 
“Jesteśmy bardzo zadowoleni nocą hitów. Mamy 
nadzieję, że w kolejnych naszych inicjatywach równie 
tłumnie będziecie brać udział. Dzięki i do zobaczenia!”, 

22 stycznia 
W Kinie Centrum wystąpiła Hanna 
Śleszyńska w monodramie pt. „Kobieta 
pierwotna”

23 stycznia 
Jastrzębska straż pożarna interweniowała 
w sprawie wypadku, do jakiego doszło na 
drodze krajowej nr 81 (w Pawłowicach)

24 stycznia 
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobo-
cia Rady Miasta obradowała na temat po-
lityki gospodarczej miasta w latach 2011-
2014 

25 stycznia 
KMP w dalszym ciągu prowadzi dochodze-
nie w sprawie postrzelenia z wiatrówki  
mieszkanki Jastrzębia. Zdarzenie miało 
miejsce na osiedlu Pionierów

26 stycznia 
Miejski Ośrodek Kultury Klub „Kaktus” 
zorganizował wycieczkę do Wisły-Czarne

27 styczeń 
W WSS nr 2 zmarł 6-letni chłopiec z podej-
rzeniem wirusa A/H1N1 (świńska grypa) 

28 styczeń 
Jastrzębscy policjanci podsumowali ubie-
gły rok swojej pracy

29 styczeń 
Miało miejsce tąpnięcie w KWK „Jas-Mos”. 
Jeden górnik nie żyje. 

31 styczeń
Jastrzębscy policjanci zatrzymali mężczy-
znę, który przewoził w samochodzie 55 
litrów nielegalnego spirytusu. 

1 luty 
Straż Miejska w ukarała mandatami 
pełnomocników komitetów wyborczych, 
którzy nie usunęli plakatów z kandydatami 
do Rady Miasta i na urząd Prezydenta 
Miasta. 

WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ
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Miejski Ośrodek Kultury
Kino „Centrum”

10 lutego 2011r., godz. 18.00
„Przerwa na... kino” 

projekcja filmu „ANGELUS” 
w ramach projektu „Artyści Dnia Siódmego” 

                                                            
19 lutego 2011 r., godz. 18.00  

Śmiechoterapia - występ kabaretu „Nowaki”                           
                                                                                                                                                     

Miejski Ośrodek Kultury
Galeria „Epicentrum”

11 lutego 2011r., godz. 18.00
Wernisaż wystawy grafik 

Natalii Pawlus „Nastroje w czerni”

Miejska Biblioteka Publiczna
Biblioteka Główna

10 lutego 2011r., godz. 17.00
„Jak dawniej kochano” 

Spotkanie z Agnieszką Lisak 
w Kawiarence „Pod Sową”

11 lutego 2011r., godz. 18.00
Wernisaż wystawy Marty Galisz 

„Poszukiwania”
                                                                        

 Zarząd Osiedla Pionierów
„Zanim wyjedziesz w Alpy”

Każda sobota, godz. 7.45
Wyjazdy na narty 

do końca sezonu narciarskiego 
- miejsce podstawienia autokaru: 

ulica Łowicka przy Solarium 
(naprzeciw budynku Kaszubska 14)

Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów nr 2

12 lutego 2011r., godz. 16.00
Wyjazd na operetkę „Hrabina Maryca”

powiedziała Magdalena Chorchos, członek JAMy. 

Wychodzę, idę do domu. Mimo, że temperatura minu-
sowa, to w sercu gorąco. Rozpalony tańcem organizm nie od-
czuwa zimna. Pozytywna energia ogrzewa i napawa rado-
ścią. Śnieg skrzypi pod stopami. W świetle ulicznych latarni 
widać szare miasto, śpiące miasto. I powiem wam, że nawet 
te szare blokowiska, nawet te puste ulice mają swój niepo-
wtarzalny urok. Jest pozytywnie, do następnego...

fot.: Kamil Spodniewski



lok, znajdujący się przy ul. Północnej 
w Jastrzębiu-Zdroju, bez wątpienia jest Bjednym z najbardziej rozpoznawalnych 

budynków w naszym mieście. To właśnie on, 
a dokładniej „zagrożenie bezpieczeństwa 
lokatorów przy ul. Północnej wynikające ze sta-
nu przewodów kominowych i wentylacyjnych 
w budynku”, było tematem posiedzenia Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Te-
rytorialnego, w składzie: Tadeusz Markiewicz - 
Przewodniczący Komisji, Norbert Małolepszy - 
Zastępca Przewodniczącej Komisji, Janusz Ta-
rasiewicz, Andrzej Matusiak, Lucyna Maryniak, 
Jarosław Potępa, które odbyło się 19 stycznia. 
Obrady były dosyć burzliwe, bowiem tego ro-
dzaju problemów ignorować nie można. Wszak 
to właśnie samorządowcom powinno zależeć 
bezpieczeństwie mieszkańców. Stąd właśnie 
taki temat posiedzenia wspomnianej komisji.

roblem, który został poruszony podczas 
obrad, nie jest nowy. Jak podkreślał je-Pden z członków komisji, a zarazem 

przewodniczący Zarządu Osiedla Morcinka, 
Norbert Małolepszy, ciągnie się już od dłu-
ższego czasu. Jako prawdopodobną przyczy-
nę problemu wskazywano nadbudowę, należą-
cą do prywatnego inwestora. Prawdopodobną, 
bo niestety do dnia dzisiejszego owa przyczyna 
nie została wykryta. Sprawa badana jest przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój. Jednak, 
jak zdradza sam inspektor nie jest to jedyny 
problem, związany z tym blokiem, badany 
przez Nadzór Budowlany.

odczas kontroli okresowej, której termin 
ustalono wraz z zarządcą budynku, Pczyli Górniczą Spółdzielnią Budowni-

ctwa Mieszkaniowego z siedzibą w Wodzisła-
wiu Śląskim, okazało się, że występują uchy-
bienia mogące stwarzać zagrożenie bezpie-
czeństwa ludzi i mienia i zaleciła w celu usunię-
cia zagrożenia odcięcie dopływu gazu do jun-
kersów. Niestety nie wszyscy mieszkańcy lo-
kali, w których wskazano uchybienia, zgodzili 
się na wymianę junkersów na bojlery elektry-
czne. - Musieliśmy usunąć skutek, bo przy-
czyny nie znaliśmy i de facto nie znamy do dnia 
dzisiejszego - stwierdził podczas obrad komisji 
Prezes Zarządu GSBM, Arkadiusz Gromotka. - 
Dwójka z tych właścicieli wyraziła zgodę na 
odcięcie gazu. W zamian zainstalowaliśmy boj-
lery. Natomiast pozostała dwójka takiej zgody 
nie wyraziła i do dnia dzisiejszego używają ga-
zu. Mieszkańcy tłumaczyli, że mają nowocze-
sne junkersy, które w razie braku ciągu w komi-
nie spalinowym natychmiast odłączają urzą-
dzenie. Może to być zawodne. Moim zdaniem 
ci mieszkańcy sami na siebie sprowadzają nie-
bezpieczeństwo – dodał.

z powodu braku dostępu do nadbudowy nie 
udało się poznać przyczyny tego problemu. Po-
zostawało jedynie zająć się usuwaniem skut-
ków. Podczas ostatniej kontroli, wykonanej w li-
stopadzie minionego roku, wykazano, że pro-
blem istnieje już tylko w jednym z mieszkań. 
Wszelkie próby porozumienia się ze strony 
spółdzielni z inwestorem nadbudowy nie przy-
noszą oczekiwanych skutków. Doprowadzenie 
sprawy do końca dodatkowo utrudnia fakt, iż 
owy przedsiębiorca obecnie przebywa w... 
areszcie.

rezes Zarządu GSBM, Arkadiusz 
Gromotka, jak i Powiatowy Inspektora PNadzoru Budowlanego dla Miasta Ja-

strzębie-Zdrój Wojciech Długosz przekazali in-
formację, jak sprawa przedstawia się na chwilę 
obecną. Pan Arkadiusz Gromotka zobowiązał 
się, że poinformuje członków komisji o jakich-
kolwiek zmianach w tej sprawie.

 pewnością nie jest to jeszcze koniec 
całej sprawy. Stosowne służby badają Zczy mieszkańcy bloku mogą czuć się 

bezpiecznie. Jedno jest pewne – wygląd tej bu-
dowli nie przynosi chluby naszemu miastu. 
A odsuwanie w czasie ostatecznego rozwiąza-
nia problemu wystawia niekorzystne świadec-
two odpowiednim instytucjom. Oby nie stało się 
tak, że dopiero po jakimś nieszczęśliwym wy-
padku, zostaną podjęte radykalne i szybkie 
działania.

fotomontaż:   gazeta JasNet
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ajemnicza nadbudowa, która pojawiła 
się na wspomnianym budynku nadal nie Tjest wykończona, chociaż termin wyko-

nania tego przedsięwzięcia przez inwestora mi-
nął w... 1996 roku. Ten dziwny twór, powstający 
na „dachu” budzi powszechne zdziwienie. 
Zdjęcia tego bloku obiegły cały kraj, pokazując 
się w różnego rodzaju portalach, gazetach czy 
nawet telewizji ogólnopolskiej. Z ust ludzi naj-
częściej padało pytania: „Co to właściwie jest? 
Ten obiekt przypomina mi betonowe mon-
strum”. Niestety nikt nie potrafi udzielić odpo-
wiedzi. Powstawanie tego wzbudzającego 
zdziwienie elementu na szczycie budynku było 
wielokrotnie przerywane, następnie wznawia-
ne, a w tajemniczy sposób ginęły niektóre do-
kumenty związane z nadbudową. Obecny pro-
blem, po raz pierwszy pojawił się w 2005 r., kie-
dy to kominiarz, wykonujący przegląd, zarzucił 
inwestorowi błędy w wykonawstwie, a także 
niestosowanie się do obowiązujących prze-
pisów. Wtedy po raz pierwszy z tą sprawą spo-
tkał się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budo-
wlanego. Wszczął on postępowanie wyjaśnia-
jące i nakazał wykonanie ekspertyzy, która nie 
wykazała nieprawidłowości. Od tego momentu 
wszelkie przeglądy kominiarskie na terenie 
nadbudowy zlecane były przez inwestora. 
W ten sposób do zarządcy trafiały dwie opinie 
kominiarskie. Do listopada roku 2009 nad-
budowa nie stwarzała zagrożenia dla mie-
szkańców. Właśnie wtedy podczas kontroli 
przewodów kominowych, wykryto pewne nie-
prawidłowości. Dwie opinie kominiarskie, które 
wpłynęły do zarządcy budynku, którym jest 
Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszka-
niowego, różniły się. Jedna z nich zlecona była 
przez GSBM, natomiast druga przez prywatne-
go inwestora, do którego należy nadbudowa. 
To właśnie w tej pierwszej wykryto problem.

a początku grudnia 2009 roku spół-
dzielnia zwróciła się do prokuratury Nz zawiadomieniem o otrzymaniu 

dwóch różnych opinii kominiarskich i prośbą 
o wyjaśnienie sprawy. Prokuratura wszczęła 
postępowanie, mające na celu wyłonienia opi-
nii, niezgodnej z prawem. Postępowanie w tej 
sprawie ta trwa do dnia dzisiejszego. Pro-
kurator zlecił policji, aby wraz z powołanym 
przez niego biegłym, poświadczyli nieprawdę 
jednej ze stron. Pięciokrotny termin wejścia na 
teren „budowy” ustalany z prywatnym przedsię-
biorcą nie doszedł do skutku, bowiem inwestor 
nie wyraził zgody na wejście na teren, prowa-
dzonej przez siebie budowy.

olejna kontrola kominiarska, przepro-
wadzona na zlecenie zarządcy budyn-Kku w pierwszej połowie 2010 roku, 

wykazała, że w czterech mieszkaniach wystę-
pują niedrożności kominowych. Podobny doku-
ment ze strony inwestora nie wpłynął. Niestety 

Ü
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Dawno powinni tenblok rozwalic w drobny mak, a ludzi 
wysiedlić!!!
autor:  rozwalić to!!

Problem był, jest i będzie. Tylko nieliczni samorządo-
wcy są zainteresowani losem mieszkańców. Reszta ma 
swoje sprawy.  A budynek to wizytówka miasta! Jest czym 
sie chwalić! Brawo dla prezydenta!
autor: xart

Inspektor nadzoru budowlanego powinien beknąć, za 
to ze jest tak bezsilny i daje sie rolować. W końcu od czego 
ten inspektor jest. Jak komuś się coś na łeb zawali to wtedy 
będzie się chłop tłumaczył że o niczym nie wiedział. Dobrze 
ze są takie artykuły to przynajmniej ten kit nie przejdzie, że 
nie wiedział. Umie chyba czytać no nie????
autor: A na co nam ten inspektorek ?

Stefan Kisielewski: "Socjalizm bohatersko walczy 
z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju". Mówiąc 
najkrócej wczoraj pozwolili na budowę. Dzisiaj z tym walczą. 
Podać nazwiska tych d***li co na tą budowę pozwolili.
autor: Tadeusz

A czy w naszym mieście jest taka osoba jak "główny 
architekt miasta" lub osoba pełniąca podobną funkcje. Za-
pewne jest, to jego-ją brać za dupę, bo to ta osoba jest odpo-
wiedzialna za dziwolągi w naszym mieście.
autor: A GDZIE GŁÓWNY ARCHITEKT

ZOSTAWCIE TYTANICA!!
autor:  :)

TAM CIĄGLE GRA MUZYKA
autor: dr Paj-chi-wo
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Na jakim etapie są negocjacje 
płacowe w JSW S.A?

Po wymianie pism organizacji związkowych 
z Zarządem JSW S.A. i po pierwszym etapie ro-
zmów powstał protokół rozbieżności. Skutkiem 
takiego rozwiązania jest oczekiwanie na wy-
znaczenie mediatora z listy Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej.

Czego oczekuje strona związkowa?

Oczekujemy wzrostu zasadniczego wyna-
grodzenia o 10 %, co spowoduje wzrost płacy        
w 2011 roku o około 4 %.
 

No to niewiele różnicy w stosunku 
do propozycji Zarządu 2,3 %

Różnica jest istotna w podawaniu danych 
statystycznych. Propozycja 2,3 % wzrostu fun-
duszu wynagrodzenia oznacza, że zeszłoro-
czna podwyżka płacy miesięcznej pracowni-
ków JSW S.A. od miesiąca lipca ( uzyskana w 
skutek negocjanci związków ) o 3,5 %, plus wy-
korzystanie większej ilości nadgodzin ( prace w 
soboty i niedziele ), w niektórych kopalniach po-
woduje, że w roku 2011 r. fundusz wyna-
grodzeń w stosunku do 2010 roku wzrośnie 
o 2,3% ale płaca miesięczna górników w sto-
sunku do miesiąca grudzień 2010 r. nie. Dla-
tego strona związkowa mówi o podwyżce płacy 
zasadniczej o 10 %, co spowoduje realny 
wzrost wynagrodzenia w kolejnych miesiącach 
pracy. To może spowodować, że realne wy-
nagrodzenie górników nie zmaleje w stosunku 
do wzrostu cen i wzrostu kosztów utrzymania 
rodzin górniczych.

Prezes Jarosław Zagórowski 
twierdzi, że gdy strona związkowa 
zaakceptuje i podpisze projekt 
Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników JSW S.A.,                   
to pracownicy uzyskają większy 
wzrost wynagrodzenia jeszcze 
w tym roku

No tak prezes mówi, prezes to powtarza już 
drugi rok kalendarzowy. Jednak co innego de-
klaruje w mediach, a co innego dzieje się pod-
czas rozmów i negocjacji. Prezes twierdzi, że 
zwiększono ilość spotkań ale rozmowy tkwią 
cały czas w tym samym miejscu.

W czym tkwi problem?:

Problem mamy z ustaleniem w ZUZP zapi-
sów dotyczących:

● Ustalenia czasu pracy – ZZ uważają, że so-
bota ma być dniem wolnym od pracy oraz usta-
lenia, że dniówka pracy pod ziemią liczy się od 
wejścia i wyjścia z szybu 7,5 godziny, a w wa-
runkach szkodliwych 6 godzin; 
●  Ustalenia wypłat dodatkowych – XIV pensji, 
Barbórki, deputatu węglowego 8 ton dla 
wszystkich pracowników;
●  Ustalenia nowego sprawiedliwego sytemu 
wynagradzania;
● Ustalenia nowego spójnego regulaminu 
pracy; 
●  Ustalenia gwarancji zatrudnienia w przy-
padku podjęcia działań prywatyzacyjnych, jak 
i też ustalenie gwarancji wynagrodzenia;
● Ustalenia warunków zarządzania bezpie-
czeństwem, zatrudnienia.
 

Czy jest możliwe 
szybkie porozumienie?

Powiem tak, jeżeli strona pracodawcy nie 
będzie kozaczyć w mediach, nie będzie wpro-
wadzać w błąd pracowników. Jeżeli poważnie 
będzie traktować stronę społeczną, będzie na 
czas i w całości dostarczała niezbędne doku-
menty oraz udzielał pełnej informacji niezbęd-
nej do działania związków w tym zakresie. To 
jest szansa na szybkie porozumienie się w tej 
kwestii. Pracodawca w trakcie rozmów musi 
wykazać się dobrą wolą i zrozumieniem po-
trzeb pracowników. 

Według pracodawcy nie stać 
JSW S.A. na znaczne podwyżki 
wynagrodzeń:

Jeżeli JSW S.A. przyniosła ponad miliard 
dwieście milionów złotych i zapowiadany jest 
dobry wynik finansowy na rok 2011, to można 
ze spokojem stwierdzić, że stać naszego pra-
codawcę na realne podniesienie płacy naszym 
pracownikom.

No tak, ale w Waszej firmie 
są potrzebne inwestycje:   

Tak oczywiście zdajemy sobie sprawę, 
żeby kopalnie JSW S.A. się rozwijały jest po-
trzebna kwota około 3,5 miliarda złotych, ale ta 
kwota jest niezbędna w czasie rozłożonym od 7         
do 10 lat. W związku z tym widać, jak na dłoni, 
że takie pieniądze, jako przedsiębiorstwo jeste-
śmy w stanie sami zabezpieczyć. Jednocze-
śnie możemy dbać o stan techniczny kopalń 
i ich rozwój. Ale pracodawca powinien dbać 
o to, co w firmie najlepsze, o ludzi !. 

Rozmawiała : 
z Piotrem Szeredą przewodniczącym 
ZZK „Solidarność 80” JSW S.A. 
 A.D. 
 

JSW S.A. 
musi dbać 
o rozwój techniczny, 
o inwestycje 
ale także o swoich 
pracowników

Piotr Szereda
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MIEJSKIE 
INWESTYCJE 
2010 ROKU

CREDITBOX
PLACÓWKA BANKOWA

WIELE BANKÓW W JEDNYM MIEJSCU

Kredyty gotówkowe, hipoteczne, na oświadczenie 
Bez zgody współmałżonka i dla zadłużonych
Kredyty konsolidacyjne
Zmniejszamy ratę nawet o 50%

Jastrzębie-Zdrój

ul. 11 Listopada 39

tel/fax: 32 470 07 02

www.creditbox.pl 

creditbox@o2.pl

Pon - Piątek 08:00 - 16:00

WSZYSTKIE OPŁATY 1zł

CHWILÓWKA DO 600zł



?



PIZZA
1. PIZZA SALAMI                  20,00 26,00

( sos, ser, pieczarki, salami )
2. PIZZA PEPPERONI                     20,00  26,00

(sos, ser, szynka, kukurydza, pepperoni )
3. PIZZA BAVARIA                    22,00   28,00

( sos, ser, pieczarki, cebula, 
czosnek, szynka, golonko )

4. PIZZA Z KURCZAKIEM            21,00    27,00
(sos, ser, pieczarki, papryka, 
cebula, szynka, kurczak )

5. PIZZA SZPINAKOWA    21,00   27,00
( sos, ser, szpinak, jajko, ser feta )

6. PIZZA BOLOGNESE    21,00   27,00
( sos, ser, bolognese, cebula, papryka )

7. PIZZA 4 PORY ROKU  „HIT”  27,00  33,00
( sos, ser (tuńczyk, jajko) (kurczak, pieczarki) 
(brokuły, kukurydza) (papryka, szynka ))

DODATKI :
SER                                        3,00
DODATEK   WARZYWNY 2,00
DODATEK MIĘSNY          3,00
DODATKOWY SOS           1,50

DANIA Z RÓŻNEJ KUCHNI
1. PLACEK PO WĘGIERSKU                                        17,00
2. PLACKI ZIEMNIACZANE Z KURCZAKIEM I SEREM 15,00
3. PIEROGI RUSKIE                                 1szt 1,70 
4. PIEROGI Z MIĘSEM   1szt         1,70
5. TORTILLA WEGETARIAŃSKA                                     13.00 

( cebula, papryka, brokuł, kukurydza, ser, surówka )
6. TORTILLA Z KURCZAKIEM                                      14,00

( kurczak, cebula, pieczarka, papryka, surówka )
7. TORTILLA ALLA BOLOGNESE                                    14,00

( sos boloński, ser )
8. LASAGNE BOLOGNESE                                          16,00

( lasagne, sos boloński, ser, beszamel )
9. LASAGNE ALLA VEGETARIAN                                    16,00

( lasagne, szpinak, jajko, ser, feta, czosnek )
10.SPAGHETTI ALLA CARBONARE                                  13,00

( sos śmietanowy, szynka )
11. SPAGHETTI BOLOGNESE                                       15,00

( sos boloński, parmezan )
12.SPAGHETTI QUATTRO FORMAGGI                                16,50

( 4 rodzaje sera, czosnek, sos śmietanowy )
13.PENNE RIGATONI CON FUNGI PORCINI                      15,00

( sos śmietanowy, grzyby, cebula )
14.PENNE RIGATONI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM  15,50

( brokuły, pieczarki, szynka, parmezan )
15.PENNE RIGATONI CON SPINACI                                14,00

( sos śmietanowy, szpinak, szynka, czosnek ) 
16.TORTELlINI CON I SPINACI                                  16,00
 ( sos śmietanowy, szpinak, boczek, szynka, czosnek ) 
17. TORTELLINI Z KURZCZAKIEM                                  16,00

( sos śmietan., kurczak, pieczarki, kukurydza, papryka )
18.TORTELLINI ALLA BOLOGNESE                                 16,00

( sos boloński,  zapiekane serem i ziołami )

MIĘSIWA
1. SCHAB PANIEROWANY               12,00
2. BAVARSKI MIX                                 15,00

( schab, boczek, pomidor,  sos czosnkowy)
3. SZNYCEL WIEPRZOWY Z JAJKIEM 13,50
4. KARCZEK NA OSTRO 

ZAPIEKANY SEREM              15,00
5. KARCZEK GRILLOWANY 

Z PIECZARKAMI Z PATELNI  13,00
6. KARCZEK Z SOSEM GRZYBOWYM     14,00
7. GOLONKO GOTOWANE                    w/w    3,50
8. GOLONKO Z GRILLA                         w/w    3,50
9. GOLONKO PO BAVARSKU               w/w     4,00
10.PIERŚ PANIEROWANA                          11,00
11. FAWORKI DROB. Z SOSEM GRZYB.         14,00
12.PIERŚ FASZEROWANA SZYNKĄ

SZWARCWALDZKĄ, POMIDORAMI 
SUSZONYMI I SEREM FETA 15,00

13.ŚLIMAKI DROB. W CZTERECH SMAKACH
       ( curry, czosnkowy, ziołowy, chilli ) 15,00
14.WĄTRÓBKA DROBIOWA Z CEBULKĄ   8,50
15.PAŁECZKI DROBIOWE NA OSTRO     

Z SOSEM SALSA MEXICANA   3szt.  11,00
16.ROLADA WOŁOWA                               18,00

SAŁATKI
1. SAŁATKA GRECKA                      15,00

( sałata mix, pomidor, ogórek, 
cebula, ser feta, oliwki, sos vinegrette )

2. SAŁATKA SZEFA                  15,00
( sałata mix, pomidor, ogórek, cebula, 
kukurydza, kurczak grillowany, 
grzanki ziołowe, sos czosnkowy )

3. SAŁATKA BAVARSKA                   15,00
( sałata mix, szynka szwarcwaldzka, 
mozzarella, kukurydza, sos 1000 wysp )

4. SAŁATKA NICEJSKA           15,00
( sałata mix, tuńczyk, jajko,
pomidory suszone, sos czosnkowy )

5. SAŁATKA FARMERSKA               15,00
( sałata mix, pomidor, cebula, 
boczek, jajko, ser, sos czosnkowy )

6. SAŁATKA VEGA                15,00
( sałata mix, pomidor, ogórek, cebula, 
kukurydza, papryka, brokuły, sos vineg. )

7. SAŁATKA ŚWIATOWA               15,00
( tortelini, brokuły, ser feta, 
kukurydza, szynka, sos czosnkowy )

8. SAŁATKA MEXICO                    15,00
( sałata mix, papryka, pomidor, cebula, 
kukurydza, schab grill., sos meksykański.) 

PRZYSTAWKI

ZUPY

RYBY

1. PAJDY CHLEBA SWOJSKIEGO 
ZE SMALCEM   6,00

2. CAPRESSE                           12,00
3. ALLA  SUSHI Z SZYNKI 

SZWARCWALDZKIEJ 13,00
4. ZIEMNIACZANE ROSTTI 

Z POLĘDWICZKAMI  DROBIOWYMI 10,00  
5. CAMEMMBERT PANIEROWANY  

Z SAŁATĄ  I ŻURAWINĄ   9,00
6. PALUCHY DO PIWA 

Z SOSEM CZOSNKOWYM     7,00
7. MIX DO PIWKA   9,00

( krążki cebul., dufinki, śliwki w boczku )

1. ROSÓŁ Z DOMOWYM MAKARONEM  5,50
2. ZUPA CZOSNKOWA Z GRZANKAMI 7,00
3. ZUPA GRZYBOWA  9,00
4. KOCIOŁEK BAVARSKI NA OSTRO     13,00
5. ZUPA RODOWITEGO BAVARCZYKA  8,00

( boczek, cebula, ziemniaki, pomidor )
6. FLACZKI   8,00
7. KREM Z ZIELONEGO GROSZKU    6,00
8. BARSZCZ CZYSTY   5,00
 - Z JAJKIEM  6,00
 - Z USZKAMI  6,50         

1. ŁOSOŚ W SOSIE KOPERKOWYM       17,00
2. FILET Z PSTRĄGA 

FASZEROWANY WARZYWAMI               15,00
3. DORSZ W CIEŚCIE                                       11,50

SURÓWKI

DODATKI

1. WIOSENNA    4,00
2. FASOLKA SZPARAGOWA   5,00
3. MIZERIA    5,00
4. „MODRA”   4,00
5. KAPUSTA ZASMAŻANA  5,50
6. BUKIET WARZYW 

Z SOSEM CZOSNKOWYM  6,00
7. KAPUSTA KISZONA   4,00
8. SURÓWKA Z KAP.  BIAŁEJ 4,00
9. BURACZKI   4,00
10.ZESTAW SURÓWEK   5,00

1. ZIEMNIAKI GOTOWANE   3,50
2. ZIEMNIAKI Z PATELNI 

Z BOCZKIEM 5,00
3. DUFINKI  5,50
4. FRYTKI 4,50
5. RYŻ Z WARZYWAMI    6,00
6. ROSTTI   5,00
7. KLUSKI ŚLĄSKIE   4,00       

Marcin Gigla, szef kuchni poleca

tel. 32 43 47 546
kom. 509 547 874www.bavaria.j-bie.pl

ul. Krokusów 2
(zjazd na OWN przy ul. Cieszyńskiej)
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Zapraszamy od 13.00 do ostatniego klienta :)
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Zima w pełni, a już można oglądać jej skutki na nawierzchniach dróg i chodników. Liczne 
dziury w drodze są częstą przyczyną dość kosztownej naprawy samochodu. Natomiast 
śliskie i nieodśnieżone chodniki są prawdziwą zmorą dla pieszych, gdzie nietrudno 
o wypadek. Złamana ręka czy noga potrafi skutecznie „wyłączyć” człowieka nawet na 
kilka miesięcy z pracy zawodowej, nie wspominając już o kosztach leczenia. Nic 
dziwnego, że ludzie coraz częściej chcą dochodzić rekompensaty za poniesione straty.

50 km/h łatwiej pojazd opanować, a skutki ewen-
tualnego najechania na dziurę w jezdni są o wiele 
mniejsze”. 

Ale co wówczas, kiedy uparty kierowca nadal 
będzie chciał dochodzić swoich strat od na przy-
kład od miasta? „Jeśli dojdzie do uszkodzenia sa-
mochodu z powodu złego stanu nawierzchni 
dróg, a właściciel samochodu będzie chciał z tego 
tytułu dochodzić odszkodowania wówczas musi 
udokumentować to zdarzenie. Konieczne jest 
wtedy spisanie protokołu, do którego powinna być 
załączona dokumentacja (tzn. zdjęcie, zeznania 
świadków, dowody naprawy, można też wezwać 
straż miejską lub policję). Taka dokumentacja kie-
rowana jest do zakładu ubezpieczającego, 
rozstrzygającego o zasadności roszczeń. Wów-
czas badane są warunki w jakich powstało uszko-
dzenie”- wyjaśnia naczelnik Maria Pilarska. 

W przypadku uznania racji kierowcy lub prze-
chodnia, który pośliznął się na śliskim chodniku 
pieniądze na odszkodowanie nie pochodzą z bu-
dżetu miasta. „Miasto jest ubezpieczone od sku-
tków nieszczęśliwych wypadków. Jednak zakład 
ubezpieczający, z którym miasto podpisało umo-
wę za każdym razem bada z czyjej winy miał mie-
jsce wypadek. Oznacza to, że nie za każde tego 
typu zdarzenie wypłacane jest odszkodowanie. 
Wcześniej jednak trzeba opisać dokładnie sytu-
ację, która miała miejsce i skierować wniosek 
wraz z całą dokumentacją do Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji. Należy dołą-
czyć do niego dokumentację, a więc na przykład 
leczniczą wraz z oświadczeniami świadków. 
Urząd Miasta natomiast dokonuje analizy, czy da-
na droga lub chodnik była utrzymana na odp-
owiednim poziomie i informacje te kieruje do 

Co zrobić, kiedy samochód wjedzie w koleinę 
czy dziurę w drodze i „cierpi” na tym zawieszenie. 
Wiadomo, że właściciel pojazdu musi udać się 
wówczas do warsztatu i zapłacić słony rachunek. 
Potem pozostaje mu liczyć na to, że do końca se-
zonu.... szczęście będzie sprzyjało i uniknie po-
dobnych wpadek. Nie jest przecież tak, że każda 
dziura w drodze, jest natychmiast usuwana. Nie 
zawsze też warunki atmosferyczne pozwalają na 
natychmiastowe działanie. Wówczas nawet naj-
cierpliwsi kierowcy klną na czym świat stoi. Coraz 
częściej myślą też o dochodzeniu rekompensaty 
za poniesione koszty naprawy. 

Do kogo udać się z rachunkiem i zażądać 
zwrotu pieniędzy za poniesione straty? Najpierw 
trzeba dojść do tego, do kogo należy droga, której 
stan pozostawiał wiele do życzenia, a potem 
zwrócić się o pieniądze. Nie jest jednak łatwo je 
uzyskać. Właściciel, czy administrator, drogi sta-
nie na głowie, żeby to na kierowcę zrzucić wszel-
kie usterki, jakie wystąpiły w samochodzie. Wia-
domo, nie każdy od razu chce płacić i broni swoje-
go interesu. Jeśli chodzi o drogi należące do Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój to pieczę nad nimi dzierży 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, 
którym kieruje naczelnik Maria Pilarska. Pani na-
czelnik ma dla użytkowników dróg dobrą radę: 
„Przypomnę, że artykuły 3, 19, 30 Kodeksu Dro-
gowego mówią o konieczności zachowania 
szczególnej ostrożności przez kierującego poja-
zdem w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, dostosowując prędkość do wa-
runków na drodze. Stosowanie się przez kiero-
wców do tego zapisu pozwala uniknąć nie tylko 
wiele wypadków, ale też uszkodzeń samocho-
dów. Jadąc z kodeksową prędkością na przykład 

ubezpieczyciela razem z wnioskiem o wypłatę 
odszkodowania” - mówi Maria Pilarska. Według 
informacji Urzędu Miasta w 2011 roku 1 kierowca 
zdecydował się dochodzić odszkodowania, 
w 2010 – 3, 2009 – kilkunastu. Firma z którą mia-
sto ma podpisaną umowę to INTERRISK 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Po złożeniu stosownej dokumentacji pozo-
staje czekać na decyzję zakładu ubezpieczają-
cego. Jeśli będzie negatywna, to można się od-
woływać. Jedyną instancją, która może spowodo-
wać, że poszkodowany otrzyma pieniądze jest 
niezawisły sąd. Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji przyznaje, że ta droga 
dochodzenia swoich racji stoi otworem również 
dla mieszkańców Jastrzębia: „Jeśli ktoś nie czuje 
się usatysfakcjonowany decyzją zakładu ubez-
pieczającego, wówczas przysługuje mu prawo 
zwrócenia się do sądu i dochodzenia swoich racji. 
Sprawy te trwają nawet do półtora roku czasu”. 

Uzyskanie odszkodowania za straty ponie-
sione nie z własnej winy jest jednym z należnych 
nam praw. Jednak umowa z firmą ubezpieczającą 
nie do końca załatwia sprawę i może być zwykłą 
„spychologią”. W przypadku zniszczonego samo-
chodu, komplikacji medycznych i często długo-
trwałej choroby żadne pieniądze nie są wystar-
czającą rekompensatą. I trzeba podkreślić, że to 
na właścicielach i administratorach dróg i chodni-
ków spoczywa ich odpowiednie utrzymanie. Pod-
pisanie umowy z firmą ubezpieczającą nie do 
końca załatwia sprawę. A zbyt duże obwarowania 
i warunki, jakie stawia się bogu ducha winnym 
ludziom, to jakieś nieporozumienie. Oczywiście, 
że trzeba zabezpieczyć się przed grupą osób, 
chcących wyłudzić pieniądze, ale trudno też każ-
dego petenta od razu podejrzewać o złe zamiary. 
Kto bowiem dobrowolnie chciałby uszkodzić sa-
mochód lub poddać się, czasami skomplikowa-
nej, operacji chirurgicznej?

Katarzyna Barczyñska

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Taki mi poniszczyło raz samochód, ze dzięki bardzo. 
A w urzędzie powiedzieli mi ze to moja wina. robią wszystko 
byle tylko kasy nie dać - kombinatorzy jedni!!!
autor: kombinatorzy!!!

Stan dróg w naszym mieście to skandal. Co ta Pilar-
ska w ogóle sobie myśli, że za co bierze pieniądze - za 
nic???
autor: Za co biora kasę!!!

Czy na Skrzyszowskiej mają się odbyć zawody w mo-
tocrossie? Jeśli tak to dziury są za duże na zawody. Mie-
szkańcy samochodem jakoś muszą dojechać ale moto-
crosowcy mogą protestować.
autor: takie pytanko

Wypowiedź p.Pilarskiej jest wykładnikiem tego, jacy 
ludzie pracują w naszym UM.Nie ma się co dziwić podległym 
pracownikom p.Prezydenta, skoro on wybrał sobie na I-go 
zastępcę człowieka, który nawet nie został wybrany przez 
społeczeństwo miasta na radnego, bo stracił zaufanie u lu-
dzi. Pracownicy Ci mają na czole napisane sakramentalne 
słowo " NIE dla petentów !! ".
autor: Krzysztof

jedyna rada jeździć rzeczywiście powoli, to wjechanie 
nawet do sporej dziury nie uszkodzi zawieszenia. Miasto 
wybrało ubezpieczalnię, w której na oględziny czeka się 
tygodniami, a na odszkodowania miesiącami. przy czym jak 
się zrobi drobny błąd w zgłoszeniu szkody, to oni odrzucają 
zgłoszenie bez poinformowania, że jest błąd!!!! dlaczego ich 
wybrano? wiadomo, ktoś "załatwił".....
autor: jaś

Poustawiać na rogatkach miasta tablice z napisem 
"UWAGA! KRATERY JANECKIEGO!"
autor:  dżordż

Ciekawe kiedy zniknie ta dziura na ul. Rybnickiej ??!!!
autor: ara

Wiecej na

www.jasnet.pl
Wiecej na

www.jasnet.pl

Wasze komentarze



PIZZA
1. PIZZA SALAMI                  20,00 26,00

( sos, ser, pieczarki, salami )
2. PIZZA PEPPERONI                     20,00  26,00

(sos, ser, szynka, kukurydza, pepperoni )
3. PIZZA BAVARIA                    22,00   28,00

( sos, ser, pieczarki, cebula, 
czosnek, szynka, golonko )

4. PIZZA Z KURCZAKIEM            21,00    27,00
(sos, ser, pieczarki, papryka, 
cebula, szynka, kurczak )

5. PIZZA SZPINAKOWA    21,00   27,00
( sos, ser, szpinak, jajko, ser feta )

6. PIZZA BOLOGNESE    21,00   27,00
( sos, ser, bolognese, cebula, papryka )

7. PIZZA 4 PORY ROKU  „HIT”  27,00  33,00
( sos, ser (tuńczyk, jajko) (kurczak, pieczarki) 
(brokuły, kukurydza) (papryka, szynka ))

DODATKI :
SER                                        3,00
DODATEK   WARZYWNY 2,00
DODATEK MIĘSNY          3,00
DODATKOWY SOS           1,50

DANIA Z RÓŻNEJ KUCHNI
1. PLACEK PO WĘGIERSKU                                        17,00
2. PLACKI ZIEMNIACZANE Z KURCZAKIEM I SEREM 15,00
3. PIEROGI RUSKIE                                 1szt 1,70 
4. PIEROGI Z MIĘSEM   1szt         1,70
5. TORTILLA WEGETARIAŃSKA                                     13.00 

( cebula, papryka, brokuł, kukurydza, ser, surówka )
6. TORTILLA Z KURCZAKIEM                                      14,00

( kurczak, cebula, pieczarka, papryka, surówka )
7. TORTILLA ALLA BOLOGNESE                                    14,00

( sos boloński, ser )
8. LASAGNE BOLOGNESE                                          16,00

( lasagne, sos boloński, ser, beszamel )
9. LASAGNE ALLA VEGETARIAN                                    16,00

( lasagne, szpinak, jajko, ser, feta, czosnek )
10.SPAGHETTI ALLA CARBONARE                                  13,00

( sos śmietanowy, szynka )
11. SPAGHETTI BOLOGNESE                                       15,00

( sos boloński, parmezan )
12.SPAGHETTI QUATTRO FORMAGGI                                16,50

( 4 rodzaje sera, czosnek, sos śmietanowy )
13.PENNE RIGATONI CON FUNGI PORCINI                      15,00

( sos śmietanowy, grzyby, cebula )
14.PENNE RIGATONI ZAPIEKANE POD BESZAMELEM  15,50

( brokuły, pieczarki, szynka, parmezan )
15.PENNE RIGATONI CON SPINACI                                14,00

( sos śmietanowy, szpinak, szynka, czosnek ) 
16.TORTELlINI CON I SPINACI                                  16,00
 ( sos śmietanowy, szpinak, boczek, szynka, czosnek ) 
17. TORTELLINI Z KURZCZAKIEM                                  16,00

( sos śmietan., kurczak, pieczarki, kukurydza, papryka )
18.TORTELLINI ALLA BOLOGNESE                                 16,00

( sos boloński,  zapiekane serem i ziołami )

MIĘSIWA
1. SCHAB PANIEROWANY               12,00
2. BAVARSKI MIX                                 15,00

( schab, boczek, pomidor,  sos czosnkowy)
3. SZNYCEL WIEPRZOWY Z JAJKIEM 13,50
4. KARCZEK NA OSTRO 

ZAPIEKANY SEREM              15,00
5. KARCZEK GRILLOWANY 

Z PIECZARKAMI Z PATELNI  13,00
6. KARCZEK Z SOSEM GRZYBOWYM     14,00
7. GOLONKO GOTOWANE                    w/w    3,50
8. GOLONKO Z GRILLA                         w/w    3,50
9. GOLONKO PO BAVARSKU               w/w     4,00
10.PIERŚ PANIEROWANA                          11,00
11. FAWORKI DROB. Z SOSEM GRZYB.         14,00
12.PIERŚ FASZEROWANA SZYNKĄ

SZWARCWALDZKĄ, POMIDORAMI 
SUSZONYMI I SEREM FETA 15,00

13.ŚLIMAKI DROB. W CZTERECH SMAKACH
       ( curry, czosnkowy, ziołowy, chilli ) 15,00
14.WĄTRÓBKA DROBIOWA Z CEBULKĄ   8,50
15.PAŁECZKI DROBIOWE NA OSTRO     

Z SOSEM SALSA MEXICANA   3szt.  11,00
16.ROLADA WOŁOWA                               18,00

SAŁATKI
1. SAŁATKA GRECKA                      15,00

( sałata mix, pomidor, ogórek, 
cebula, ser feta, oliwki, sos vinegrette )

2. SAŁATKA SZEFA                  15,00
( sałata mix, pomidor, ogórek, cebula, 
kukurydza, kurczak grillowany, 
grzanki ziołowe, sos czosnkowy )

3. SAŁATKA BAVARSKA                   15,00
( sałata mix, szynka szwarcwaldzka, 
mozzarella, kukurydza, sos 1000 wysp )

4. SAŁATKA NICEJSKA           15,00
( sałata mix, tuńczyk, jajko,
pomidory suszone, sos czosnkowy )

5. SAŁATKA FARMERSKA               15,00
( sałata mix, pomidor, cebula, 
boczek, jajko, ser, sos czosnkowy )

6. SAŁATKA VEGA                15,00
( sałata mix, pomidor, ogórek, cebula, 
kukurydza, papryka, brokuły, sos vineg. )

7. SAŁATKA ŚWIATOWA               15,00
( tortelini, brokuły, ser feta, 
kukurydza, szynka, sos czosnkowy )

8. SAŁATKA MEXICO                    15,00
( sałata mix, papryka, pomidor, cebula, 
kukurydza, schab grill., sos meksykański.) 

PRZYSTAWKI

ZUPY

RYBY

1. PAJDY CHLEBA SWOJSKIEGO 
ZE SMALCEM   6,00

2. CAPRESSE                           12,00
3. ALLA  SUSHI Z SZYNKI 

SZWARCWALDZKIEJ 13,00
4. ZIEMNIACZANE ROSTTI 

Z POLĘDWICZKAMI  DROBIOWYMI 10,00  
5. CAMEMMBERT PANIEROWANY  

Z SAŁATĄ  I ŻURAWINĄ   9,00
6. PALUCHY DO PIWA 

Z SOSEM CZOSNKOWYM     7,00
7. MIX DO PIWKA   9,00

( krążki cebul., dufinki, śliwki w boczku )

1. ROSÓŁ Z DOMOWYM MAKARONEM  5,50
2. ZUPA CZOSNKOWA Z GRZANKAMI 7,00
3. ZUPA GRZYBOWA  9,00
4. KOCIOŁEK BAVARSKI NA OSTRO     13,00
5. ZUPA RODOWITEGO BAVARCZYKA  8,00

( boczek, cebula, ziemniaki, pomidor )
6. FLACZKI   8,00
7. KREM Z ZIELONEGO GROSZKU    6,00
8. BARSZCZ CZYSTY   5,00
 - Z JAJKIEM  6,00
 - Z USZKAMI  6,50         

1. ŁOSOŚ W SOSIE KOPERKOWYM       17,00
2. FILET Z PSTRĄGA 

FASZEROWANY WARZYWAMI               15,00
3. DORSZ W CIEŚCIE                                       11,50

SURÓWKI

DODATKI

1. WIOSENNA    4,00
2. FASOLKA SZPARAGOWA   5,00
3. MIZERIA    5,00
4. „MODRA”   4,00
5. KAPUSTA ZASMAŻANA  5,50
6. BUKIET WARZYW 

Z SOSEM CZOSNKOWYM  6,00
7. KAPUSTA KISZONA   4,00
8. SURÓWKA Z KAP.  BIAŁEJ 4,00
9. BURACZKI   4,00
10.ZESTAW SURÓWEK   5,00

1. ZIEMNIAKI GOTOWANE   3,50
2. ZIEMNIAKI Z PATELNI 

Z BOCZKIEM 5,00
3. DUFINKI  5,50
4. FRYTKI 4,50
5. RYŻ Z WARZYWAMI    6,00
6. ROSTTI   5,00
7. KLUSKI ŚLĄSKIE   4,00       

Marcin Gigla, szef kuchni poleca

tel. 32 43 47 546
kom. 509 547 874www.bavaria.j-bie.pl

ul. Krokusów 2
(zjazd na OWN przy ul. Cieszyńskiej)
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Zapraszamy od 13.00 do ostatniego klienta :)
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Zima w pełni, a już można oglądać jej skutki na nawierzchniach dróg i chodników. Liczne 
dziury w drodze są częstą przyczyną dość kosztownej naprawy samochodu. Natomiast 
śliskie i nieodśnieżone chodniki są prawdziwą zmorą dla pieszych, gdzie nietrudno 
o wypadek. Złamana ręka czy noga potrafi skutecznie „wyłączyć” człowieka nawet na 
kilka miesięcy z pracy zawodowej, nie wspominając już o kosztach leczenia. Nic 
dziwnego, że ludzie coraz częściej chcą dochodzić rekompensaty za poniesione straty.

50 km/h łatwiej pojazd opanować, a skutki ewen-
tualnego najechania na dziurę w jezdni są o wiele 
mniejsze”. 

Ale co wówczas, kiedy uparty kierowca nadal 
będzie chciał dochodzić swoich strat od na przy-
kład od miasta? „Jeśli dojdzie do uszkodzenia sa-
mochodu z powodu złego stanu nawierzchni 
dróg, a właściciel samochodu będzie chciał z tego 
tytułu dochodzić odszkodowania wówczas musi 
udokumentować to zdarzenie. Konieczne jest 
wtedy spisanie protokołu, do którego powinna być 
załączona dokumentacja (tzn. zdjęcie, zeznania 
świadków, dowody naprawy, można też wezwać 
straż miejską lub policję). Taka dokumentacja kie-
rowana jest do zakładu ubezpieczającego, 
rozstrzygającego o zasadności roszczeń. Wów-
czas badane są warunki w jakich powstało uszko-
dzenie”- wyjaśnia naczelnik Maria Pilarska. 

W przypadku uznania racji kierowcy lub prze-
chodnia, który pośliznął się na śliskim chodniku 
pieniądze na odszkodowanie nie pochodzą z bu-
dżetu miasta. „Miasto jest ubezpieczone od sku-
tków nieszczęśliwych wypadków. Jednak zakład 
ubezpieczający, z którym miasto podpisało umo-
wę za każdym razem bada z czyjej winy miał mie-
jsce wypadek. Oznacza to, że nie za każde tego 
typu zdarzenie wypłacane jest odszkodowanie. 
Wcześniej jednak trzeba opisać dokładnie sytu-
ację, która miała miejsce i skierować wniosek 
wraz z całą dokumentacją do Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji. Należy dołą-
czyć do niego dokumentację, a więc na przykład 
leczniczą wraz z oświadczeniami świadków. 
Urząd Miasta natomiast dokonuje analizy, czy da-
na droga lub chodnik była utrzymana na odp-
owiednim poziomie i informacje te kieruje do 

Co zrobić, kiedy samochód wjedzie w koleinę 
czy dziurę w drodze i „cierpi” na tym zawieszenie. 
Wiadomo, że właściciel pojazdu musi udać się 
wówczas do warsztatu i zapłacić słony rachunek. 
Potem pozostaje mu liczyć na to, że do końca se-
zonu.... szczęście będzie sprzyjało i uniknie po-
dobnych wpadek. Nie jest przecież tak, że każda 
dziura w drodze, jest natychmiast usuwana. Nie 
zawsze też warunki atmosferyczne pozwalają na 
natychmiastowe działanie. Wówczas nawet naj-
cierpliwsi kierowcy klną na czym świat stoi. Coraz 
częściej myślą też o dochodzeniu rekompensaty 
za poniesione koszty naprawy. 

Do kogo udać się z rachunkiem i zażądać 
zwrotu pieniędzy za poniesione straty? Najpierw 
trzeba dojść do tego, do kogo należy droga, której 
stan pozostawiał wiele do życzenia, a potem 
zwrócić się o pieniądze. Nie jest jednak łatwo je 
uzyskać. Właściciel, czy administrator, drogi sta-
nie na głowie, żeby to na kierowcę zrzucić wszel-
kie usterki, jakie wystąpiły w samochodzie. Wia-
domo, nie każdy od razu chce płacić i broni swoje-
go interesu. Jeśli chodzi o drogi należące do Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój to pieczę nad nimi dzierży 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, 
którym kieruje naczelnik Maria Pilarska. Pani na-
czelnik ma dla użytkowników dróg dobrą radę: 
„Przypomnę, że artykuły 3, 19, 30 Kodeksu Dro-
gowego mówią o konieczności zachowania 
szczególnej ostrożności przez kierującego poja-
zdem w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, dostosowując prędkość do wa-
runków na drodze. Stosowanie się przez kiero-
wców do tego zapisu pozwala uniknąć nie tylko 
wiele wypadków, ale też uszkodzeń samocho-
dów. Jadąc z kodeksową prędkością na przykład 

ubezpieczyciela razem z wnioskiem o wypłatę 
odszkodowania” - mówi Maria Pilarska. Według 
informacji Urzędu Miasta w 2011 roku 1 kierowca 
zdecydował się dochodzić odszkodowania, 
w 2010 – 3, 2009 – kilkunastu. Firma z którą mia-
sto ma podpisaną umowę to INTERRISK 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Po złożeniu stosownej dokumentacji pozo-
staje czekać na decyzję zakładu ubezpieczają-
cego. Jeśli będzie negatywna, to można się od-
woływać. Jedyną instancją, która może spowodo-
wać, że poszkodowany otrzyma pieniądze jest 
niezawisły sąd. Naczelnik Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji przyznaje, że ta droga 
dochodzenia swoich racji stoi otworem również 
dla mieszkańców Jastrzębia: „Jeśli ktoś nie czuje 
się usatysfakcjonowany decyzją zakładu ubez-
pieczającego, wówczas przysługuje mu prawo 
zwrócenia się do sądu i dochodzenia swoich racji. 
Sprawy te trwają nawet do półtora roku czasu”. 

Uzyskanie odszkodowania za straty ponie-
sione nie z własnej winy jest jednym z należnych 
nam praw. Jednak umowa z firmą ubezpieczającą 
nie do końca załatwia sprawę i może być zwykłą 
„spychologią”. W przypadku zniszczonego samo-
chodu, komplikacji medycznych i często długo-
trwałej choroby żadne pieniądze nie są wystar-
czającą rekompensatą. I trzeba podkreślić, że to 
na właścicielach i administratorach dróg i chodni-
ków spoczywa ich odpowiednie utrzymanie. Pod-
pisanie umowy z firmą ubezpieczającą nie do 
końca załatwia sprawę. A zbyt duże obwarowania 
i warunki, jakie stawia się bogu ducha winnym 
ludziom, to jakieś nieporozumienie. Oczywiście, 
że trzeba zabezpieczyć się przed grupą osób, 
chcących wyłudzić pieniądze, ale trudno też każ-
dego petenta od razu podejrzewać o złe zamiary. 
Kto bowiem dobrowolnie chciałby uszkodzić sa-
mochód lub poddać się, czasami skomplikowa-
nej, operacji chirurgicznej?

Katarzyna Barczyñska

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Taki mi poniszczyło raz samochód, ze dzięki bardzo. 
A w urzędzie powiedzieli mi ze to moja wina. robią wszystko 
byle tylko kasy nie dać - kombinatorzy jedni!!!
autor: kombinatorzy!!!

Stan dróg w naszym mieście to skandal. Co ta Pilar-
ska w ogóle sobie myśli, że za co bierze pieniądze - za 
nic???
autor: Za co biora kasę!!!

Czy na Skrzyszowskiej mają się odbyć zawody w mo-
tocrossie? Jeśli tak to dziury są za duże na zawody. Mie-
szkańcy samochodem jakoś muszą dojechać ale moto-
crosowcy mogą protestować.
autor: takie pytanko

Wypowiedź p.Pilarskiej jest wykładnikiem tego, jacy 
ludzie pracują w naszym UM.Nie ma się co dziwić podległym 
pracownikom p.Prezydenta, skoro on wybrał sobie na I-go 
zastępcę człowieka, który nawet nie został wybrany przez 
społeczeństwo miasta na radnego, bo stracił zaufanie u lu-
dzi. Pracownicy Ci mają na czole napisane sakramentalne 
słowo " NIE dla petentów !! ".
autor: Krzysztof

jedyna rada jeździć rzeczywiście powoli, to wjechanie 
nawet do sporej dziury nie uszkodzi zawieszenia. Miasto 
wybrało ubezpieczalnię, w której na oględziny czeka się 
tygodniami, a na odszkodowania miesiącami. przy czym jak 
się zrobi drobny błąd w zgłoszeniu szkody, to oni odrzucają 
zgłoszenie bez poinformowania, że jest błąd!!!! dlaczego ich 
wybrano? wiadomo, ktoś "załatwił".....
autor: jaś

Poustawiać na rogatkach miasta tablice z napisem 
"UWAGA! KRATERY JANECKIEGO!"
autor:  dżordż

Ciekawe kiedy zniknie ta dziura na ul. Rybnickiej ??!!!
autor: ara

Wiecej na

www.jasnet.pl
Wiecej na

www.jasnet.pl

Wasze komentarze
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Panorama Jastrzębia-Zdroju.  Fot. Józef Żak - www.jasnet.pl/zak
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To autentyczna historia małżeństwa, które podczas II 
wojny światowej uratowało od zagłady szesnastu Żydów. 
Grzegorz i Anna Tyżowie mieszkali w Złoczowie (dzisie-
jsza Ukraina). Podczas zbliżającej się zagłady, znajomi, 
sąsiedzi i przyjaciele świadomi śmiertelnego zagrożenia, 
zwrócili się do Tyża z prośbą : „Grzesiu, jeżeli Ty nas nie 
uratujesz, to my zginiemy!” W tym czasie okupant doko-
nywał już masowych eksterminacji. Państwo Tyżowie bez 
dłuższego namysłu podjęli decyzję, że pomogą. Z uwagi 
na to, iż dom położony był blisko lasu, a wokoło mieszkało 
tylko siedmiu sąsiadów, którzy orientowali się, że u Tyżów 
od czasu do czasu mieszka granatowy policjant, unikali ja-
kichkolwiek wizyt u Pana Grzegorza. Te wszystkie oko-
liczności razem sprawiały, że ich dom był „bezpieczny”. 
Bywało nieraz tak, że kolumny wojsk hitlerowskich, 
zmierzające na front wschodni, biwakowały u niego, zaj-
mując stodołę, plac i mieszkanie. Zdarzało się, że oficero-
wie niemieccy spali pod jednym dachem z Żydami - kaci 
i ich niedoszłe ofiary razem, w jednym miejscu. 

Wykarmić 16 osób plus ich dwoje, było nie lada wy-
zwaniem. Jedna z ukrywanych osób miała dobre stosunki 
z miejscowym młynarzem. To on dostawał pieniądze za 
mąkę, z której później Grzegorz wypiekał kilkanaście 
chlebów. Zdarzało się, że niemiecki kucharz chochlą 
stukał w okno i pytał Tyża, czy jadł dzisiaj? Zostawiał wtedy 
wiadro z resztkami z wojskowego kotła. Swój dom i mie-
szkanie Tyżowie przystosowali do ukrywania prześlado-
wanych. W podziemiach piwnicy zrobili miejsce, osobne 
wejścia tak, by można było tam przebywać i mieszkać. 

Grzegorz Tyż urodził się 1 maja 1908 roku w Zło-
czowie na dawnych Kresach Wschodnich.  W czasie kam-
panii wrześniowej w stopniu szeregowca służył w artylerii 
lekkiej. Po agresji wojsk radzieckich 17 września dostał się 
do niewoli rosyjskiej. Uciekł z transportu jadącego do Ku-
zowa i wrócił do Złoczowa. W 1941 roku, po napaści oku-
panta na Związek Radziecki, został wcielony do armii 
sowieckiej. Służbę odbywał w Niżnie, 135 km od Kijowa. 
Jego brygada została okrążona przez Niemców pod Dar-
nicą. Hitlerowcy pozwolili wrócić do domu tym Polakom, 
którzy mieszkali na terenach przez nich okupowanych. 
Gdy po 14-dniowym marszu wrócił do Złoczowa, w mieś-
cie nie było jeszcze getta, ale Niemcy przygotowywali je. 
Jak nas nie uratujesz zginiemy, powiedzieli mi znajomi Ży-
dzi – wspominał Tyż. Z trzech pokojów, które zajmowałem, 
jeden musiałem oddać na kwaterunek dla dowódców nie-
mieckich. Drugi przygotowałem Żydom, sam mieszkałem 
z żoną w trzecim. Potem urządziłem jeszcze piwnicę i tam 
też mieszkali Żydzi – wyznał Grzegorz. 

Od jesieni 1942 do wyzwolenia w 1944 roku Tyż ukry-
wał 16 osób – z rodzin Tennenbaumów, panie Herzug, Ra-
iser i Roth, małżeństwo Stenshutzów, małżeństwo Pe-
rile’ów, Ewę Wainstuck i Edmunda Kina. – Dom państwa 
Tyżów znajdował się na odludziu, pod samym lasem, więc 
istniała nadzieja, że nikt nie zauważy, że nie mieszkają tam 
sami Tyżowie. Początkowo schronili się w piwnicy, którą 
gospodarz zaadoptował na kwaterę. Wstawił do piwnicy 
prycze i przygotował jako takie warunki do przetrwania 
czasu zagłady. Później, kiedy grono lokatorów powię-
kszyło się, część ukrywających się przebywała w pokoju 
na parterze, w którym okna stale były zasłonięte okienni-
cami. 

Przez dwa lata nikt nie zauważył, że mam w domu tylu 
ludzi. Najgorzej było, kiedy chcieli mnie Niemcy wywieźć 
na roboty. Uratował mnie szef kuchni, Niemiec. Załatwił 
pieczątkę, że jestem mu potrzebny i zostałem w domu – 
wyznał Tyż. Dobrze, że ciągle mieszkali u mnie jacyś nie-
mieccy oficerowie. Do innych domów, gdy hitlerowcy wy-
jeżdżali na front, wchodzili Ukraińcy i mordowali Polaków. 

Przyznawaniem medali Sprawiedliwy (Prawy) Wśród 
Narodów Świata zajmuje się Instytut Pamięci w Jerozo-
limie – Yad Vashem. Ocalony składa do Instytutu prośbę 
i świadectwo działalności danej osoby (np.G.Tyża). Osta-
teczną decyzję podejmuje Rada ds. Sprawiedliwych 
W.N.Ś. Imię i nazwisko Grzegorza i Marii Tyżów zostało 
uwiecznione na tablicy honorowej w parku Sprawiedliwych 
na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Wypisano tu nazwiska 
ponad cztery tysiące Polaków ! Polacy są liderami na świe-
cie…

W roku 1998 na zaproszenie Towarzystwa Polsko-
Izraelskiego przy Domu Narodowym w Cieszynie ekipa 
filmowa Fundacji Historii Wizualnej Ocalałym z Shoah, 
założonej przez znanego reżysera Stevena Spielberga, 
odwiedziła Grzegorza Tyża w Domu Opieki. Umówiono się 
na sesję zdjęciową. Koordynatorem na Polskę była Lili 
Fijałkowska. Początki tej fundacji przypadają na czasy, 
kiedy Spielberg kręcił w Polsce film „Lista Schindlera”. 
Polski oddział Fundacji Spielberga nakręcił do tej pory po-
nad 1000 relacji, które pozostają cennym materiałem do-
wodowym i historycznym. Przykładem jest ponad dwu-
godzinna relacja Grzegorza Tyża. Ten film był jednym 
z ostatnich, ponieważ Fundacja w tymże roku zakończyła 
działalność. Mam w swoim prywatnym archiwum takie 
nagranie. Może ono z powodzeniem posłużyć jako kanwa 
pod przyszły scenariusz filmowy.

22 sierpnia 2000 r. w wieku 92 lat zmarł Grzegorz Tyż, 
jako pensjonariusz Domu Opieki sióstr Boromeuszek 
w Cieszynie. Tu spędził swoje ostatnie 8 lat. Był nadzwy-
czaj pogodnym i życzliwym, niewymagającym człowie-
kiem. Kiedy w podeszłym wieku znalazł się w szpitalu, 
lekarz wypytywał go o jego przeszłość. Po usłyszeniu 
historii o Złoczowie i jego szlachetnym bohaterstwie, nie 
mógł wyjść z podziwu, że człowiek ten żyje i jest jeszcze 
tak sprawny. Taki stres i taka przeszłość, to prawdziwy cud, 
że pan żyje … - usłyszał od lekarza. Grzegorz Tyż był 
wierzącym człowiekiem. Miał autentyczną wiarę w Boga 
i Mesjasza. Mogłem się o tym przekonać. Mówił, że taki od-
ruch miłosierdzia i pomoc w potrzebie, to normalne życie 
chrześcijańskie. Powiadał: zresztą tego uczył mnie Pan 
Jezus. Grzegorz był chrześcijaninem tradycji katolickiej. 
W jego pogrzebie uczestniczyło m. in. kilka z uratowanych 
osób, mieszkających obecnie w Izraelu, Holandii i USA.
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Nawet gdy przyszedł front, ostatni Niemiec wyszedł ode 
mnie na pół godziny przed Rosjanami – wspominał.

Po wyzwoleniu rodzinę Tyża wywieziono do Prze-
myśla. Od 1945 roku Grzegorz Tyż mieszkał w Cieszynie. 
W 1992 roku został sparaliżowany i od tego momentu 
przebywał w Domu Opieki prowadzonym przez ojców Bo-
nifratrów. Później przeniósł się na Górny Rynek do sióstr 
Boromeuszek. Jesień swojego życia Grzegorz Tyż prze-
żywał sam. Jego żona zmarła, nie doczekawszy się ofi-
cjalnego uznania swego bohaterstwa ze strony państwa 
Izraela. Nie miał nikogo bliskiego. Z żalem wspominał tam-
te czasy, kiedy trzeba było żyć w trwodze i niedostatku, ale 
miało się koło siebie pełno osób… 

Po wojnie kilka razy kontaktował się z uratowanymi 
Żydami. Z Tenenbaumem mieszkał w Cieszynie w jednej 
kamienicy przy ul. Głębokiej 49. W 1991 roku był u niego 
Stenshutz. Tyż nie pamiętał już imion. 

Grzegorz udostępnił mi adresy swoich „podopie-
cznych”, których informowałem o stanie jego zdrowia i sa-
mopoczuciu. Był to dla mnie szczególny czas, bo pozna-
wałem tych, których Grzegorz uratował. Była to szczera 
i często bolesna korespondencja. Fred Sten z Tel-Avivu 
podczas swojej choroby napisał: „…jestem stale osłabio-
ny, nie mogę się skupić i stąd opóźnienia w odpowiedzi na 
Pański list. Nie bardzo wiem, czy jeszcze do Pana napiszę, 
toteż proszę przyjąć serdeczne życzenia, wszystkiego 
NAJLEPSZEGO, Fred Sten, Tel-Aviv 25.05.2003 r.”

„Zmarł Efraim Sten. W Tel-Avivie zmarł w wieku 76 lat 
Fryderyk Efraim Sten (Stenshutz), aktor, reżyser, pisarz 
i tłumacz, który wprowadził na izraelskie sceny Mrożka, 
Gombrowicza, a także Iwaszkiewicza, Nałkowską, Gro-
dzieńską. Urodzony w Złoczowie na Kresach, wojnę 
przeżył, ukrywany przez znajomych chłopów. W Polsce 
skończył studia, kierował przez kilka lat gdańską Estradą 
i założył wspólnie z Zygmuntem Hűbnerem i ze Zbignie-
wem Karpolewskim kabaret PRO. Do Izraela przyjechał 
w 1957 roku i zaraz podjął pracę aktora. Na początek – jak 
pisał do przyjaciół – grał grobowiec, nie znał bowiem je-
szcze hebrajskiego. Tuż przed nim pracę w tym samym te-
atrze rozpoczął kolega z Polski, Leszek Schmajs. „Mu-
siałem stamtąd odejść – tłumaczył później – i Schmaisser, 
i Sten, za dużo tego na jeden Kameralny Teatr. Przez kilka-
naście lat prowadził teatr izraelskiego radia. Przez kilka-
naście następnych pracował w telewizji, szefując działowi 
dramatu i widowisk.” (JOSZ) (Gazeta Wyborcza z dnia 
08.03.2004r./5764.

O przyznanie medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata (Instytutu Yad Vashem) wystąpił pan Paryle mie-
szkający kiedyś w Bytomiu – wyznał mi Tyż. W sobotę, 
1 maja 1993 roku do honorowego grona dołączył Grzegorz 
Tyż – wtedy 85-letni mieszkaniec Cieszyna, jako pierwsza 
osoba z południa Polski. Uroczystość nadania dyplomu 
i medalu odbyła się w Domu Narodowym. Obecna była 
przedstawicielka ambasady Izraela w Polsce, Tova Ben-
Zvi (uratowana z Getta łódzkiego) – animatorka kultury, 
piosenkarka i działaczka na rzecz pojednania naszych 
narodów. Na dyplomie honorowym napisano: „Niniejszym 
zaświadcza się, że Rada Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata przy Instytucie Pamięci Narodowej w Jerozolimie 
Yad Vashem, po zapoznaniu się ze złożoną dokumenta-
cją, postanowiła na posiedzeniu w dniu 25 maja 1988 r. 
odznaczyć Grzegorza i Marię Tyżów medalem SWNŚ 
w dowód uznania, że z narażeniem własnego życia rato-
wali Żydów prześladowanych w latach okupacji hitlero-
wskiej. Imiona ich uwiecznione będą na honorowej tablicy 
w Parku Sprawiedliwych WNŚ na Wzgórzu Pamięci w Je-
rozolimie.”

DRZWI WEWNĘTRZNE
Bramy garażowe

rolety

bezpłatny pomiar
okien, drzwi, 

bram garażowych
rolet zewnętrznych

autoryzowany 
punkt Gerda

Grzegorz Tyż oraz Tova Ben Zvi





W minionym roku trener Robert Radlak 
sporo podróżował...
- Cóż, na pewno podróże kształcą i każda wno-
si coś nowego. Ale nie są to podróże w poto-
cznym rozumieniu tego słowa. Taki wyjazd to 
kolejno lotnisko, hotel, hala, hotel, hala, hotel, 
hala... I tak cały czas. Rzadko kiedy zdarzy się 
wolna chwila, którą można poświęcić na zwie-
dzanie. Czasami zawodnicy są na tyle zmę-
czeni, że otrzymują pół dnia przerwy w trenin-
gach. Ale wtedy przede wszystkim się odpoczy-
wa, a nie ogląda miasto. Dla mnie osobiście taki 
wyjazd to przede wszystkim czas nauki. Bardzo 
nie lubię ludzi, którzy uważają, że już wszystko 
wiedzą i nie muszą się uczyć. Tymczasem ka-
żdy wyjazd to kolejne cenne doświadczenia. 
Mam okazję zobaczyć, jak trenują Czarni, Biali 
i Żółci... Judo jest sportem niezwykle popular-
nym w świecie. Czasami na zawody przyjeż-
dżają przedstawiciele krajów, o których przed 
walką nie słyszałem.

Ale Polacy z nimi jeszcze nie przegrywają?
- Nie (śmiech). Ale ja bardzo podziwiam tych lu-
dzi. Mają niewielkie umiejętności, ale ogromną 
chęć do nauki. Nie ukrywam, że dla mnie naj-
cenniejszą nauką jest każdy pobyt w Japonii. 
Kontakt z mieszkańcami Kraju Kwitnącej Wiśni 
naprawdę wiele daje. Dla kogoś patrzącego 
„z boku” pewnie nie widać różnicy. Tu judo i tam 
judo. Jednak według mnie między nimi a nami 
jest ogromna przepaść w podejściu do trenin-
gu, w zaangażowaniu w sport, w przeżywaniu 
tego wszystkiego. Japonia jest dla mnie pra-
wdziwym natchnieniem. Człowiek wraca stam-
tąd utrudzony podróżą, ale zmęczenie szybko 
mija. Zostaje to, czego się nauczyłem. Jedno-
cześnie trzeba przyznać, że od Japończyków 
ciężko się uczy. Oni niechętnie dzielą się swoją 
wiedzą.

Cechuje ich niesamowity etos pracy.
- Tak jest. We wszystkim są perfekcjonistami. 
Potrafią powtarzać jeden ruch tysiące razy. Ma-
ją zupełnie inną mentalność. Nie nudzi ich trzy-
godzinny trening nad dwoma elementami, pod-
czas gdy Polacy, czy szerzej Europejczycy, ma-
rudziliby po dziesięciu minutach i żądali zmiany.

To jest chyba ilustracja hasła, które widnieje 
w gablotce przy siedzibie klubu Koka: „Zwycięzcy 
robią to, czego nie chciało się przegranym”.
- Japończycy udowadniają to na każdym kroku. 
W Kraju Wschodzącego Słońca trenowaliśmy 
w klubie, który mógł się poszczycić złotą, sre-
brną i brązową medalistką mistrzostw świata. 

Aklimatyzacja przed olimpiadą?
- Jeszcze nie (śmiech). Brazylia to kraj o dwóch 
obliczach. Z jednej strony slumsy, które spra-
wiają bardzo przykry widok, a z drugiej piękne 
plaże, hotele i... piękne kobiety. Trenowaliśmy 
tam wspólnie z Brazylijczykami. W tym pań-
stwie judo jest bowiem bardzo popularne. Po-
nadto można było posparować z przedsta-
wicielami brazylijskiego jujitsu.

Co nowego u Pana podopiecznej 
Urszuli Sadkowskiej.
- Po mistrzostwach świata w Japonii zakoń-
czyliśmy współpracę. Po prostu wygasła nasza 
umowa. Prowadziłem Sadkowską przez wiele 
lat. W tym okresie stawała na podium Pucharu 
Świata i mistrzostw Europy. Cykl zakończyły 
ostatnie Mistrzostwa Świata 2010 w Japonii, 
gdzie Urszula nie zdobyła niestety medalu. Nie 
ukrywam, że Sadkowska to trudny przypadek. 
Zawodniczka obdarzona jest świetnymi wa-
runkami fizycznymi, natomiast ma pewne pro-
blemy z mentalnością. Powinna nad tym popra-
cować i więcej trenować, a także myśleć o od-
powiednim odżywianiu się. Nie będę również 
robił tajemnicy z faktu, że również moja praca w 
Polskim Związku Judo stoi pod znakiem zapy-
tania

Ostatnio miały miejsce 
pewne przetasowania...
- Tak, Adam Maj został trenerem-koordyna-
torem obu kadr, zarówno pań, jak i panów. Ale 
będzie bardziej zajmował się pracą związaną
z organizacją. Nie będzie miał kontaktu z zawo-
dnikami. Natomiast ja na tą chwilę nie potrafię 
znaleźć wspólnego języka z prezesem i zarzą-
dem Polskiego Związku Judo. Mam inny po-
mysł na przygotowania olimpijskie. Według 
mnie powinniśmy oprzeć się na przygotowaniu 
za granicą, najlepiej w Azji. W Polsce poziom 
judo jest taki, jaki jest. Kluby są bardzo słabe. 
Oczywiście, można trenować w Polsce, przy-
gotowując się do mistrzostw Europy. Ale na mi-
strzostwach świata czy igrzyskach nie mamy 
czego szukać, bo przepaść między nami i Az-
jatami jest zbyt duża. Moja koncepcja opierała 
się nawet o sześciomiesięczny pobyt w Azji.

Może związek nie ma na to pieniędzy.
- Myślę, że jest to jeden z czynników. Ale jedno-
cześnie na inne rzeczy są pieniądze... A na 
przygotowania do igrzysk olimpijskich brakuje. 
W Polsce można oczywiście trenować. Ale 
najzwyczajniej w świecie nie podniesie się 
w ten sposób poziomu sportowego danego za-

Czymkolwiek się zajmują, robią to w stu pro-
centach. Osiągają sukcesy w wielu różnych 
dziedzinach właśnie dzięki niesamowitej pracy 
i poświęceniu. To jest naprawdę imponujące. 
Na dodatek w przypadku judo stworzono sys-
tem, który gwarantuje wyczynowym judokom 
zatrudnienie po zakończeniu kariery. Taki czło-
wiek jest pewien, że znajdzie swoje miejsce 
pracy na uczelni, w wojsku czy policji. 

Biegacz Marcin Lewandowski celem poprawy 
wyników zamieszkał na jakiś czas w Kenii i żył 
jak miejscowi. Jadł z nimi i trenował. 
Czy w judo jest ktoś, kto stał się bardziej 
japoński niż Japończycy?
- Mam swoje zdanie na ten temat. Uważam, że 
nie warto być na siłę japońskim. Nie da się tego 
zrobić, bo my swoje zachowania mamy w ge-
nach. Warto wiedzieć, jak coś robią, ale po to, 
by dobrze poznać przeciwnika. Czasami obser-
wuję treningi w klubach, gdzie szkoli się wscho-
dnie sztuki walki, nie tylko judo. Zastanawiam 
się, dlaczego niektórzy na siłę chcą być Ja-
pończykami. Przecież jesteśmy w Polsce. Wia-
domo, że poprzez treningi chcemy przybliżać 
w jakiś sposób japońską kulturę i styl życia. Ale 
przybliżanie kultury to nie konieczność zmiany 
narodowości. Tego między innymi nauczyłem 
się dzięki wyjazdom. Mam taką, a nie inną men-
talność. Jestem Polakiem i Europejczykiem. 
Starając się dorównać Japończykom należy się 
od nich uczyć i próbować znaleźć klucz do ada-
ptacji niektórych aspektów na naszym gruncie.

Czy trener Robert Radlak wie, 
gdzie tego klucza szukać?
- Myślę, że tak. Wyniosłem z podróży wiele 
przemyśleń, dzięki czemu inaczej podchodzę 
do treningów. Staram się, aby był on nasycony 
japońskimi wartościami, ale nie przekraczam 
pewnych granic.

Czyli zawodnicy nie muszą jeść ryżu 
na śniadanie, obiad i kolację?
- Nie (śmiech).

O pierwszym wyjeździe do Japonii rozmawialiśmy 
przed rokiem. Mówił pan, iż wybiera się do Kraju 
Kwitnącej Wiśni latem. Był Pan również w Brazylii.
- Ten drugi wyjazd do Japonii to obóz szko-
leniowy w Tsukubie, gdzie są liczne uniwersy-
tety i ośrodki naukowo-badawcze. Na miejscu 
trenowaliśmy i aklimatyzowaliśmy się przed 
mistrzostwami świata. Natomiast jeśli chodzi o
 Brazylię, to byliśmy w Rio de Janeiro.

wodnika. To jest nie do wykonania, jeśli wszy-
stko odbywa się w kraju.

Czyli na medal w Londynie w judo 
nie mamy co liczyć?
- Niestety. Takie jest moje zdanie na ten temat. 
Ale mam nadzieję, że moje przewidywania się 
nie sprawdzą. Pamiętajmy, że do olimpiady zo-
stało zaledwie półtora roku. Przedstawiłem pe-
wne warunki, które są, moim zdaniem, konie-
czne do spełnienia, abyśmy mogli o te medale 
walczyć. Jeśli nie ma na coś środków, to nie ma 
medali.

Przejdźmy do spraw klubowych. 
W minionym roku jastrzębscy judocy 
zdobywali sporo medali.
- Nasza młodzież jest naprawdę bardzo zdolna. 
Zaryzykowałbym stwierdzenie, że wręcz wy-
bitna. Przykładem jest tu Dawid Zykubek, z któ-
rym się bardzo trudno rywalizuje. Mówię to za-
równo jako trener, jak i judoka. Jego ciało jest 
tak elastyczne, że ma się wrażenie, że niczym 
woda przelewa się między rękami. To się bar-
dzo rzadko zdarza. To jest mądry chłopak i bar-
dzo pracowity. Ma wszystkie cechy godne przy-
szłego mistrza, ale musi być wytrwały i solidny. 
Jest też Patryk Nowak, który na ostatnich 
mistrzostwach Śląska wygrywał z zawodnikami 
wyższymi od siebie o głowę.

Cele na przyszły rok?
- Chcemy zdobyć co najmniej dwa medale na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także 
wywalczyć medal w zawodach juniorów. Mamy 
również nadzieję, że w związku z planowanym 
ukończeniem hali uda nam się zorganizować 
porządne ogólnopolskie zawody w judo. Poza 
tym wysyłamy naszych trenerów na szereg 
szkoleń i mam w związku z tym nadzieję, że 
cykl selekcji młodych zawodników będzie coraz 
bardziej efektywny. Wybieramy najlepszych 
i mam nadzieję, że na koniec roku okaże się, że 
naprawdę wybraliśmy właśnie najlepszych.

Judo to dyscyplina olimpijska, 
więc wysłanie potomka do Klubu Judo Koka 
pobudza wyobraźnię rodziców.
- Pierwszym krokiem, aby pojechać na olim-
piadę jest zapisać się na judo. Dla najmłod-
szych adeptów judo mamy przygotowane 
zajęcia z akrobatyki i sprawności ogólnej. To 
taka zabawa w sport, ale celem jest oczywiście 
wyczynowe podejście do dyscypliny.
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JAPONIA 
JEST MOIM 

NATCHNIENIEM

Klub Judo Koka to jedna ze sportowych wizytówek Jastrzębia Zdroju. Klub doczekał się nawet występów swoich wychowanków na 
igrzyskach olimpijskich, co jest nie lada osiągnięciem. Takie tradycje zobowiązują. Obecnie w klubie trenuje spore grono młodych 
ludzi, z których chyba każdy marzy o powtórzeniu tamtego sukcesu. Na razie jednak zdobywają medale na gruncie krajowym 
i wojewódzkim. Jednym z symboli klubu jest trener Robert Radlak, który pracuje nie tylko w Jastrzębiu, ale zyskał również zaufanie 
władz Polskiego Związku Judo i przygotowuje nasze panie do Londynu.  Niestety, w tym aspekcie szkoleniowiec nie jest optymistą...
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Wynajmę lokal w Ruptawie 400m2 
obok Restauracji Ruptawianka 
kontakt: 601 43 89 43

Sprzedam sklep z odzieżą damską duże 
rozmiary, łacznie z wyposażeniem 
i przekazaniem wszelkich kontaktów 
dotychczasowej współpracy. 
Sklep prosperuje (działa) w Jastrzębiu 
od 12 lat i jest jedyny w tej branży. 
Warunki wynajmu lokalu są bardzo 
korzystne.
kontakt: 600 786 741

Sprzedam M-2 33m2 parter, okna 
wymienione, pokój w gładzi, kuchnia 
z oknem. Osiedle Zdrój, ul. Słoneczna 
kontakt: 603 446 255

Wynajmę lokal
Do wynajęcia lokal o pow. 53,7 m2 
(15,19 netto plus media) w paw. handl. 
w Jastrzębiu Zdroju ul. Beskidzka 11A 
kontakt: 32-471-00-85

Sprzedam dom w Boguszowicach. 
Cena 85 tys. zł. Do remontu. 
Działka 6 arów. 
kontakt: 785 530 410

Sprzedam M-6
Sprzedam M-6 (3na1) na ul.Turystycznej 
IV p. Lub zamienię na M-3 w centrum 
Jastrzębia. Bez pośredników!!!! 
kontakt: 605 245 933
Wynajmę M-3

Kupię M-6 układ 2x2
Kupię mieszkanie m-6 układ 2x2 
na ulicy Turystycznej lub Wielkopolskiej. 
Bez pośredników. Termin wyprowadzki 
lipiec 2011. 
kontakt: 604 277 061

OGŁOSZENIA DROBNE

WIĘCEJ NA
www.jasnet.pl

Do wynajęcia mieszkanie M-3
na osiedlu VI. 
kontakt: 604 559 401

Szukam pracy jako kierowca lub stróż. 
Posiadam prawo jazdy kategorii B 
i wieloletnie doświadczenie w tym 
zawodzie.Obecnie jestem na zasiłku 
przedemerytalnym. 
kontakt: 503 350 504

Studentka s. zaocznych
Studentka ped. specjalnej podejmie się 
pracy z niepełnosprawnymi, 
w charakterze pomocy nauczyciela, 
opiekuna 
kontakt: 609 977 591

Pizzeria Faraon zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem. 
kontakt: 32 47 57 666

Szukamy agentów nieruchomości.
Wymagania: własny samochód, prawo 
jazdy kat. "B". CV wraz ze zdjęciem oraz 
LM proszę przesłać na 
praca.praca@op.pl 

Restauracja Góralska Chata zatrudni 
pomoc kuchenną.
kontakt: 501 774 057

Praca przy obsłudze klienta - biuro 
"Zepter" Jastrzbie. Stała lub dodatkowa. 
tel. 601 610 466 wyłacznie od 8-10 lub 
CV na e-mail praca.kontakt1@wp.pl 
kontakt: 601 610 466

www.parcela-nieruchomosci.pl

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
Powierzchnia: M3, 49,00 m2
Cena: 120 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Krasickiego
Powierzchnia: M4, 48.00 m2
Cena: 135 000
Kontakt: 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: M2, 31.00 m2
Cena: 79 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Górne
Powierzchnia użytkowa: 147m2
Powierzchnia działki: 800 m2
Cena: 298 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Małopolska
Powierzchnia: M4, 55.70 m2
Cena: 135 000
Kontakt: tel. 514 085 004

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

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
Powierzchnia: M4, 55.70 m2
Cena: 119 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska
Powierzchnia: M2, 34.50 m2
Cena: 95 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Poznańska
Powierzchnia: M-6, 70.49 m2
Cena: 140 000
Kontakt: tel.  601 976 218

Lokalizacja: Kaczyce
Powierzchnia użytkowa: ok.200 m2
Powierzchnia działki: 30 ar
Cena: 230 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja:Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
Powierzchnia: M5, 60,22 m2
Cena: 170 000
Kontakt: tel. 514 085 004

KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę
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Boks

Futsal

Biegi

Z dużymi sukcesami rozpoczęli zmagania w ro-
ku 2011 młodzi reprezentanci Klubu Biegacza 
MOSiR Jastrzębie. W ramach halowego mityn-
gu lekkoatletycznego w Brzeszczach pierwsze 
miejsce w skoku w dal młodzików zajął nie-
zawodny Sebastian Urbanek. Ten sam zawo-
dnik był drugi w biegu na 60 metrów. W obu dy-
scyplinach nieźle spisali się również jego klu-
bowi koledzy. Radosław Fedoruk i Krzysztof 
Stencel zajęli odpowiednio 5. i 6. miejsce 
w skoku w dal, natomiast w biegu na 60 metrów 
Fedoruk był 10., natomiast Stencel 12. Z kolei 
w zawodach juniorek młodszych wystartowała 
ich starsza koleżanka Karolina Zoremba, która 
w skoku w dal wywalczyła 6. lokatę, natomiast 
w biegu na 60 metrów była 17.

Świetnie spisał się nasz jedyny reprezentant 
w ramach kolejnego etapu czeskiego Lysa Cup 
2011 Arkadiusz Naruszewicz. Czołowy ja-
strzębski kolarz i biegacz zajął bardzo dobre, 
szesnaste miejsce podczas zawodów w Ostra-
vicach, gdzie w sumie wystartowało prawie 150 
uczestników, w tym dwóch Polaków. Narusze-
wicz był również dwunasty w swojej kategorii. 
Tym razem Speedy Gonzales był reprezento-
wany tylko przez Naruszewicza. Zabrakło mię-
dzy innymi nieźle ostatnio spisującego się Zbi-
gniewa Bieryta. Biegaczom tradycyjnie towa-
rzyszyły trudne warunki pogodowe. Pokrywa 
śniegowa dochodziła do pół metra, a tempe-
ratura spadała do około -6 stopni.

Portal bokser.org zaprezentował ranking 
juniorek i kadetek za 2010 rok autorstwa 
Tadeusza Rola i Henryka Tarnowskiego 
z Bytomia. W tej ciekawej klasyfikacji znalazło 
się miejsce dla reprezentantek Bokserskiego 
Klubu Sportowego Jastrzębie. Wśród 
kadetek do 50 kg pierwsze miejsce zajęła 
Laura Grzyb, a wśród juniorek do 48 kg 
wygrała Aneta Palica. Ponadto w klasyfikacji 
pojawiły się: Dominika Waleńczyk (5. wśród 
kadetek do 46 kg), Arina Bożek (5. wśród 
kadetek do 48 kg) oraz Paulina Wasak (3. 
wśród juniorek do 51 kg).

Przysłowiowe tęgie piłkarskie lanie sprawili 
swoim rywalom liderzy z Pubu Żywieckiego - 
JanPol. Prowadzący w grupie A Miejskiej Ligi 
Piłki Halowej rozgromili outsiderów z Pizzerii 
Killers aż 14:0 i nadal pewnie zasiadają w fotelu 
lidera. Drugie miejsce zajmuje Semi Nosiadek, 
który pokonał Manhattan, a trzecie KSRG 
Zofiówka. Ratownicy wygrali  z Colo Team.
Wyniki: Semi Nosiadek-Italparts – Manhattan 
10:7 (6:3), KSRG Zofiówka – Colo Team 11:2 
(6:1), Pub Żywiecki - JanPol – Pizzeria Killers 
14:0 (5:0),  TKKF Chrobry Omega – Cukiernia 
Jagódka - MORS 2:3 (1:1), NSZZ Solidarność 
Zofiówka – Elita 7:2 (3:0), Luciano - Futsal – 
Oldboje Jastrzębie 8:8 (3:2), Nankatsu FC – 
SułSport 2:6 (1:3).

Ekipa All Stars nadal prowadzi w Lidze 
Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice. 
Jastrzębianie w ramach drugiej kolejki drugiej 
rundy rozgrywek rozgromili Belfer Team 11:3, 
a ponad połowę bramkowego dorobku drużyny 
stanowiły trafienia niezawodnego Adama 
Brzyszkowskiego. Dzięki zwycięstwu nasza 
ekipa utrzymała pierwszą lokatę. Najgroźniej-
szy rywal All Stars, zespół Pawłowic, również 
wysoko pokonał swoich rywali.
All Stars - Belfer Team 11:3 (5:1) 
Brzyszkowski 6, Kiełbasa 2, Gremlik, Meredyk, 
Borowski.

wiecej informacji sportowych znajdziesz na:wiecej informacji sportowych znajdziesz na:
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Cracovia zdobywa
twierdzę Jastor

- Walczyliśmy do końca. W drugiej tercji byliśmy lepsi, ale niestety zabrakło szczęścia - 
stwierdził po meczu defensor jastrzębskiego GKS-u, Adrian Labryga. Podopieczni Jiriego 
Reznara nie zdołali pokonać lidera tabeli. Tym samym przerwana została fenomenalna seria 
ligowych zwycięstw na własnym lodowisku. 

JKH GKS Jastrzębie - Comarch Cracovia 2:3 (1:2; 0:0; 1:1)
1:0 (6.36) Adrian Labryga - Milan Furo - Maciej Urbanowicz
1:1 (11.40) Rafał Martynowski - Patrik Prokop
1:2 (15.46) Leszek Laszkiewicz - Jarosław Kłys 5/4
1:3 (51.22) Rafał Martynowski - Dawid Kostuch
2:3 (53.04) Mateusz Bryk - Petr Lipina 5/4

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

Porażka na koniec
fazy zasadniczej 

Faza zasadnicza, trwającego obecnie sezonu PlusLigi, właśnie dobiegła końca. W ostatnim 
meczu tej części rozgrywek ligowych jastrzębscy siatkarze we własnej hali podejmowali ekipę 
z Wielunia. W szerokiej doszło do pewnej, niezbyt przyjemnej dla kibiców Jastrzębskiego Węgla, 
niespodzianki. Goście pokonali podopieczni Lorenzo Bernardiego, tracąc jednego seta, a zysku-
jąc na koniec fazy zasadniczej komplet punktów.

KS Jastrzębski Węgiel - Pamapol Wieluń 1:3 (23:25, 25:20, 15:25, 23:25)

KS Jastrzębski Węgiel: Divis, Łomacz, Polański, Gawryszewski, Hardy, Gasparini, 
Rusek (libero) oraz Pawliński, Yudin, Wika, Przybyła, Pająk.

Cenne zwycięstwo 
z Wesołą

Cenne sparingowe zwycięstwo z silnym czwartoligowcem odnieśli piłkarze GKS Jastrzębie. 
Na boisku Rekordu Bielsko-Biała podopieczni Andrzeja Myśliwca pokonali Górnika Wesoła 3:2, 
w bramce którego wystąpił Mateusz Sławik. Gole dla naszego zespołu strzelili Tomasz Kocerba, 
Adrian Kopacz i Sebastian Wojciechowski. 

Trener nie ukrywał zadowolenia z rosnącej formy swoich zawodników. - Jestem zadowolony z gry 
moich podopiecznych, szczególnie do około 65. minuty. Później w drużynie nastąpiły zmiany, a co 
za tym idzie nieco zmienił się układ na boisku. Przeciwnik zagrał bardzo dobre spotkanie i mecz 
stał na wysokim poziomie. Nie ukrywam, że nie pomagały nam niewielkie gabaryty boiska 
Rekordu. Cieszy fakt, że nasza praca zaczyna procentować - powiedział Andrzej Myśliwiec. 
Jastrzębianie kończyli mecz w dziesiątkę z uwagi na kontuzję Błażeja Pawliczka. Kolejnym 
przeciwnikiem Gieksy będzie wspomniany Rekord. Mecz zostanie prawdopodobnie rozegrany 
w Bielsku 5 lutego. Początek o 11:00.

29 stycznia 2011, Bielsko-Biała, 11:00
GKS 1962 Jastrzębie - Górnik Wesoła 3:2 (2:0)
1:0 Tomasz Kocerba '20, 2:0 Adrian Kopacz '33, 3:1 Sebastian Wojciechowski '67

GKS Jastrzębie: Szymon Prostacki - Tomasz Kocerba, Kamil Michalczyk, Witold Wawrzyczek,
 Marcin Bednarek - Kamil Gorzała, Bartłomiej Setlak, Arkadiusz Taraszkiewicz, Adrian Kopacz -
 Błażej Pawliczek, Kamil Jadach. Po przerwie zagrali: Tomasz Lorenc, Jakub Kubica, 
Szymon Kiełkowski, Krzysztof Knesz, Sebastian Wojciechowski. 
W 65. minucie za Witolda Wawrzyczka wszedł Kacper Walor.

MOSiR pokonał Arkę Gdynia
Miłą niespodziankę sprawili na zakończenie obozu w Zakopanem najstarsi piłkarze Szkółki 

Piłkarskiej MOSiR. Juniorzy starsi, wzmocnieni przez kilku piłkarzy na co dzień występujących w 
Okręgowej Lidze Juniorów, pokonali w spotkaniu sparingowym grającą w Młodej Orange 
Ekstraklasie Arkę Gdynia 2:1. Gole dla naszego zespołu strzelili Patryk Sawiński i Dawid Łyżwa.

22 stycznia 2011, Zakopane
MOSiR 1992 Jastrzębie - Arka Gdynia ME 2:1
Bramki: Sawiński, Łyżwa.
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Piłka nożna

Siatkówka

Tenis stołowy

Najstarsi trampkarze naszej Szkółki Piłkar-
skiej wygrali prestiżowy turniej halowy za na-
szą południową granicą. Podopieczni trenera 
Roberta Mościckiego wygrali wszystkie me-
cze w trakcie zawodów w Ostrawie i zdobyli 
okazały pamiątkowy puchar. W imprezie ucze-
stniczyło dziesięć ekip podzielonych na dwie 
grupy. W swojej grupie MOSiR wygrał wszy-
stkie spotkania kończąc rundę z bilansem 
bramkowym 11:1. W finale zawodów jastrzę-
bianie zagrali ze zwycięzcą drugiej grupy, MFK 
Hawirzów. Polacy pewnie pokonali Czechów 
3:0. W naszej ekipie wyróżnił się szczególnie 
Jonatan Domin, który zdobył sześć goli. 
MOSiR 1996 wystąpił w składzie: Jakub 
Świerczek, Mateusz Pańta, Krystian Kamiński, 
Dominik Kulawiak, Kewin Gabzdyl, Sebastian 
Prause, Szymon Wilk, Robert Gawliczek, 
Jonatan Domin, Norbert Franke. 
Trener - Robert Mościcki.

Granica Ruptawa wzmacnia siły przed wiosen-
nym atakiem na ligę okręgową. W rundzie 
rewanżowej w barwach klubu z ulicy Libowiec 
pojawi się pomocnik Michał Ćmich. Urodzony 
w 1984 roku zawodnik to wychowanek Szkółki 
Piłkarskiej MOSiR, który przez kilka lat repre-
zentował barwy GKS Jastrzębie. Po przygodzie 
z Gieksą zakotwiczył w Pniówku Pawłowice, 
a ostatnio grał w Wichrze Wilchwy.

Pewne zwycięstwo nad outsiderem Siatkarzem 
Zdrój odniosła ekipa lidera Miejskiej Ligi 
Siatkówki Amatorów - Jas-Mos I. W żadnym
z gemów Siatkarz nie był w stanie zdobyć nawet 
dwudziestu oczek. Podobnie ze swojej postawy 
mogą być zadowoleni zawodnicy Jas-Mos II, 
którzy w podobnym stylu rozbili MKS Jastrzę-
bie. Ponadto zwycięstwa odniosły drużyny Gold 
Volley i Nautilus.
Wyniki: 
Jas-Mos II - MKS Jastrzębie 3:0 
(25:20,25:15,25:17), 
Gold Volley - KADRA Zofiówka 3:0 
(25:19,25:15,25:18), 
Nautilus Jastrzębie - IPA Jastrzębie 3:2 
(25:11,18:25,25:19,22:25,15:8), 
Siatkarz Zdrój - Jas-Mos I 0:3 
(12:25,13:25,16:25)

Niewiele zabrakło jastrzębskim pingpongi-
stkom do odniesienia drugiego w bieżącym se-
zonie zwycięstwa w ramach 1 ligi południowej. 
W sobotę na hali Omega podopieczne Romana 
Fajkusa podejmowały KTS Mysłowice. Mecz 
był niezwykle zacięty, o czym świadczą rezul-
taty poszczególnych spotkań. Aż trzykrotnie pa-
dał wynik 3:2. Punkty dla gospodyń wywalczyły 
Alina Zborowska, Dorota Paluch i Karolina 
Miklar. Joannie Matusiak tym razem niestety 
zabrakło szczęścia.

JKTS Jastrzębie - KTS Mysłowice 5:5  
Dorota Paluch - Beata Nowak 0:3, 
Alina Zborowska - Klaudia Baran 3:0, 
Dorota Paluch - Klaudia Baran 3:1, 
Alina Zborowska - Beata Nowak 0:3, 
Karolina Miklar - Julia Knap 3:1, 
Joanna Matusiak - Aleksandra Wojciechowska 
2:3, 
Karolina Miklar  -  Aleksandra Wojciechowska 
3:2, 
Joanna Matusiak - Julia Knap 2:3, 
Paluch / Zborowska - Nowak / Wojciechowska 
3:0,  
Miklar / Matusiak - Baran / Knap 1:3.




