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Sesja nadzwyczajna Rady Miasta nie była 
pierwszym forum, na którym omawiano sprawy 
kontraktów na 2011 r. Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej (NZOZ) z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia (NFZ). Niepokojące sygnały na 
ten temat pojawiły się pod koniec 2010 roku. Na 
początku stycznia Marian Janecki spotkał się z ja-
strzębskim środowiskiem medycznym w tej spra-
wie. Również w tym temacie zebrała się Komisja 
Zdrowia Rady Miasta, w dniu 20 stycznia, na któ-
re przybył przedstawiciel katowickiego NFZ, na-
czelnik Wydziału Świadczenia Opieki Zdrowo-
tnej, Aleksander Brzęska. Wówczas zapewniał, 
że nie ma mowy o tym, żeby na danym obszarze 
było mniej pieniędzy na leczenie pacjentów niż 
do tej pory. Wyjaśniał, że może zdarzyć się sy-
tuacja, kiedy dany podmiot (przychodnia) traci 
kontrakt lub jego część na rzecz innego, działa-
jącego w tym samym rejonie. Jego zdaniem, 
NZOZ-y, które nie otrzymały umów z NFZ na ko-
lejny rok po prostu gorzej wypadły w postępowa-
niu konkursowym lub nie spełniały nałożonych 
na nich wymagań, a pacjenci nic na tym nie stracą. 
Takie zapewnienia nie uspokoiły radnych, zwła-
szcza z Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz 
Wspólnota Samorządowa i Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, postanowili zwołać sesję nadzwy-
czajną na temat ochrony zdrowia w mieście. 

Intencją wnioskodawców było uzyskanie od 
dyrektora NFZ w Katowicach Zygmunta Klozy 
dodatkowych informacji na temat kontrakto-
wania świadczeń medycznych na 2011 rok. Ten 
jednak nie przyjął zaproszenia tłumacząc się ko-
niecznością uczestniczenia w spotkaniu z Mi-
nister Zdrowia, jakie miało miejsce w Warszawie. 
Na posiedzenie przybyli za to parlamentarzyści: 
Krzysztof Gadowski (Platforma Obywatelska) 
i Tadeusz Motowidło (Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej) oraz radni Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Marian Jarosz (Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej) i Czesław Sobierajski (Prawo i Sprawie-
dliwość). Nie zabrakło również przedstawicieli 
jastrzębskiego środowiska medycznego. Na sesji 
pojawili się nawet zainteresowani mieszkańcy. 

Zaczęło się spokojnie i sesja toczyła się w po-
wolnym tempie. W imieniu wnioskodawców głos 
zabrał radny Janusz Tarasiewicz: „W ostatnim 
czasie dociera coraz więcej niepokojących infor-
macji w sprawie ograniczenia ilości kontraktów 
na medyczne usługi specjalistyczne w naszym 
mieście, co przekłada się na ograniczenie dostępu 
pacjentów do lekarza specjalisty. Następstwem 
tego jest zachwianie ciągłości leczenia pacjentów, 
wydłużenia się kolejek do lekarzy specjalistów, 
co w naszym przekonaniu zagraża zdrowiu i życiu 
mieszkańców.. Przykładem są poradnie kardio-
logiczne”. Zastępca prezydenta Franciszek Piksa 
przedstawił informację na temat organizacji och-
rony zdrowia w mieście. Poseł Tadeusz Motowi-
dło zaapelował o podejście do sprawy ponad poli-
tycznymi podziałami. A poseł Krzysztof Gado-
wski uznał, że „sytuacja nie jest najgorsza i więk-
szość kontraktów została już zawarta. Odpadły te 
podmioty, które nie spełniły kryteriów. Istnieje 
możliwość ponownego ubieganie się o umowy. 
Nie można dzisiaj straszyć mieszkańców, że jest 
źle”. 

Prezydent Marian Janecki wskazywał na obo-
wiązek zapewnienia opieki zdrowotnej mie-
szkańcom, co wynika z ustawy o samorządzie 
gminnym. Pytał jednak, jak ma to zrobić, skoro 
nie dysponuje narzędziami prawnymi do realiza-
cji tego zadania. „Mogę jedynie prosić i apelować 
do Funduszu o wzięcie pod uwagę moich sugestii 
i tylko tyle” - wyjaśniał. 

Mimo, że poseł Tadeusz Motowidło zwracał 
się, podczas obrad, o rozwiązanie problemu słu-
żby zdrowia w mieście ponad podziałami polit-
ycznymi, to na sesji wyraźnie dało się odczuć ta-
kie rozgraniczenia. Poseł Krzysztof Gadowski 
i prezydent Marian Janecki byli wyraźnie w opo-
zycji do siebie. Poseł zarzucał prezydentowi nie-
wystarczające działania zmierzające do spotkania 
z dyrektorem NFZ w Katowicach. Prezydent na-
tomiast obarczał posła odpowiedzialnością za 
stan służby zdrowia w państwie, ponieważ to Plat-
forma Obywatelska sprawuje władzę w Polsce. 
Wyraźnie był zirytowany zarzutami swego nie-
gdysiejszego współpracownika Krzysztofa Ga-
dowskiego. Uznał je za absurdalne i wyssane z 
palca. W Radzie Miasta dało się odczuć atmosferę 
rodem z sali obrad Sejmu, gdzie konkurujące ze 
sobą opcje polityczne PiS - PO starają się ograć 
przeciwnika. A Sojusz Lewicy Demokratycznej 
usiłuje na tej rywalizacji zyskać. 

Jastrzębscy radni przyjęli jednogłośnie apel 
do Ministra Zdrowia, posłów i senatorów Ziemi 
Śląskiej, a także do urzędników Narodowego 
Funduszu Zdrowia i środowisk medycznych. 
Zwrócili w nim uwagę na niewystarczający do-
stęp mieszkańców Jastrzębia-Zdroju do opieki 

medycznej. Czy te działania przyniosą zamie-
rzony skutek? Trudno powiedzieć. Z pewnością 
lepiej jest podjąć jakieś kroki niż zostać oskar-
żonym o ich brak. Przy czym ważne jest dobro 
pacjentów, ale też cena polityczna, jaką przyjdzie 
zapłacić, za swoją postawę, przy najbliższych 
wyborach. Pewne jest to, że jakkolwiek radni i po-
słowie by się nie zarzekali, ochrona zdrowia to 
bardzo zapalny i polityczny temat. Dlatego też tak 
trudno jest przeprowadzić w tej dziedzinie 
konieczne i radykalne reformy. 

Sprawa kontraktów, jakie Narodowy Fundusz 
Zdrowia podpisuje z NZOZ-ami, budzi duże za-
interesowanie nie tylko w Jastrzębiu, ale w całym 
kraju. Wiadomo, że niezadowoleni będą zawsze 
ci, którzy stracą możliwość uzyskiwania docho-
dów. W gospodarce rynkowej konkurencyjność 
dotyka również podmioty świadczące usługi me-
dyczne. I nie jest to zjawisko złe, jeżeli celem na-
drzędnym jest dobro pacjenta. Jeśli jednak kry-
teria przydziałów kontraktów stają się niejasne, 
a nawet pojawiają się pogłoski o działaniu „sił 
wyższych”, to należy zwrócić na to szczególną 
uwagę i zarzuty zbadać. Wiadomo, że tam, gdzie 
są duże pieniądze istnieje też pokusa przejęcia 
nad nimi kontroli, nie zawsze w czysty sposób. 
A rynek usług medycznych w Polsce pochłania 
niemałe miliony złotych. Jest więc to intratny ka-
wałek tortu, o który gra jest warta świeczki. A całe 
to zamieszanie i bałagan nie sprzyjają transparen-
tności w podziale tych środków. Nie trzeba doda-
wać, że na tym wszystkim najbardziej tracą pa-
cjenci.

Andrzej Hajduk, reprezentujący tzw. Porozu-
mienie Zielonogórskie tzn. organizację zrzesza-
jącą lekarzy wypowiedział się na temat podstawo-
wej opieki zdrowotnej (POZ). Mówił, że to na le-
karzach pierwszego kontaktu spoczywa coraz 
więcej działań, zwłaszcza w sytuacji ograniczenia 
dostępu do specjalistów. „Odbiera nam się jednak 
możliwości diagnostyczne i nie możemy kiero-
wać pacjentów na badania wysokospecjalisty-
czne” - wyjaśniał. Wspomniał, że rozmowy pro-
wadzone w ubiegłym roku z premierem rządu 
polskiego na temat finansowania POZ niewiele 
wniosły. Elżbieta Jędrzejowska, kierownik 
NZOZ Variusmed s.c. poinformowała o drasty-
cznym ograniczeniu kontraktu na poradnię zdro-
wia psychicznego dla dorosłych. To samo spo-
tkało poradnię logopedyczną, która jak na razie 
nie ma podpisanego kontraktu z NFZ. NZOZ 
przez nią kierowany ubiega się po raz drugi 
o świadczenia medyczne dla dzieci (leczenie cho-
rób psychicznych). Dotychczas na terenie Ja-
strzębia nie ma zakontraktowanej tego rodzaju us-
ługi medycznej. Poinformowała o konieczności 
drastycznego ograniczenie etatów pracowników. 
Kierowany przez nią NZOZ musi walczyć o swo-
je być albo nie być. 

Najbardziej dramatycznie zabrzmiało wystą-
pienie Edwarda Herbana, reprezentującego 
NZOZ Hermed, które świadczy usługi świąte-
cznej ambulatoryjnej opieki medycznej (nocnej 
i wyjazdowej). Poinformował, że w br. NFZ pod-
jął niespodziewanie decyzję o zmianie sposobu 
kontraktowania tej usługi. Uznał, że może prze-
kładać się to na nierówne traktowanie podmiotów 
medycznych, które ubiegają się o kontrakt. „Na-
gle okazało się, że bardzo zainteresowane tym ko-
ntraktem jest Wojewódzkie Pogotowie Ratun-
kowe w Katowicach (WPR). WPR wystąpiło do 
dyrektora WSS nr 2 o użyczenie pomieszczeń na 
ten cel. Dyrektor mimo tego, że nie uzyskał na to 
zgody rady społecznej szpitala, do czego jest 
zobowiązany, nie mógł odmówić. Kończy się mu 
kadencja 15 kwietnia, więc boi się o swoje stano-
wisko. Odbiór sanepidowski jest farsą, rejestracja 
u wojewody jest farsą. Wszystko to odbywa się na 
zasadzie nacisku. Zastawiłem swój dom po to, że-
by ratować wówczas sprawę w Jastrzębiu (Brak 
pogotowia - przypis autora) Jeżeli tego kontraktu 
nie dostanę to zostaję z długiem w wysokości 500 
tys. zł ” - mówił. 

Po tym wystąpieniu na sali obrad Rady Miasta 
zrobiło się gorąco. Radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Czesław Sobierajski zapewniał, że poruszy 
opisaną sytuację na najbliższym jego posie-
dzeniu. Radny Janusz Tarasiewicz stwierdził, że 
tą sprawą powinny zając się organy ścigania lub 
inne instytucje kontrolne np. Najwyższa Izba 
Kontroli, a doniesienie o tym powinni złożyć par-
lamentarzyści. Zażądał od nich podjęcia działań 
strukturalnych, zmierzających do naprawy sy-
tuacji w ochronie zdrowia. „Mamy dość tego! 
Znajdźcie systemowe rozwiązania w Sejmie. To 
jest w waszej gestii. Nie mówcie, że mamy zrobić 
to my - samorządowcy. O co w tym wszystkim 
chodzi?” W tym wystąpieniu radny Tarasiewicz 
pokazał, że nic nie stracił z dawnego animuszu 
i jest w stanie postawić sprawę na ostrzu noża
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Na samym początku uczestników imprezy przywi-
tali konferansjerzy Kamil Spodniewski i Szymon Klim-
czak. Przypomnieli najciekawsze informacje o Walen-
tynkach, ciepło wspomnieli o tych, bez których impreza 
nie mogłaby się odbyć (JAMA, Jastrzębski Portal Infor-
macyjny JasNet oraz Club Explozja). Kowbojskie kape-
lusze, ozdobione kolorowymi, samoprzylepnymi serdu-
szkami na głowach prowadzących przypominały o po-
myśle i temacie przewodnim imprezy. W zabawny spo-
sób wyjaśnili na czym polega pomysł z kolorowymi ser-
duszkami, które każdy uczestnik imprezy otrzymywał 
przy wejściu do klubu. Każda barwa przylepnego ser-
duszka miała swoje odmienne znaczenie: Kolor czer-
wony był przewidziany dla osób będących w związku.  
Żółty to kolor, który nosili - tzw. "single". Podobnym zna-
czeniowo serduszkiem, jednak w kolorze błękitu były 
osoby "szukające...", cokolwiek to kogo lub czego. 
Oczywiście ostatnia forma była dowolna w interpretacji, 
co dodawało uroku całej imprezie. Na scenę wywołano 
prezesa Jastrzębskiej Alternatywy Młodzieży Aktywnej, 
Artura Domaszka. W imieniu JAMy przywitał on gości 
i podziękował organizatorom dzięki którym, impreza sta-
ła się możliwa. Oprócze tego zwrócił się do uczestników, 
bez których piątkowa impreza nie miałaby sensu. A trze-
ba przyznać było ich naprawdę sporo. Życzył im również 
udanego wieczora i zaprosił do dobrej zabawy. A potem 
już się zaczęło! W tym samym momencie z głośników 
popłynęła coraz bardziej głośna muzyka. Pałęczkę 
przejął znany i szanowany DJ Grave.

Z każdą kolejną minutą parkiet wypełniał się aż po 
brzegi. Mimo, iż każdy miał zaledwie parę centymetrów 
kwadratowych do tańczenia, to nie narzekał, gdyż wła-
śnie tego wieczora chodziło o bliski kontakt ze swoją 
partnerką czy partnerem. Co ciekawe organizatorzy 
przewidzieli w programie coś więcej niż zabawę tane-
czną. Dołączono walentynkowe konkursy z nagrodami. 
Zgromadzeni w klubie goście dwa razy mieli okazję wy-
kazać się i zdobyć cenne nagrody. Pierwszy konkurs po-
legał na tańcu na gazecie. Oczywiście w rytm muzyki, 

przy skurczającej się co jakiś czas powierzchni do tań-
ca. Do zabawy zgłosiło się kilka par. Każda z nich za sa-
mo uczestnictwo otrzymała karnet do nauki tańca "MIX 
TOWARZYSKI" w Szkole Tańca Explozja. Po zawziętej 
walce pomiędzy dwoma, pozostającymi na gazetach 
parami jury wydało werdykt. Zwycięzcami tanecznego 
konkursu zostali Basia oraz Bartek. Na tym jednak noc 
walentynkowych konkursów się nie zakończyła. Drugi 
z nich był jeszcze bardziej emocjonujący. Uczestniczące 
w nim cztery pary zajadały się smacznym i wiszącym na 
sznurku jabłkiem. Oczywiście robili to bez  użycia rąk. 
W tej zabawie, którą rozegrał czas, zwyciężyła para, któ-
ra zjadła największą część jabłka. Najlepszymi "zajada-
czami" okazali się Bożena i Dawid. "Konkursy wypadły 
świetnie. Uczestnicy zawzięcie dążyli do celu, jakim było 
zwycięstwo. Warto jednak zaznaczyć, że wszystko było 
utrzymywane w formie zabawy. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy", mówiła Alicja Flis z JAMy, członek jury. 
O pozytywnym odbiorze konkursów może świadczyć 
fakt, że podczas tej nocy członkowie JAMy kilkakrotnie 
pytani byli o kolejne konkursy. "Konkursy bardzo się po-
dobały, przedstawiciele JAMY byli pytani wręcz proszeni 
o poprowadzenie kolejnych, co oczywiście wskazuje na 
to, że takowe powinniśmy przygotowywać", mówiła Pa-
trycja Bochenek, członek JAMy. Dla tych, którzy się nie 
załapali do konkursów wynagrodzeniem była znakomita 
zabawa na parkiecie do późnej nocy. Śmiało można mó-
wić o rekordowej frekwencji w Clubie Explozja. 

Po imprezie można było usłyszeć wiele pozyty-
wnych opinii. "Był czad", "Najlepsza impreza", "Było 
świetnie", komentowali imprezę jej uczestnicy. “Jeste-
śmy bardzo zadowoleni z faktu, że impreza spotkała się 
z tak dużą odezwą ze strony jastrzębskiej młodzieży. 
Już dziś zapraszamy wszystkich na nasze kolejne im-
prezy. Mamy nadzieję, że również i one będą cieszyć się 
dużym zainteresowaniem”, mówił  Mateusz Krzyżok, 
klubowy grafik, którego plakaty informują o imprezach 
JAMy. 

2 luty
W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja 
poświęcona Międzynarodowemu Fundu-
szowi Wyszehradzkiemu

3 luty 
Jastrzębska Spółka Węglowa poinfor-
mowała, że w roku 2011 nie będzie nowych 
przyjęć pracowników 

4 luty
W Zespole Szkół Nr 2 odbyła kolejna im-
preza z cyklu Festiwal Nauki 

5 luty 
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego 
o wystawiania fałszywych faktur, którego 
poszukiwano aż 10 listami gończymi

7 luty 
Odbyła się sesja nadzwyczajna RM 
w sprawie ochrony zdrowia w Jastrzębiu 

8 luty
Policja zatrzymała dwóch jastrzębian, któ-
rzy kradli materiały budowlane w rejonie 
ul. Harcerskiej

9 luty
W ZS  Nr 2 odbyły się Targi Edukacyjne 

10 luty
Ruszyła zbiórka podpisów pod protestem 
do NFZ w sprawie niewystarczającej ilości 
kontraktów na usług medyczne w mieście 

11 luty
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 odwiedzili 
Komendę Miejską Policji 

13 luty 
Odbyła się akcja zbiórki krwi w sołectwie 
Szeroka 

14 luty 
Poinformowano o zmianach organizacyj-
nych w Urzędzie Miasta. Stanowisko wice-
prezydenta obejmie, od 1. 03, Krzysztof 
Baradziej (dotychczas II zastępca prezy-
denta), a Franciszek Piksa (dotychczas I 
zastępca) obejmie stanowisko doradcy – 
pełnomocnika ds. oświaty, polityki społe-
cznej i ochrony środowiska.

15 luty 
Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 nie wyraziła zgody 
na dzierżawę pomieszczeń dla Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego w Katowi-
cach

WYDARZYŁO SIĘWYDARZYŁO SIĘ
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Miejski Ośrodek Kultury 
Kino „Centrum”

19 luty 2011r, godz. 18.00
Występ Kabaretu Nowaki 

                                                            
27 luty2011r, godz.14.00

Teatr Rodzinny -  Spektakl „Naranaszi, 
czyli czarodziejski owoc” w wykonaniu aktorów 

Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM                          
                                                                                                                                                     

Miejski Ośrodek Kultury 
Klub „Kaktus”

18 luty 2011r, godz. 17.00 
Popisy gry uczniów klasy keyboardu 

 25 luty 2011r, godz. 17.00
Popisy tańca break dance            

Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów nr 2

26.02.2011 r, godz. 17.00 -22.00
Zabawa Karnawałowa w Pokerze

05 marca 2011 r, 17.00-22.00
Dzień Kobiet w Pokerze 

koło Stadionu Miejskiego.
                                                                        

 Miejska Biblioteka Publiczna

18 luty 2011r., godz. 17.30
„Spotkajmy się w muzycznym”

Zapowiedzi
kulturalne

Jak mówią sami członkowie JAMy, to na pewno nie była 
ich ostatnia impreza. Już teraz zapraszają na swoją kolejną 
imprezę. Odbędzie się ona w czwartek, 17 lutego 
w Klubie Eight (Kino Centrum). W koncercie z ideą pt. "Ro-
ckowa Zabawka" zagrają znane jastrzębskiej publiczności 
z Jastrzębskiej Konfrontacji Brzmień -  The Thinners - zwy-
cięzca jednego z etapów oraz zwycięzca finału  JKB - Final 
Creation. “Rockowa zabawka” rozpocznie się o godzinie 
18.30, a biletem wstępu będzie przyniesiona dowolna 
zabawka. Zebrane samochodziki, lalki i pluszaki zostaną 
przekazane dla potrzebujących dzieci. Cel szczytny, a po-
mysł zwyczajnie prosty. Możesz dobrze się bawić i pomagać. 
Czy JAMA da radę?! Zobaczymy! 

Explozja eksplodowa³a. Tak w skrócie mo¿na opisaæ imprezê walentynkow¹ 
zorganizowan¹ przez Jastrzêbsk¹ Alternatywê M³odzie¿y Aktywnej przy wspó³pracy 
z Clubem Explozja. “Walentynki z JAM¥” odby³y siê 11 lutego. Wydarzenie, które 
promowane by³o has³em ”Impreza, na której bêdzie wiadomo, kto jest zajêty, kto jest 
singlem, a kto szuka... Jak to mo¿liwe? PrzyjdŸ i zobacz!” przyci¹gnê³o do klubu bardzo 
wiele m³odych zainteresowanych osób. Na imprezie by³o wszystko:  dobra muzyka, 
mi³osne akcenty, t³umy bawi¹cych siê osób oraz konkursy z super nagrodami.
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Innowacyjny pomysł opieki nad niemal każ-
dym dzieckiem (wystarczy skończone 2 latka) 
prezentuje znane w Pawłowicach i Strumieniu 
Centrum Języka Angielskiego Mar's School. 
Dedykowany jest przede wszystkim zapraco-
wanym rodzicom, którzy często po godzinach 
pracy przedszkoli i szkół, zmuszeni są do wyna-
jęcia opiekunki bądź częstego angażowania 
dziadków. A co jeśli takich nie ma? Niestety nie 
każdy nadaje się do kilkugodzinnej opieki nad 
dzieckiem. Dobrą opiekunkę ciężko znaleźć. 
Tak samo jak seniorów z cierpliwością, wytrwa-
łością, a ostatnio nawet z wolnym czasem.

Centrum Wesołego Dziecka Mar's School to 
nie tylko zadaszony i kontrolowany przez doro-
słego pracownika plac zabaw, w którym dziecko 
pozostawione jest samemu sobie. Atmosfera 
stworzona w „Centrum”, nie tylko umożliwia 
przyjemne spędzenie wolnego czasu, ale także 
sprzyja rozwojowi każdego dziecka. Pociecha 
przebywając cały czas pod troskliwym okiem, 
co najmniej dwóch wykwalifikowanych osób 
(pedagoga i metodyka języka angielskiego), ma 
szanse na dynamiczny rozwój. „Każdy z na-
szych opiekunów w sposób indywidualny za-
jmuje się dzieckiem. Jest to najczęściej wesoła, 
przyjemna, a także niezwykle edukacyjna zaba-
wa. W dodatku przybierająca rozmaite formy: 
zabaw w grupie, ciekawych przebrań, ćwiczeń 
samodzielności w zakresie higieny i jedzenia. 
Stosuje także rozwojowe terapie: bajkoterapia, 
muzykoterapia, arteterapia (przez wrażliwość 
na sztukę). A wszystko w oparciu o system 
holistyczny, który uwzględnia wszelkie aspekty 
życia tj. umysł, dusza, ciało. Poza tym, w Cen-
trum Wesołego Dziecka operujemy dwoma ję-
zykami. Polskim, a także angielskim. To spra-
wdzony, w naszej szkole językowej Mar's 
School, system ESL (angielski jako drugi język – 
nie jako język obcy)” – mówi  dyrektor mgr Mał-
gorzata Rajwa, wieloletni wykładowca z doświa-
dczeniem pracy w Wielkiej Brytanii, promotor 
pozytywnego życia oraz medycyny holistycznej. 

 
Przystosowany i wyposażony specjalnie dla 

potrzeb dzieci obiekt powoduje, że każde z nich 
czuje się tu dobrze i swobodnie. „Centrum” zad-
bało o każdy szczegół – mebelki, zabawki, tabli-
ce interaktywne, a nawet wystrój i kolorystyka 
wnętrza. Gwarancją powyższego jest  Akredy-
tacja Kuratorium Oświaty, którą placówka otrzy-
mała jako trzecia w województwie Śląskim! Po-
za tym, poparcie tej instytucji państwowej wska-
zuje, iż Centrum poddane jest zewnętrznej kon-
troli jakości nauczania, kwalifikacji nauczycieli, 
warunków lokalowych itp. W swym założeniu 
Centrum Wesołego Dziecka nie chce konku-
rować z publicznymi przedszkolami. Jest propo-

Nie tylko przebywanie

„Centrum” z myślą o dziecku

zycją kompleksowej opieki nad dzieckiem, 
dającą rodzicom możliwość spokojnego zajęcia 
się swoimi sprawami. Stąd też placówka jest 
otwarta w godzinach od 14:00 do 20:00. Mimo 
tego, dyrektor w rozmowie stwierdza: „Jeśli 
wcześniejsze godziny otwarcia placówki będą 
budzić podobne zainteresowanie ze strony ro-
dziców, co godziny popołudniowe, rozważymy 
możliwość ich uruchomienia”. Interesującym 
także może okazać się możliwość wyprawienia 
urodzin swojemu dziecku. Opracowane zostały 
szczegółowe i odpowiednie dla dzieci pro-
gramy: platynowy, złoty, srebrny, brązowy. Ujęte 
zostały na stronie internetowej, do zwiedzenia 
której warto zachęcić.
(www.cwd.marsschool.pl)

Najciekawsze punkty wśród, wymienionych 
pozycji, to m. in.: opieka przebranych anima-
torek, robiący wrażenie pyszny tort urodzinowy, 
wyjątkowa dekoracja sali, wesołe malowanie 
buzi wszystkim dzieciom, gadżety urodzinowe 
typu czapki, balony, gwizdki, czy nawet pamią-
tkowy bukiet kwiatów wykonany z… pamper-
sów! Mówiąc krótko, pełen pakiet! A co najwa-
żniejsze - przemyślany w każdym  punkcie pro-
gram artystyczny dla dzieci. 

Działalność Centrum Wesołego Dziecka 
Mar's School opiera się na braku zbędnych, 
wielokrotnie przesadnych formalności. Taka 
regulacja prawna pozwala pozostawić swoje 
pociechy od godziny, do nawet czterech godzin 
dziennie, bez konieczności zawierania umów. 
Jest to przede wszystkim duża oszczędność 
czasu. Oprócz tego, istnieje dowolność w zleca-
niu ilości i częstotliwości przebywania dziecka 
w „Centrum”. Można zrobić to jednorazowo, do-
wolnie albo stale. Wszystko wedle potrzeb. 
Warto wspomnieć, że mimo bardzo atrakcyj-
nych cen, przewidziane zostały karnety, mające 
na celu dodatkową oszczędność, przy zaintere-
sowaniu częstszymi pobytami dziecka. 

Oczywistym jest, że nie można mieć uko-
chanego skarbu cały czas przy sobie. Dlatego 
też trzeba wybrać, gdzie pozostawić swoje dzie-
cko poza jego stałymi zajęciami. Czy obciążać 
dziadków, którzy często nie mają już na to zdro-
wia, umiejętności zabawiania i co najważniej-
sze edukowania dzieci? Czy może ryzykować 
z opiekunką, która jest droższa i niekoniecznie 
bardziej kompetentna w sprawowaniu opieki 
nad dzieckiem? Jest na to jedna, najlepsza rada 
- Centrum Wesołego Dziecka Mar's School 
w Pawłowicach!

Formalności puszczone w niepamięć

-Pierwszy singiel z każdej płyty ma za 
zadanie przedstawić to, co będzie na całym 
krążku. Mniej więcej to „zobrazować” - mó-
wi Grzegorz Żygoń, wokalista zespołu. Ci, 
którzy mieli okazję wysłuchać utworu, pro-
mującego nowy krążek „Niewolnicy wol-
ności”, już mogą podzielić się swoim zda-
niem na ten temat. „Taniec z diabłem” mo-
żna było usłyszeć po raz pierwszy już w li-
stopadzie ubiegłego roku.

Na płycie, która została nagrana w lipcu, 
znalazło się osiem utworów. Na ukazanie 
się jej w sprzedaży trzeba będzie na razie 
poczekać, ponieważ obecnie członkowie 
zespołu wraz ze swoją menadżerką, są 
w trakcie poszukiwania odpowiedniego wy-
dawnictwa. - Teraz staramy się jeszcze 
o klip do naszego nowego singla. Jeżeli uda 
nam się to zamknąć w najbliższym czasie, 
to płyta zostanie wydana najprawdopodo-
bniej w okolicach maja – wyjaśnia. - W Pol-
sce jest pewien problem, tutaj prawdziwa 
muzyka nie istnieje. Zespoły rockowe są 
obecnie jakby na wymarciu. Mówi się, że 
moda ma to do siebie, że wraca... Mam na-
dzieję, że w tym przypadku również tak się 
stanie – dodaje.

Praca nad nową płytą, a dokładniej jej 
wydaniem, wcale nie jest taka łatwa. 
„Symetria” zgłaszała się do wielu wytwórni, 
jednak na razie nie znaleziono odpowie-
dniej, która podjęłaby się wydania krążka 
„Niewolnicy wolności”. - Najczęściej w od-
powiedzi słyszeliśmy: „Nie, bo na tym nie 
da się zarobić. Nie jesteście komercyjni” - 
opowiada Grzegorz Żygoń. - W pewnym 
momencie miałem ochotę rzucić tym wszy-
stkim. Wyglądało to dla nas tak, jakbyśmy 
ciągle stali w miejscu. Nie było szansy na to, 
żeby "pokazać się" w radiu. Ale nie pod-
damy się i na pewno wydamy tą płytę, 
choćby miało się to odbyć naszym nakła-
dem – dodaje. Na szczęście, i ku wielkiej 
uldze fanów jastrzębskiego zespołu, kapela 

nadal walczy i nie zamierza przestać grać. 
Przynajmniej na razie się na to nie zapo-
wiada, ponieważ w planach jest już kilka 
koncertów, które posłużą promocji nowego 
krążka. 

Jaka jest ta nowa płyta w sporym skró-
cie oczywiście? Można powiedzieć, że bę-
dzie dla słuchaczy łatwiejsza w odbiorze. 
Dużo bardziej rock'n'rollowa. Teksty są pi-
sane w formie pamiętnika – od czasu przy-
gotowania połowy materiału do pierwszej 
płyty do teraz. Zamknięte w świecie „Syme-
trii”. Nowy krążek to swoisty pamiętnik. 
Opis życia. Ale odczytać go będą mogli tylko 
ci, którzy naprawdę będą mieli na to ocho-
tę. To będzie nowa „Symetria” - taka, jakiej 
wcześniej nie słyszano. Coś zupełnie inne-
go. Początkowo były pewne obawy, jak lu-
dzie na to zareagują. Jednak już wiadomo, 
że zarówno singiel, promujący krążek, jak 
i pozostałe utwory na nowej płycie, które 
niektórzy mieli okazję wysłuchać, zbierają 
bardzo pozytywne komentarze. Nie ozna-
cza to jednak, że nie pojawiają się również 
słowa krytyki. Takie również są potrzebne. 
Choćby do tego, aby motywować do dal-
szej, bardziej wytężonej pracy. Po to, aby 
stawać się lepszym w tym, co się robi. Ta 
płyta jest dojrzalsza, bo sami członkowie 
„Symetrii” są już bardziej dojrzali. 

Młodzi muzycy dają z siebie wszystko na 
każdym koncercie przez ponad 5 lat. Ich 
energia się nie kończy, co udowadniają za 
każdym razem, kiedy pojawiają się na sce-
nie (ostatnio na przykład w katowickim Old 
Timers Garage). Co ważne robią to z coraz 
większym profesjonalizmem i zaangażo-
waniem. Pozostaje tylko czekać, aż zoba-
czymy teledysk do "Tańca z diabłem" w te-
lewizji, a może niedługo usłyszymy któryś 
z utworów z płyty „Niewolnicy wolności” 
w jakiejś stacji radiowej.



Okres, kiedy dziecko uczęszcza do przed-
szkola jest niezwykle ważny. To właśnie tutaj ma 
okazję nauczyć się żyć w większej grupie, a co 
ważniejsze w grupie rówieśników. Staje się bar-
dziej samodzielne. Działalność wychowawcza 
przedszkola polega, bowiem nie tylko na kiero-
waniu rozwojem dziecka i pobudzaniu tego pro-
cesu, ale także wymaga pracy wyrównawczej, 
usuwania lub łagodzenia stwierdzonych u dzieci 
zaburzeń. Nie da się przecenić roli przedszkola 
w kształtowaniu osobowości małego człowieka 
i przystosowaniu go do życia w społeczeństwie. 

W momencie, kiedy ogłoszony zostaje nabór 
(a taki właśnie trwa od 1 do 28 lutego) do przed-
szkoli, rozpoczyna się prawdziwy wyścig. Cho-
ciaż przedszkoli w naszym mieście nie jest mało - 
we wszystkich jastrzębskich przedszkolach jest 
łącznie 2400 miejsc dla maluchów - to każdy ro-
dzic będzie poszukiwał takiej placówki, która bę-
dzie znajdowała się jak najbliżej miejsca zamie-
szkania. Mało komu uśmiecha się dowożenia 
swojej pociechy do przedszkola, które znajdo-
wałoby się na drugim końcu miasta. 

Kto ma największe szanse na przyjęcie swo-
jego dziecka do przedszkola? W pierwszej kolej-
ności przyjmowane są maluchy podlegające pod 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkol-
nego, czyli te, które do 31 grudnia 2011 roku 
ukończą 5 i 6 lat. Następnie są to dzieci rodziców 
samotnie je wychowujących, dzieci rodziców nie-
pełnosprawnych, dzieci wychowujących się w ro-
dzinach zastępczych, a także te z orzeczeniem Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego. W dobrej sytuacji są ró-
wnież rodzice, którzy pracują lub studiują w sy-
stemie dziennym (oboje). W roku szkolnym 
2010/2011 do jastrzębskich placówek przyjętych 
zostało 2621 maluchów. Natomiast nieprzyjętych 
było 380 dzieci. Z czego wynika różnica pomię-
dzy ilością dostępnych miejsc, a liczbą przyjętych 
dzieci? Wynika to z projektu „Przedszkolaki 
przyszłością naszej gminy”, w ramach którego 
zaplanowano powstanie 325 miejsc dla dzieci w 

Przechodząc obok jakiegokolwiek przed-
zkola już z daleka można usłyszeć wesoły śpiew 
i śmiech maluchów, które spędzają ten beztroski 
czas nie tylko na zabawie w gronie swoich rówieś-
ników, ale również na przygotowaniach do tak 
ważnego momentu w ich życiu, jak pójście do 
szkoły. Warto, aby każdy rodzic już za wcześniej 
zaczął się zastanawiać, jakie przedszkole wybrać 
i być może podjął już w tym kierunku odpowie-
dnie kroki, składając wniosek do dyrekcji placó-
wki. Szukając przedszkola bądź wybierając pier-
wsze lepsze wcale nie pomoże się własnemu dzie-
cku. Takie decyzje należy podejmować z głową, 
bo właśnie w przedszkolu maluchy prze-
chodzą kolejny etap osobowego 
rozwoju, ale też pier-
wszy stopień 
społec

znej edukacji, jak współżyć i funkcjonować 
w grupie, często odmiennej od tej, którą miały 
w domach. O ile bardziej cieszyłaby rodzica 
roześmiana buzia swojego dziecka, które tuż po 
opuszczeniu murów przedszkola rozpoczyna 
opowieść, co nowego dzisiaj poznało.

13 nowych oddziałach przedszkolnych 5 i 10-
godzinnych.

Co dzieje się z tymi, które nie zostały przy-
jęte? Trafiają na listę rezerwową. - Co do czasu 
oczekiwania, to trudno określić. Pewnie w każdej 
placówce inaczej to wygląda. Dopiero po obecnej 
rekrutacji będą dane dotyczące liczby dzieci 
przyjętych i nieprzyjętych na kolejny rok szkolny. 
W naszym mieście wskaźnik dzieci objętych 
edukacją przedszkolną wynosi około 80% przy 
średniej w kraju około 40% - wyjaśnia Katarzyna 
Wołczańska rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Nie każdego rodzica stać na to, 
aby wynająć opiekunkę dla swojej pociechy. Nie 
wszyscy mogą również liczyć na nieraz bezcenną 
w takich przypadkach pomoc babci czy dziadka. 

Pewnego rodzaju rozwiązaniem jest posłanie 
dziecka do przedszkola prywatnego. Ta-
kich placówek, nie tylko w na-
szym mieście, ciągle 
przybywa. Jednak 
o ile przedszkola pu-
bliczne mogą liczyć 
na 100% dofinanso-
wania ze strony 
urzędu miasta, to 
niepubliczne pla-
cówki już nie.

- Prowadzenie publi-
cznych przedszkoli 
to zadanie własne 
gminy, a więc przed-
szkola finansowane 
są z budżetu gminy. 
Na wydatki bieżące 
publicznych przed-
szkoli (bez remon-
tów) zaplanowano 
kwotę ponad 25 mln 
zł informuje Kata-
rzyna Wołczańska. 
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Pod koniec 2010 r. Narodowy Fundusz Zdro-
wia negocjował kontrakty w dziedzinie ochrony 
zdrowia na kolejny rok. Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju znowu zo-
stał potraktowany po macoszemu, bo dostał o ok. 
2 mln zł mniej niż w roku ubiegłym. Wprawdzie 
dyrektor WSS Nr 2 Norbert Prudel zapewnia, że 
nie odbije się to niekorzystnie na pacjentach. Mi-
mo to trzeba liczyć się z tym, iż wydłużą się kolej-
ki w oczekiwaniu na przeprowadzenie planowych 
zabiegów, konsultacje u specjalistów lub pobyt na 
oddziale. Jednak, w tej sytuacji, pojawiły się po-
głoski o zamiarach likwidacji niektórych od-
działów. Dyrektor szpitala zdecydowanie zaprze-
cza tym doniesieniom: "W chwili obecnej nie ma 
żadnych zagrożeń. W związku z tym proszę się 
nie niepokoić - każdy z działających oddziałów 
zachowa swoją specyfikę i nadal będzie wykony-
wać wysokospecjalistyczne świadczenia medy-
czne”. Ale jego zapewnienia nie zawsze pokrywa-
ją się z rzeczywistością. 

Sytuacja szpitala nie jest dobra. „Nie mamy 
zachowanej płynności finansowej. Powodem te-
go jest malejący z roku na rok kontrakt z NFZ. Do 
tego dochodzą jeszcze zaległości Funduszu, który 
winny jest nam ok. 8,45 mln. zł z tytułu nadwy-
konań, czyli przeprowadzonych procedur medy-
cznych poza ustalonym limitem. Jest to mniej 
więcej tyle, ile naszych zobowiązań wymagal-
nych (8,5 mln zł) tzn. takich, które należy zapłacić 
naszym kontrahentom od „ręki”. Całość długu 
szpitala wynosi w sumie ok. 39 mln zł” - mówi dy-
rektor WSS Nr 2. Jak na razie w szpitalu nie do-
szło do zajęć komorniczych ze strony wierzycieli 
i kwestię długów udaje się rozwiązywać polu-
bownie. 

Co jednak dyrekcja robi coś, żeby szpital da-
lej nie pogrążał się finansowo? Zgadzanie się 
potulnie na niższy kontrakt jest samobójstwem 
ekonomicznym. Żadne przedsiębiorstwo, w któ-
rym trzeba zbilansować rachunek dochodów 
i wydatków, nie może na dłuższa metę tak fun-
kcjonować. Dyrektor Prudel zapowiada podjęcie 
renegocjacji z NFZ w celu uzyskania dodatko-
wych pieniędzy: „Jest to tym bardziej zasadne, iż 
na nasze usługi medyczne istnieje duże zapotrze-

nizować odział intensywnej terapii dla dorosłych, 
stację dializ (zwiększenie ilości stanowisk), prze-
niesienie pediatrii z budynku przy ul. Krasickiego 
(osiedle Przyjaźń) do siedziby WSS Nr 2 przy al. 
Jana Pawła II. Zakontraktowanie świadczeń 
wykonywanych przez te komórki pozwoli doda-
tkowo zarobić szpitalowi. Skąd jednak wziąć pie-
niądze na realizację tych ambitnych planów? 
Szpital liczy na pomoc właściciela, czyli Urzędu 
Marszałkowskiego, potencjalnych sponsorów 
(np. Jastrzębska Spółka Węglowa), Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospra-
wnych. 

Czy w szpitalu da się jeszcze na czymś 
zaoszczędzić? Jest to zasadne pytanie z punktu 
widzenia rachunku ekonomicznego tego bądź, co 
bądź przedsiębiorstwa. Koszty osobowe szpitala 
to przeszło 90 proc. całości. Jeszcze dwa lata temu 
zatrudnionych było ponad 1 tys. pracowników, te-
raz jest ich 970. Może to wydawać się bolesne ze 
społecznego punku widzenia, ale bez radykal-
nego zmniejszenia zatrudnienia nie uda się zna-
cząco obciąć kosztów. W grę mogą wchodzić 
zwolnienia pracowników w tych grupach, w któ-
rych istnieje ich nadmiar. Jak na razie dyrektor nie 
decyduje się na ten drastyczny krok. Redukcja 
etatów odbywa się na drodze odejść na emeryturę 
lub dobrowolnych zwolnień. Dyrektor Prudel nie 
widzi nadmiaru etatów wśród grupy zawodowej 
lekarzy. „Przede wszystkim staram się nie zatru-
dniać nowym pracowników. W przypadku kiedy 
w naturalny sposób następuje odejście z pracy np. 
przejście na emeryturę czy też zakończenie okre-
su umowy, w te miejsca staram się nie zatrudniać 
nowych pracowników. Chciałbym jednak pod-
kreślić, iż obowiązują wymogi w kwestii zatr-
udnienia określone przez NFZ, które określają 
minimalną ilość personelu medycznego i szpital 
musi sprostać tym wymogom, aby ubiegać się 
o kontrakt" - wyjaśnia. 

Przekształcenia własnościowe dla niektórych 
szpitali okazały się wręcz zbawienne. Może warto 
pomyśleć o tym, aby WSS Nr 2 działał na zasadzie 
spółki prawa handlowego i został skomercjalizo-
wany? Przecież dla pacjenta nie jest istotne czy 
szpital jest prywatny, czy państwowy, jeśli otrzy-

muje tylko odpowiednią opiekę. Dyrektor Nor-
bert Prudel ma na ten temat następujące zdanie 
„Aktualnie nie przewiduje się rozwiązań zwią-
zanych z komercjalizacją, komunalizacją czy też 
przekształceniem szpitala w spółkę prawa han-
dlowego. Poza tym, aby rozważać którąkolwiek 
z przedstawionych możliwości, w pierwszej ko-
lejności taka decyzja musiałaby zostać podjęta 
przez samorząd województwa śląskiego. Wynika 
to z faktu, że nasz szpital jest jednostką organiza-
cyjną podległą Sejmikowi Województwa Ślą-
skiego. Na razie nic o takich planach nie wiem”. 

Szpital jest przede wszystkim po to, aby le-
czyć ludzi i to jest jego najważniejszy cel. Jego 
funkcje socjalne i zarobkowe również mają swoje 
znaczenie, ale są one raczej na drugim planie. Pa-
cjentów zwykle nie interesuje kto jest właści-
cielem lecznicy tylko, jak długo będą czekać na 
przyjęcie do lekarza specjalisty i czy w rozsąd-
nym czasie będą mieć dostęp do badań oraz zabie-
gów medycznych. 

Na pewno dyrekcja szpitala robi co może, że-
by szpital funkcjonował prawidłowo. Ale czy 
określenie „robi co może” jest wystarczające? 
Część decyzji jest zależna od czynników zew-
nętrznych (prawo o służbie zdrowia, zamiary wła-
ściciela), część natomiast od zarządzających pla-
cówką. Różne strony spychają odpowiedzialność 
za stan ochrony zdrowia na siebie i wskazują, że 
tak naprawdę niewiele mogą. A pacjenci czekają 
i cierpią. Ważny jest również los pracowników 
związanych z ta placówką i na ile szpital będzie 
w stanie spełnić ich oczekiwania finansowe. Poja-
wiają się nawet pomysły o przekształceniu szpi-
tala w spółkę prawa handlowego. Budzą one jed-
nak spore kontrowersje i są oprotestowane przez 
pracowników oraz związki zawodowe. Do tego 
wszystkiego potrzebne są jednak pieniądze, bo 
przecież i z pustego Salomon nie naleje. A po-
większające się kolejki oczekujących pacjentów 
na wizytę u specjalisty lub zabieg medyczny po-
winny być dobrą motywacją do podjęcia działań.
 

bowanie o czym świadczą nadwykonania. Poza 
tym przyszpitalne poradnie specjalistyczne i am-
bulatoryjne świadczenia specjalistyczne jak na 
przykład tomografia komputerowa i rezonans 
magnetyczny są zakontraktowane na okres 6 mie-
sięcy. Jest więc tutaj dodatkowe pole manewru 
i może uda się pozyskać więcej pieniędzy”. 

A co ze zdobyciem dodatkowych dochodów? 
Przecież szpital mógłby sam zacząć, przynaj-
mniej w części, zarabiać na siebie. Dyrektor Pru-
del tłumaczy, że publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej nie mogą pobierać opłat za usługi medy-
czne. Nie pozwalają na to przepisy ustawy o och-
ronie zdrowia. „Z tytułu najmu powierzchni - 
w skali roku stanowi ok. 2 % wszystkich przycho-
dów w tym z tytułu najmu sali operacyjnej w so-
boty kiedy nie jest wykorzystywana przez szpital” 
- wyjaśnia dyrektor. 

Czy szpitalowi udaje się racjonalizować swo-
je koszty? „Wyprowadzenie” ze szpitala sprząta-
czek i przejęcia ich zadań przez niezależną firmę 
było - zdaniem dyrektora - dobrym posunięciem. 
Podobnie stało się z laboratorium i pralnią. Kon-
trowersyjną decyzją było pozbycie się przez szpi-
tal opieki ambulatoryjnej i świątecznej. Uważano 
wówczas, że świadczenie takich usług się nie 
opłaca i zbytnio absorbuje lekarzy dyżurujących 
na oddziałach. Jednak znalazł się w Jastrzębiu 
prywatny podmiot, który stwierdził, że wyjdzie 
na swoje i zarobi. Przecież szpital mógłby stanąć 
do walki o kontrakt na tą usługę. Sprzyjają temu 
okoliczności, gdyż na nowo został rozpisany kon-
kurs na to świadczenie. Umowa z NZOZ „Her-
med” obowiązuje do końca lutego br. Dyrektor 
Norbert Prudel, wprawdzie wcześniej nie przewi-
dywał takiej możliwości, lecz teraz jej nie wyklu-
cza. 

Szpital nie rezygnuje ze zdobycia wysoko 
punktowanych (dobrze płatnych) kontraktów. 
W tym celu zamierza poszerzyć bazę usług przez 
siebie oferowanych. Plany na rok 2011 prze-
widują uruchomienie w WSS Nr 2 poradni spe-
cjalistycznych dla dzieci (okulistycznej, chirurgii 
urazowo-ortopedycznej) oraz oddziału rehabili-
tacji neurologicznej. Dyrekcja zamierza zmoder-
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Nigdy nie spodziewałam się, że 
w granicach jednego kraju mogą żyć 
ludzie, nie będący w stanie efekty-
wnie się porozumieć. Myślałam, że 
gdzieś w okolicach platońskiego 
nieba istnieje jakaś idealna pol-
szczyzna, z której korzystają wszy-
scy polacy, kiedy porzucają swoje 
lokalne dialekty. Byłam również 
przekonana, że ja także jestem w sta-
nie pozbyć się wszystkich śląskich 
naleciałości i czerpać z norm popra-
wnościowych języka polskiego peł-
nymi garściami.

Był wieczór, wyszłam z uczelni, 
przebiegłam Wiślną, krakowski Ry-
nek, na Sławkowskiej wbiegłam do 
piekarni. Desperackim krokiem po-
deszłam do lady, z lewego kącika ust 
najprawdopodobniej ściekała mi śli-
na. Po całym dniu głodowania przed 
moimi oczyma rozciągnęła się półka 
pełna pysznych, lukrowanych wy-
pieków. Na części z nich widać było 
marmoladę, inne okraszone były 
makiem, kolejne zawierały budy-
niowe nadzienie…
- Poproszę kołaczyka – powiedzia-
łam krótko, by oszczędzić jak naj-
więcej energii, potrzebnej mi do bru-
talnego wchłonięcia dziennej porcji 
pieczywa.
- Słucham? – ekspedientka nie zro-
zumiała, wydało mi się, że brak po-
żywienia spowodował nieodwracal-
ne zmiany w moim organizmie. Po-
myślałam, że nie jestem już zdolna 
do wydawania dźwięków choć 
w najmniejszym stopniu przypomi-
nających ludzką mowę.
- Kołaczyka poproszę – mimo to na-
legałam.
- Co pani ma na myśli? – ekspedien-
tka spojrzała na mnie zdezoriento-
wana.
- KO-ŁA-CZY-KA – nie pod-
dawałam się, próbowałam zwolnić 
tempo mówienia, sylabizować, li-
terować… Dopiero język ludziego 
ciała okazał się być niezawodny. 
- O, tamto – wulgarnie wyciągnęłam 
palec do przodu, wskazując na spo-
czywające na półce wypieki. 
- Drożdżówkę? 
Dzięki temu zdarzeniu zrozumia-
łam, że wszędzie jest dobrze, ale 
w domu najlepiej i że nikt nie zrozu-
mie drugiego człowieka tak dobrze, 
jak inny mieszkaniec tego samego 
regionu.

Lokator SM NOWA obciążany jest wciąż 
wyższymi opłatami. Niestety, patrząc na wciąż 
rosnące zadłużenie lokatorów widać wyraźnie 
ubożenie społeczeństwa. W takim przypadku 
Rada Nadzorcza powinna wymusić na Zarzą-
dzie SM NOWA szukanie oszczędności, a nie 
sięganie do kieszeni lokatora.

Zarząd trzyosobowy SM NOWA zarabia 
krocie i choć w biuletynie spółdzielczym wy-
dawanym oczywiście przez Zarząd mówi się, że 
waloryzacja nie obejmuje płac Zarządu. Płace te 
z roku na rok są wyższe.

Rada Nadzorcza z naszych opłat przyznaje 
Prezesowi kwoty, które niczym dobry ojciec Pan 
Prezes przyznaje a to emerytom, a to działkow-
com, wędkarzom, ping-pongistom i innym. 
Chyba nie zubożałby Pan Prezes sowicie wyna-
gradzany, gdyby z własnej kieszeni ufundował 
puchar na zawody siatkarskie, wędkarskie, itp., 
itd.

Najłatwiej jest sięgać do cudzej kieszeni, ale 
niestety większość Rady Nadzorczej wybranej 
przez nas i opłacanej przez nas pełni rolę przed-
łużonego ramienia Prezesa. Pan Prezes posiada 
całą armię urzędników też opłacanych przez nas 
lokatorów, a często Rada Nadzorcza zamiast 
dbać o interes lokatorów, wykonuje robotę za 
urzędników Prezesa.

Warto, aby Rada Nadzorcza sprawdziła za-
sadność wielu telefonów służbowych, dodatków 
na paliwo do prywatnych samochodów, pienię-
dzy przyznawanych Panu Prezesowi i wszyst-
kich wydatków obciążających lokatora.

Dziś po wybraniu Pani Przewodniczącej Ra-
dy Nadzorczej Pan Prezes może spać spokojnie, 
a lokator ma płacić i o nic nie pytać. Być może 
wiąże się to z tym, że bliscy co niektórych człon-
ków Rady Nadzorczej mają wynajmowane po-
mieszczenia na działalność gospodarczą lub in-
ne interesy związane ze spółdzielnią?

Chory układ Rady Nadzorczej skutkuje tym, 
że patrząc z boku wydaje się większość Rady 
Nadzorczej czuje się obrońcą Zarządu, a nie tym 
do czego jest powołana Rada Nadzorcza.
Dziś kiedy obciążenia społeczeństwa wciąż ros-
ną jest chyba czas, aby chociaż w SM NOWA po-
stawić Radę Nadzorczą na nogach, aby wreszcie 
zrozumieli, że SM NOWA to nie prezes, ale ci co 
za to wszystko płacą. Statut i prawo spółdzielcze 
dają Radzie Nadzorczej instrumenty, ale póki co 
Rada Nadzorcza woli służyć Prezesowi.

Warto przypomnieć Radzie Nadzorczej to 
myśmy was wybrali i my wam płacimy, a nie Pan 
Prezes!

Przekleństwem społeczeństw jest to, że 
władzę mają ludzie żądni władzy
                                                     T. Kotarbiński

Bardzo dobrze się stało, że 
miało miejsce spotkanie Ko-
misji Bezpieczeństwa Publi-
cznego i Samorządu Terytor-
ialnego poświęcone sprawie 
bloku przy ul. Północnej, 
w której jako radny  jestem z-
cą przewodniczącego.  Wy-
starczy spojrzeć na ten budy-
nek i od razu nasuwa się skoja-
rzenie jak tam dużo musi być 
nieprawidłowości, a wiele 
dzieje się w majestacie prawa 
bądź z przyzwoleniem lub bez-
radnością instytucji czy odpo-
wiedzialnych urzędów.

Spotkanie to naświetliło 
sprawę bloku przy ul. Półno-
cnej, która skrzętnie była ukry-
wana, a wszystko zaczęło się 
od pierwszych interwencji Za-
rządu Os. Morcinka w 2010 
roku w tej sprawie, dzięki któ-
rym media zaczęły się tym te-
matem interesować.

Oburzony jestem ogólną 
bezradnością instytucji, służb, 
które mają stać na straży bez-
pieczeństwa publicznego.

Na tym spotkaniu mo-
gliśmy dowiedzieć się m.in. 
o licznych sporach między 
spółdzielnią, a inwestorem – 
właścicielem nadbudowy, 
o kilku ekspertyzach doty-
czących przewodów komino-
wych różniących się od siebie, 
których ta sprawa dotyczy, 
o fakcie, że można utrudniać 
kontrolę instalacji przewodów 
kominowych i wentylacyj-
nych oraz o tym jak Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budo-
wlanego w Jastrzębiu-Zdroju 
zajmuje się nieprawidłowo-
ściami w tym budynku, a nie-
stety końca nie widać.

Na bieżąco będę informo-
wał opinię publiczną co w tej 
sprawie się dzieje. Jedno jak 
powtarzam jest pewne, to spo-
tkanie było potrzebne, a po-
świadczyło o wszelkiej bez-
radności instytucji, które mają 
służyć obywatelowi i jeszcze 
bardziej naświetliło sprawę.

Poranne (najczęściej wymuszone) spacery z wiernym czworono-
giem są niekiedy okazją do ciekawych spostrzeżeń i refleksji. Na mar-
ginesie dodam, że poranne spacery z psem są pozbawione ciągłego na-
pięcia i obawy przed mandatem od strażników miejskich (bo niecywil-
izowany czworonóg zachowuje się różnie) co ułatwia swobodne krą-
żenie myśli. Tak też pewnego mroźnego styczniowego poranka w cza-
sie gdy to miasto budzi się z letargu - snu i rusza na podbój codzien-
ności (najczęściej szarej i monotonnej) gdy właśnie wracałem do cie-
płego domu, spostrzegłem w oddali dwie egzotyczne postacie. Kobieta 
z małym dzieckiem – dziewczynką. Charakterystyczny przyodziewek 
nieomylnie orientował na nację rumuńską. Kobieta o zgrabnej sylwet-
ce, której mogła by pozazdrościć niejedna małolata szła krokiem, który 
w wojskowym żargonie zwie się marszobiegiem. Dziecko radziło so-
bie z tym forsownym marszem, najprawdopodobniej mamy, na prze-
mian idąc i biegnąc. Zbliżyły się błyskawicznie i przeszły niczym po-
ciąg pośpieszny, zdążyłem jednak dostrzec twarz Rumunki, okazała się 
już nie pierwszej młodości co trochę burzyło pierwsze wrażenie (no 
właśnie, one długo zachowują szczupłą i proporcjonalną sylwetkę, mo-
że znają jakaś dietę cud czy co?). Dziewczynka była śliczna i smutna 
takim nieznanym mi i tajemniczym smutkiem. Kobieta w pewnym mo-
mencie przystanęła, jakby się wahała czy dobrze idzie, ale szybko usta-
liła kierunek i pognały w stronę ulicy Wieczorka. 

Ogarnęło mnie wzruszenie nad losem dziecka. Dziewczynka bez 
najmniejszej skargi, śladu rozpieszczenia dzielnie towarzyszyła mat-
ce. Ot los! Człowiek hartowany od dziecka. Swoista akademia życia. 
Wdziałem wszak sceny gdzie Rumunki siedzące na ziemi z małymi 
dziećmi (karmionymi z butelki) i to przy minusowych temperaturach 
trwały tak całymi godzinami. Domem i kołyską tych dzieciaków jest 
ulica. Jak to się ma do naprawdę absurdalnej nadopiekuńczości w wy-
chowaniu naszych milusińskich, którzy w efekcie wyrastają na pra-
wdziwych mamlasów i ofiary losu, które uważają że wszystko im się 
należy i wszyscy mamy im dawać. 

Co to dziecko robiło o tak wczesnej porze? Zapewne służyło jako 
„przynęta” w procederze żebraczym jaki uprawia jej matka i cała nacja 
potomkiń Eliadego i Ionesco. Wygląda na to, że w taki sposób zarabia 
już na swoje utrzymanie. To jest jakiś rodzaj przedsiębiorczości. 
Wszak ci ludzi nie dopominają się o nic od tzw. Państwa, a wszędobyl-
skie państwo o nich nie dba. I w ten sposób ten specyficzny interes jest 
wolny od całej tej biurokracji i służb różnej maści złodziei (złodziei 
którzy sami stworzyli sobie prawo do legalnego okradania innych, 
oczywiście tych, którzy coś robią i coś mają). Dziewczynka pewnie ni-
gdy nie wyjdzie poza ten utarty kanon, nie wiem czy nie pokusić się 
o słowo kastowy.  

Wróciłem do domu, cały czas mając przed oczyma obraz rumuń-
skiego dziecka. Smutek, współczucie mieszało się z barwnością i ma-
lowniczością zapamiętanego spotkania. Wpadł do mnie Pinokio, opo-
wiedziałem mu o tym. Mówię też - ty Pinokio, czy nie uważasz, że one 
mimo wszystko mają jakiś niepisany kodeks obyczajowy? Nie parają 
się chyba prostytucja tak jak Ruskie, Ukrainki, Bułgarski czy Polki. 
Ależ nie, co ty mówisz, parają się, parają przeważnie jako „tirówki” bo 
słyszałem, że w burdelach ich nie chcą, bo trudno się z nimi doga-
dać(?). No nie wiem może Pinokio ma rację. Chyba jednak tak. 

Jaki los więc czeka rumuńską dziewczynkę? Jakie będzie jej życie? 
Tego nie wiem. Czy kiedyś tak jak jej matka już ze swoim dzieckiem 
będzie przemierzać jakieś kraje żebrząc by przetrwać? Zastanawiam 
się też nad rodzajem wolności tych ludzi (każdy ma prawo wybrać – 
także źle!) Czy my Europejczycy (jak to brzmi) poddani opresji pań-
stwa, wiemy co to jest wolność? Myślę że nie wiemy i że nawet już nie 
potrafilibyśmy żyć jak wolni ludzie!

P.S. Te dziedziczki Daków i przybyszów z Indii mają coś w sobie nie-
pokojącego to coś opisywał i malował Gauguin na wyspach Oceanii.  
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Takim szczególnym okresem, kie-
dy się obdarowujemy są święta. Każdy 
chętnie dostaje prezenty. Wielu chętnie 
je daje, ale są sytuacje i ludzie, których 
nawet w tym okresie nie stać na spra-
wianie prezentów. - W czasie świąt 
podczas stanu wojennego, jako rodzina 
wielodzietna, dostaliśmy paczkę z za-
granicy, a dokładniej z Niemiec. Nie 
było to nic niezwykłego, bo w tamtych 
czasach wiele osób otrzymywało tego 
rodzaju paczki. Było w nich dosłownie 
wszystko. Paczka, którą wtedy otrzy-
maliśmy, sprawiła, że tamte święta by-
ły wyjątkowe i zrobiły na mnie ogro-
mne wrażenie. To były takie małe świę-
ta w jednej paczce. Znajdowały się 
w niej świeczki, serwetki czy stroik - 
opowiada Jarosław Potępa. To wyda-
rzenie stało się impulsem, aby później 
on zaczął pomagać innym. 

Minęło wiele lat, aż uznałem, że 
stać mnie na to, aby teraz sprawić ko-
muś innemu podobną przyjemność - 
mówi Jarosław Potępa. Wraz z rodziną 
zdecydował się pomóc jakiejś potrze-
bującej rodzinie, wysyłając świąteczną 
paczkę. W poszukiwaniu takiej rodziny 
pomógł Marcin Boratyn, kierownik 

żna było z tego przygotować święta i na 
przykład ubrać choinkę. Rok później 
pomyśleliśmy, że znów możemy coś 
takiego zrobić - powiedział . "Pierwszy 
raz" był pewnym nowym doświadcze-
niem, które pozwoliło kolejnym razem 
sprawić bardziej konkretną, lepiej 
przygotowaną paczkę. - Wiedziałem 
już, że nie wszystko, co wcześniej 
umieściliśmy w przesyłce, można wy-
syłać. Część rzeczy została zatrzymana 
na granicy - mówi. - Kolejnym razem 
poprosiłem Marcina o adres konkretnej 
rodziny, której można byłoby wysłać 
taki prezent. Była to kobieta samotnie 
wychowująca trzy córki. Znaliśmy 
wiek tych dzieci, więc oprócz tych 
ogólnych artykułów żywnościowych, 
przygotowaliśmy drobne prezenty dla 
każdej dziewczynki. Następną paczkę 
również skierowaliśmy już do konkret-
nej osoby. Był to ośmioletni chłopczyk 
- dodaje.

Okazało się, że wspomniany chło-
piec jest rówieśnikiem syna Jarosława 
Potępy. - Dzięki temu wiedziałem, ja-
kie są potrzeby takiego dziecka - wy-
znaje. I tym razem była to paczka wy-
syłana na święta. Dodatkowo, do rad-
nego trafiła informacja, że wielkim 
marzeniem małego chłopca z Ukrainy 
jest własny rowerek. - Przesłanie ro-
werka z Jastrzębia na Ukrainę okazało 
się zbyt kosztowne, więc kupiłem 500 
hrywien, co w przeliczeniu na złotówki 
dawało ok. 200 zł i rower został zaku-
piony na Ukrainie. Oprócz tego prze-
słaliśmy mu wtedy czapkę, szalik, rę-
kawiczki czy piłkę do gry - opowiada. - 
Chłopiec przysłał wtedy dwa listy do 
mojego syna, w których podziękował 
i zapraszał do siebie. Przesłał również 
kilka zdjęć i filmik, na którym był za-
rejestrowana bardzo miły i wzruszają-

cy moment otwierania paczki. Widać 
tam, jak chłopiec po kolei wyciąga 
wszystko, a na samym końcu dziadek 
wprowadził największą niespodzian-
kę, jaką był rower – uśmiecha się. 
W paczce znalazły się także prezenty 
(m.in. klocki Lego czy łyżworolki) od 
pracowników Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. 

Ostatnia paczka również była skie-
rowana do tego chłopca i została wys-
łana nie w grudniu, ale w sierpniu. Była 
to wyprawka do szkoły. - Zdecydowa-
liśmy się stworzyć typowo szkolną pa-
czkę. To był tornister, wypełniony tym 
wszystkim, co jest potrzebne do szkoły, 
począwszy od ołówków, a skończyw-
szy na butach czy stroju sportowym. 
Przekazaliśmy również bluzy i spodnie 
- opowiada. - W grudniu również do-
stałem od Marcina adres pewnej ro-
dziny, ale przekazałem go koledze po-
licjantowi z Jastrzębia, który zadekla-
rował się, że taką paczkę wyśle. W ten 
sposób kolejny prezent trafił na Ukra-
inę. My następną paczkę wyślemy na 
Wielkanoc. Potem oczywiście wyśle-
my naszemu podopiecznemu w sier-
pniu znów wyprawkę do szkoły. Chło-
piec, którego na co dzień wychowują 
dziadkowie, został również zaproszo-
ny na wakacje do Polski i o ile na dro-
dze nie staną żadne przeszkody, to już 
za kilka miesięcy zawita do Jastrzębia. 
- Jeżeli nie uda się w te wakacje, to bę-
dziemy starali się znaleźć jakiś inny, 
możliwy termin - wyjaśnia Jarosław 
Potępa. 

Ani przez sekundę nie myślałem 
o tym, aby nagłaśniać ten temat, i nie 
myślałem, że wyjdzie to na szersze 
światło dzienne. Bo po co inni mają 
wiedzieć? Nie dlatego to przecież robi-

Galerii Historii Miasta. - Pierwszym 
razem była to bliżej niesprecyzowana 
rodzina. Wiedziałem jedynie, że jest to 
jakaś katolicka rodzina z Ukrainy - wy-
jaśnia Jarosław Potępa. - Wtedy cho-
dziło mi głównie o to, aby wysłać ko-
muś taką świąteczną, miłą przesyłkę. 
Dlaczego akurat pomagać rodzinom 
z Ukrainy? - Tam jest wiele rodzin cho-
ciaż w części polskiego pochodzenia. 
Nie ma im tam kto pomóc. Można 
stwierdzić, że u nas również jest wielu 
takich ludzi, którzy potrzebują pomo-
cy. Ale u nas są Ośrodki Pomocy Społe-
cznej, a tam ludzie pozostawieni są sa-
mi sobie, więc jeśli można im chociaż 
trochę pomóc, to czemu tego nie zro-
bić? - wyjaśnia. W ten sposób wszystko 
się zaczęło. Nikt nie przypuszczał, że 
stanie się to czymś w rodzaju tradycji, 
którą będzie można kontynuować nie 
tylko w okresie bożonarodzeniowym. 

- Ta pierwsza paczka, którą przygo-
towaliśmy z żoną, była taką powtórką 
tego, co kiedyś otrzymałem z Niemiec. 
Oprócz artykułów żywnościowych ku-
piliśmy także rzeczy, które można wy-
korzystać w czasie Bożego Narodze-
nia, jak stroiki czy świeczki, więc mo-
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łem. A przecież mogłem to wykorzy-
stać w czasie kampanii wyborczej, ale 
nie chciałem, żeby to wpłynęło na mój 
wybór do Rady Miasta. Ale skoro się 
już o tym dowiedzieliście, to może 
dzięki temu znajdzie się więcej osób, 
które zdecydują się na tego rodzaju 
pomoc potrzebującym - mówi. 
- W tej chwili myślę też o tym, aby 
zacząć podobną akcję dla rodzin z tere-
nu Białorusi. 

Myślę, że niesienie 
pomocy czy chociaż 
poprawa czyjejś 
sytuacji materialnej, 
przynajmniej na te 
parę dni, jest to fajna 
rzecz 
- dodaje. 

Chociaż akcja powoli nabiera co-
raz większego rozmachu, to jednak jej 
pomysłodawcy nie chcą zakładać żad-
nej fundacji czy podobnego rodzaju or-
ganizacji formalnej. - Nie o to w tym 
wszystkim chodzi. Chociaż gdyby tych 
pomagających osób było więcej, to pe-
wnie byłoby nam łatwiej zapewnić tra-
nsport paczek, co wiązałoby się z ob-
niżeniem kosztów - uważa Jarosław 
Potępa. - Ci, którzy chcieliby włączyć 
się w akcje wysyłania paczek na 
Ukrainę, mogą skontaktować się w tym 
celu albo ze mną, albo Marcinem 
Boratynem, który jest pracownikiem 
MOK-u - dodaje.
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Damian Gałuszka
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta,członek 
Komisji Skarbu
i  Komisji Edukacji

Piotr Włodarek 
Członek Komisji 
Polityki Gospodar-
czej i Bezrobocia
i Komisji Kultury 
i Sportu.
Członek Społecznej 
Rady Mieszkaniowej

Jarosław Potępa
Członek Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publicznego i Sa-
morządu Terytoria-
lnego i Komisji 
Rewizyjnej

Janusz Ogiegło
Zastępca Przewo-
dniczącego Komisji 
Kultury i Sportu.
Członek Komisji 
Gospodarki Komu-
nalnej i Przestrze-
nnej, wiceprzewo-
dniczący Klubu 
Radnych PO

Lucyna Maryniak 
Członek Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publicznego i Sa-
morządu Terytoria-
lnego i Komisji 
Polityki Społecznej

Roman Foksowicz   
Członek Komisji Po-
lityki Gospodarczej 
i Bezrobocia 
i Komisja Rewizyjna. 
Członek Powiatowej 
Rady Zatrudnienia, 
Przewodniczący 
Klubu Radnych PO

Pierwsze dwa  miesiące działalno-

ści nowej Rady Miasta już za nami. Ja-

kie sprawy wydały się nam, członkom 

Klubu Radnych Platformy Obywatel-

skiej, najbardziej istotne?
Po pierwsze sprawa podziemnych 

pasaży handlowych, które obecnie są 

zamknięte z powodu remontu i kontro-

wersyjna sprawa rozwiązania umowy

z dzierżawcą. Zaniepokojenie wzbu-

dziła sprawa rozwiązania umowy z do-

tychczasowym dzierżawcą tym bar-

dziej że wypłacone będzie odszkodo-

wanie dla dzierżawcy w wysokości po-

nad 200 tys. złotych. Kontrowersje 

wzbudza fakt, że dzierżawca podziemi 

wystąpił do miasta z pismem o rozwa-

żenie rozwiązania umowy dzierżawy 

a miasto jako właściciel przejść pod-

ziemnych zgadza się jeszcze na wypła-

canie odszkodowania. To nienormalna 

sytuacja, bo chęć rozwiązania umowy 

wyrażają obie strony więc nie powinno 

dochodzić do wypłacania jakiegokol-

wiek odszkodowania – komentuje 

Roman Foksowicz  przewodniczący 

Klubu Radnych Platforma Obywatel-

ska RP. W sytuacji rozwiązania umowy 

za porozumieniem stron nie powinny 

się pojawiać roszczenia ze strony 

dzierżawcy do wypłaty odszkodowa-

nia. Jako Klub Radnych uważamy, że 

na sesji 17 stycznia dotyczącej sytuacji 

związanej z podziemnymi pasażami 

handlowymi Prezydent Miasta nie roz-

wiał naszych wątpliwości dotyczących 

całości spraw związanych z podzie-

miami a tym bardziej ze sposobem 

rozwiązania umowy z dzierżawcą – do-

daje przewodniczący Klubu Radnych 

Platforma Obywatelska RP. Zaniepo-

kojeni złą sytuacją jastrzębskich han-

dlowców, postanowiliśmy zwołać w tej 

sprawie nadzwyczajną sesję Rady 

Miasta. Była to decyzja jak najbardziej 

słuszna, gdyż osoby do tej pory wynaj-

mujące powierzchnie w pasażu, oba-

wiają się o swoją przyszłość i z trudem 

uzyskują informacje na temat losów 

swoich miejsc pracy. Dzięki sesji nad-

Zaczął się nowy rok, a wraz z nim 
kolejny "sezon" na składanie wnio-
sków do ZUS o uzyskanie ekwiwalentu 
pieniężnego za deputat węglowy dla 
byłych pracowników przedsiębiorstw 
robót górniczych. Poseł Krzysztof 
Gadowski - twórca obowiązującej us-
tawy o ekwiwalencie pieniężnym, 
przewodniczący Podkomisji do spraw 
rozpatrzenia jej nowelizacji przypomi-
na, że od 1 stycznia do 31 marca 2011 
roku można składać do ZUS 
WNIOSKI  O  EKWIWALENT 
P I E N I Ę Ż N Y  Z A  D E P U TAT  
WĘGLOWY za lata 2008-2009. 
Jednocześnie trwają prace nad nowe-
lizacją przepisów. Jak informuje poseł, 
planowane zmiany dążą między inny-
mi do usprawnienia procedury wypłaty 
ekwiwalentu oraz wyeliminowania ko-
nieczności corocznego składania 
wniosków. Kolejne posiedzenie pod-
komisji powołanej w celu rozpatrzenia 
projektów nowelizujących przepisy 
odbędzie się w środę, 23.lutego. Po za-
kończeniu prac Podkomisji projekt tra-
fi pod głosowanie, ale zanim zostanie 
przyjęty realizacja należnego ekwiwa-
lentu za deputat odbywać się będzie 
według obowiązujących dotychczas 
zasad.

Niemal o 10 mln złotych zwiększy 
się budżet województwa śląskiego na 
zadanie „Moje Boisko – ORLIK 
2012”. Pieniądze te zostały wpisane po 
interwencji posła Krzysztofa Gado-
wskiego i radnej Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego , Anny Hetman. 

W pierwotnej wersji budżetu woje-
wództwa śląskiego, nie uwzględniono 
zadania „Moje Boisko – ORLIK 
2012”. Skutkiem tego nie powstałyby  
w tym roku boiska na Śląsku i utracili-
byśmy dotacje z ministerstwa sportu. 
W wyniku interwencji zadanie „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” zostało wpi-
sane do budżetu województwa śląskie-
go i przyznano dofinansowanie w wy-
sokości prawie 10 mln złotych na bu-
dowę 30 boisk w naszym wojewódz-
twie. Wśród złożonych wniosków na 
budowę boiska „Moje Boisko – 
ORLIK 2012” jest jeden z Jastrzębia-
Zdroju.

Anna Hetman – 
Radna Sejmiku Województwa Ślą-

skiego. Zastępca przewodniczącego 
Komisji  Budżetu,  Skarbu i Finansów
Zadania komisji: 
Opiniowanie projektu oraz wyko-
nania budżetu, Ocena działalności 
finansowej Województwa oraz woje-
wódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych, problematyka zarzą-
du mieniem Województwa i woje-
wódzkich osób prawnych.

Członek Komisji  Edukacji, 
Nauki i Kultury
Zadania komisji:
Problematyka kształcenia i wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży, ocena działalno-
ści szkół i placówek, dla których Woje-
wództwo jest organem prowadzącym, 
sprawy z zakresu polityki kulturalnej 
na terenie Województwa. 
Członek Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia
Zadania komisji:
Problematyka pomocy społecznej, 
problematyka bezrobocia, promocja 
zdrowia, ocena działalności zakładów 
opieki zdrowotnej, dla których Woje-
wództwo jest organem założycielskim, 
problematyka bezpieczeństwa osób 
i mienia w miejscach publicznych. 
problemy związane ze statusem kobiet 
i mężczyzn.
Członek doraźnej Komisji – „Kapituła 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego”
Zadania komisji:
Rozpatrywanie spraw związanych z 
nadaniem „Odznaki Honorowej za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego”, 
Nadawanie Odznaki Honorowej za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego”.

Radna przyjmuje w ostatnią środę mie-
siąca w biurze Posła K. Gadowskiego 
od 16.00 do 17.00.

Aktualności z Województwa
Budżet
14. stycznia Sejmik Wojewódzki 
zatwierdził budżet na 2011r.  Ogólna 
kwota na rozwój i funkcjonowanie wo-
jewództwa opiewa na ok. 1,5 mld zł.
Największe wydatki będą przeznaczo-
ne na transport i łączność – 540,6 mln 
zł, kulturę – 188 mln zł, ochronę zdro-
wia – 57 mln zł, oświatę, szkolnictwo 
wyższe i edukacyjną opiekę wycho-
wawczą – 138,1 mln zł. 

Do głównych priorytetów Woje-
wództwa należy kontynuacja prac przy 
zadaszeniu Stadionu Śląskiego, budo-
wę nowego gmachu Muzeum Śląskie-
go, rozwój lotniska w Pyrzowicach 
oraz rozwój WPKiW. Duże znaczenie 
będą miały działania na rzecz rozwoju 
przewozów regionalnych.

Uchwała w sprawie uczczenia pa-
mięci ofiar

Sejmik uczcił ofiary Tragedii Gór-
nośląskiej, uchwalając ostatnią nie-
dzielę stycznia dniem pamięci   mie-
szkańcom Górnego Śląska - ofiarom 
reżimu komunistycznego. Regionalny 
dzień pamięci będzie formą uczczenia 
ofiar powojennych zbrodni Armii 
Czerwonej i władz komunistycznych - 
zamordowanych, wywiezionych do 
ZSRR oraz osadzonych w obozach 
i więzieniach

zwyczajnej zwołanej przez Klub Rad-

nych Platformy Obywatelskiej, prezy-

dent Jastrzębia – Zdroju, Marian Jane-

cki zobowiązał się do usprawnienia 

przepływu informacji pomiędzy wła-

dzami miasta a handlowcami. Dzięki 

takiemu zapewnieniu jastrzębscy 

sprzedawcy z pasaży będą w stanie na 

bieżąco konsultować kwestię wzbu-

dzające ich niepokój, i tym samym bę-

dą wiedzieli na czym stoją, w przeci-

wieństwie do ostatnich miesięcy.
Kolejna sprawą, która leży na sercu 

większości mieszkańców naszego mia-

sta jest stan specjalistycznej służby 

zdrowia w Jastrzębiu- Zdroju. Zanie-

pokojenie wzbudził fakt, iż wiele pod-

miotów, świadczących specjalistyczne 

świadczenia zdrowotne, nie otrzymało 

kontraktów z Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Na posiedzeniu Komisji Poli-

tyki Społecznej pod przewodnictwem 

członkini Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej, Elżbiety Siwiec, udało 

się rzucić światło na ten temat. Jak wy-

jaśnił naczelnik wydziału świadczeń 

opieki zdrowotnej NFZ Katowice, Ale-

ksander Brzęska, część ofert została 

odrzucona z powodu niespełniania wy-

mogów określonych w regulaminie 

ubiegania się o kontrakt z Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Mimo iż na terenie 

Jastrzębia Zdroju 12 świadczeń nie zo-

stało zakontraktowanych, jednak nie 

oznacza to że znikają one całkowicie 

z terenu miasta. Nie zadowala nas fakt, 

że dużym problemem są kolejki do spe-

cjalistów i długi czas oczekiwania. Jed-

nak nie ma niepokoju o to, świad-

czeń specjalistycznych jest mniej niż 

w 2010 roku. W przypadku stomato-

logii kontrakt jest o 1 mln złotych wyż-

szy niż w 2010 roku. Jest również wię-

cej świadczeń w poradniach dla diabe-

tyków. Stan świadczeń w Wojewódz-

kim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 jest 

również na takim samym poziomie jak 

w 2010 roku. 

W styczniu odbyło się coroczne 

spotkanie świąteczno-noworoczne 

członków i sympatyków Platformy 

Obywatelskiej na którym gościem był 

Ksiądz Prałat Bernard Czarnecki. 

W styczniu również odbyły się dwa 

posiedzenia Klubu Radnych PO RP na 

których omawiano sprawy związane 

z pracą w Radzie Miasta oraz sytuację 

związaną ze sprawą podziemi oraz słu-

żby zdrowia. 
O kolejnych sprawach porusza-

nych przez Klub Radnych Platformy 

Obywatelskiej poinformujemy w ko-

lejnym wydaniu.
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Wasze sprawy 
za naszym 
pośrednictwem

Sezon na 
ekwiwalent 
za węgiel

Interwencja 
przyniosła 
blisko 10 
mln złotych

Sejmik 
Wojewódzki

Dyżury w siedzibie jastrzębskiej 
Platformy Obywatelskiej

ul. Katowicka 24, 
godz. 16:00 – 17:00

Dyżury w radnych 
w Urzędzie Miasta 

16.02.11 Elżbieta Siwiec
23.02.11 Jarosław Potępa
02.03.11 Lucyna Maryniak
09.03.11 Alina Chojecka
16.03.11 Roman Foksowicz
23.03.11 Damian Gałuszka

Alina Chojecka 16.02 i 30.06
Damian Gałuszka 3.03
Piotr Włodarek 16.06
Elżbieta Siwiec 19.05
Lucyna Maryniak 31.03
Jarosław Potępa 5.05
Janusz Ogiegło 14.04

Radni PO 
w Jastrzębiu
-Zdroju

Alina Chojecka – Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej członek Komisji Skarbu

Elżbieta Siwiec
Zastępca Przewo-
dniczącej Komisji 
Polityki Społecznej, 
członek Komisji 
Edukacji

Krzysztof Gadowski

Anna
Hetman



Kończąc sezon zasadniczy na czwartej 
pozycji jastrzębski klub musiał liczyć się z tym, 
że nie będzie miał zbyt dużego wyboru, jeśli 
chodzi o ćwierćfinałowego rywala. Tak, jak 
przewidywano, JKH GKS w drodze do 
półfinału trafił na KH Sanok. 
- Pod koniec sezonu zasadniczego układ w ta-
beli przedstawiał się tak, że pierwsza trójka 
nam uciekała, a Sanok był za nami. Na 90% 
było pewne, że to właśnie z tą drużyną zagra-
my w pierwszej rundzie play-off – stwierdził 
jastrzębski napa-stnik, Petr Lipina. 

Jastrzębianie rywalizację z Sanokiem roz-
poczęli od stanu 1:0, ponieważ za zajęcie wyż-
szego miejsca w tabeli przysługiwał im tzw. 
bonus. Do pełni szczęścia pozostawało wygrać 
trzy spotkania, z których pierwsze odbyło się w 
Jastrzębiu. Podopieczni Jiriego Reznara ry-
walizację play-off rozpoczęli w bardzo dobrym 
stylu, pokonując sanoczan 5:2, co bardzo przy-
bliżyło do upragnionego awansu. Niestety dwa 
kolejne spotkania, rozegrane w Sanoku nie 
były dla jastrzębian zbyt szczęśliwe. 

zowana. Tym bardziej cieszy nas awans w ry-
walizacji z tak trudnym rywalem –
skomentował trener JKH GKS Jastrzębie, 
Jiri Reznar. 

Piąty mecz pomiędzy JKH GKS Jastrzębie 
a KH Sanok od samego początku zapowiadał 
się bardzo ciekawie. Dla jastrzębskiego GKS-u 
była to okazja do zakończenia rywalizacji 
przed własnymi kibicami. Natomiast dla sano-
czan ostatnia szansa, aby pozostać w grze i wal-
ce o półfinał. Tylko jedna z tych drużyn mogła 
tego dnia zrealizować swój cel. Szczęśliwie dla 
gospodarzy okazało się, że to podopieczni 
Jiriego Reznara postawili kropkę nad „i” 
i awansowali do półfinału, gdzie zmierzą się 
z Cracovią. 
- Jestem tak szczęśliwy, że aż mnie nosi. Przez 
trzy lata męczyliśmy się, żeby wejść do 
ekstraligi, a teraz walczymy o medale. Coś 
wspaniałego – powiedział z uśmiechem na 
twarzy wychowanej jastrzębskiego klubu, 
Tomasz Kulas. 
- Awans do półfinału to dla naszej drużyny 
bardzo duży sukces. Po raz pierwszy odkąd 

trafiłem do tego klubu udało się znaleźć w naj-
lepszej czwórce. Na tym etapie nie ma już pro-
stych rywali. Ale jeśli chcemy zdobyć medal, 
to musimy grać z każdym. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że udało się awansować – 
podsumował Lipina.

- Bardzo się cieszymy, to jak na razie naj-
większy sukces naszego klubu. Mamy przy-
najmniej czwarte miejsce, a idziemy na mis-
trza. Sanok to jest bardzo dobra drużyna, gdy-
by grały pieniądze, to właśnie oni powinni 
wygrać. W naszym klubie jest bardzo dobra 
organizacja. Gra wielu wychowanków i bar-
dzo dobrze obcokrajowcy. Z roku na rok ta 
drużyna będzie coraz lepsza – mówił po osta-
tnim ćwierćfinałowym meczu prezes JKH 
GKS Jastrzębie, Kazimierz Szynal. 
- W tym sezonie z Cracovią grało nam się 
dobrze, więc myślę, że wygrana jest możliwa 
do zrealizowania – dodał. 

O tym, jak jastrzębianie wypadną w pół-
finałowej konfrontacji z Cracovią okaże się już 
niebawem. 

- Jesteśmy źli, że przegraliśmy oba mecze w 
Sanoku. Tym bardziej, że w pierwszym spotka-
niu byliśmy bardzo blisko wygranej. Pomimo 
tego, że Sanok prowadził, to udało nam się 
obrócić wynik na swoją korzyść (3:2) i gdyby 
druga tercja zakończyła się przy naszym 
prowadzeniu, to wydaje mi się, że udałoby 
nam się pokonać Sanok tego dnia. Niestety 
niemal w ostatniej minucie drugiej odsłony 
straciliśmy bramkę, co oddaliło nas od wy-
granej. W sobotę też mieliśmy wiele okazji na 
strzelenie bramki, ale nie udało się zdobyć ani 
jednej. A bez tego nie da się wygrać meczu...  - 
wyjaśnił popularny „Lipiec”.

Dwie wygrane sanoczan doprowadziły do 
wyrównania rywalizacji. Obu drużynom do 
awansu brakowało dwóch zwycięstw. 
- Po tych dwóch przegranych meczach w Sa-
noku była obawa, że może nie udać się wygrać 
obu spotkań w Jastrzębiu. Dlatego chciałbym 
bardzo podziękować moim zawodnikom za he-
roiczną walkę i te dwa cenne zwycięstwa. Sa-
nok to jedna z najlepszych drużyn w polskiej 
lidze. Bardzo dobrze poukładana i zorgani-
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Na początek gratulacje. 
Wicemistrzostwo świata naprawdę 
robi wrażenie. Jak się czujesz jako 
wicemistrz globu?
Konrad Pawlak - Na tą chwilę czuję się spełniony 
sportowo. Długo pracowałem na ten sukces. Teraz 
mam zatem czas na radość z osiągnięcia. Ale 
wiem, że stosunkowo szybko zacznę myśleć o po-
prawieniu wyniku. Jestem bowiem perfekcjoni-
stą. To jednocześnie zaleta i wada. Natomiast obe-
cnie przechodzę okres roztrenowania i odnowy 
biologicznej. Muszę wyleczyć kilka kontuzji. 
Chciałbym w tym miejscu również serdecznie po-
dziękować Pawłowi Pasiecznemu z firmy Prince 
Polska, z którą to za jego pośrednictwem podpisa-
łem w minionym roku kontrakt zawodniczy. 
Dzięki znakomitemu sprzętowi tej firmy osiąga-
nie sukcesów stało się łatwiejsze.

Zdobyłeś wicemistrzostwo 
w kategorii D. Teraz Twoim celem są 
wyższe kategorie. Na jakiej zasadzie 
opiera się podział tych kategorii?
W najwyższej kategorii A startują najlepsi za-
wodnicy na świecie, często wywodzący się z dy-
scyplin sportu uprawianych profesjonalnie i aktu-
alnie trenujący pozostałe. Jej zapleczem jest kate-
goria B. Kategoria C to z kolei zarówno byli za-
wodowcy z jednej z racketlonowych dyscyplin, 
jak i amatorzy. Kategoria D jest w założeniu kate-
gorią amatorów, czyli osób, które nigdy nie treno-
wały wyczynowo żadnej z dyscyplin. W praktyce 
jednak granica między kategoriami C i D jest 
płynna. Na przykład Niemiec Emanuel Pudimat 
wywodzi się z pierwszej ligi tenisa ziemnego, 
a trener reprezentacji Finlandii Jukka Julin był 
kiedyś dwunastą rakietą tenisa stołowego w swo-
im kraju. Natomiast Robert Szczepaniak był zdo-
bywcą tytułu drużynowego Mistrza Polski w teni-
sie ziemnym. Konkurencja jest zatem znakomita.

Który z rywali napsuł Ci najwięcej 
krwi i dlaczego był to Niemiec?
Zgadza się (śmiech). Najciekawszą batalię sto-
czyłem w półfinale ze wspomnianym przed 
chwilą Pudimat. Notabene, jego brat jest drugą ra-
kietą tenisa stołowego w Niemczech. Z kolei sam 
Emanuel trenuje grę w tenisa ziemnego z Christo-
pherem Krennem, który w minionym roku został 
Mistrzem Świata w racketlonie i był kiedyś noto-
wany na listach ATP. Jest to zatem naprawdę do-
świadczony zawodnik, który kiedyś, właśnie 
dzięki setowi tenisa ziemnego, pokonał samego 
Szczepaniaka, mimo że ten był w świetnej sy-

wspólnego z fair play. Na przykład wspomniany 
trener reprezentacji Finlandii bez mojej wiedzy 
doprowadził do opóźnienia rozpoczęcia naszego 
meczu. Z tego powodu miałem zdecydowanie 
mniej czasu na odpoczynek przed kolejnym 
starciem. Podobno samolot mu się spóźnił. Jakoś 
mojej tysiąckilometrowej podróży nikt nie brał 
pod uwagę. Potem Fin symulował kontuzję nad-
garstka podczas rozgrzewki do meczu w tenisa 
stołowego. Na szczęście wcześniej przeprowa-
dziłem trening z moim duchowym coachem Jur-
kiem Dębskim, któremu gorąco za wszystko dzię-
kuję. Cieszę się, że zdołałem ugrać czternaście 
punktów w tym secie, co mocno zdziwiło Skandy-
nawa. Potem z kolei nie pozwolił mi się rozgrzać 
przy squashu, przez co nabawiłem się kontuzji 
ścięgna Achillesa. Ale decydujący był set tenisa 
ziemnego, w którym docisnąłem śrubę i wygra-
łem 21:13.

Czego zabrakło do ostatecznego 
sukcesu i, trochę teoretyzując, 
czy w pełni zdrów Konrad Pawlak 
zostałby mistrzem?
W zeszłym roku na mistrzostwach świata dozna-
łem kontuzji lewego kolana. Potem, oszczędzając 
lewą stronę ciała, naderwałem sobie pachwinę 
i mięśnie skośne brzucha, w efekcie czego aż do 
marca 2010 przechodziłem rehabilitację. Od mar-
ca do czerwca mogłem trenować. Dzięki temu 
udało mi się wywalczyć tytuł Mistrza Jastrzębia 
Zdroju. Na początku lipca naderwałem sobie roz-
cięgno podeszwowe w lewej stopie. Z tą kontuzją 
zagrałem dwa mecze w Jastrzębskiej Lidze Te-
nisowej, po czym musiałem kolejne dwa miesiące 
poświęcić na kolejną rehabilitację. We wrześniu 
wróciłem do gry, jednak na turnieju w Brzegu 
Opolskim skręciłem prawy nadgarstek. Musiałem 
serwować z dołu, a mimo to udało mi się przejść 
ćwierćfinał i półfinał. Finał odpuściłem, bo ból 
był zbyt poważny. W efekcie kolejna przerwa 
przeplatana lekkimi treningami i rehabilitacją. 
Wyleczyłem się dopiero na listopadowe Mistrzo-
stwa Polski. Dlatego też jadąc na Mistrzostwa 
Świata byłem pełen obaw, tym bardziej, że znów 
odezwało się wspomniane rozcięgno... Ale nie-
potrzebnie. Okazało się, że na miejscu nabawiłem 
się tak bolesnych kontuzji, że zapomniałem o ta-
mtej (śmiech). Już w pierwszym meczu naciąg-
nąłem sobie ścięgno  Achillesa, a w trzecim do-
znałem kontuzji  prawego kolana. W rezultacie 
miałem duży problem w przypadku gry w bad-
mintona i squasha, gdzie ważne są głębokie wy-
pady. Efektem tych przeciwności losu był prze-
grany finał, gdy nie byłem w stanie nawiązać ró-

tuacji wyjściowej. Kluczem do zwycięstwa z Pu-
dimat okazał się set tenisa stołowego, w którym 
dzięki agresywnej grze zwyciężyłem 21:10. Z ko-
lei w secie badmintona przegrywałem już 1:7 
i 7:15, ale udało mi się wygrać 21:19. W squashu 
prowadziłem 20:13, ale zawiodła mnie koncen-
tracja i pozwoliłem rywalowi na zdobycie trzech 
oczek. Na szczęście set zakończył się moją wy-
graną 21:16. To oznaczało, że w secie tenisa zie-
mnego muszę ugrać cztery punkty. Wydaje się, że 
to niewiele, jednak każdy miłośnik tenisa ziemne-
go, który miał możliwość zagrania na punkty z za-
wodowcem wie, jak ogromna różnica dzieli ama-
tora i profesjonalnego zawodnika.  Na moją ko-
rzyść przemawiało dwudziestoletnie doświadcze-
nie w grze w tenisa oraz fakt, iż musiałem zdobyć 
tylko 4 punkty na 21, które musiał zdobyć mój 
rywal. Dla zobrazowania różnicy w poziomie do-
dam, że gdybyśmy grali „normalne” sety teniso-
we, wątpię, czy zdołałbym wygrać jednego gema 
w 10 rozegranych setach przy zachowaniu odpo-
wiedniej koncentracji mojego przeciwnika. 
Jednakże racketlonowa gra na punkty to komple-
tnie inna historia – tam presja spada na zawodni-
ka, który ma techniczną przewagę w danej dy-
scyplinie. Mogłem więc wielokrotnie ryzykować 
i grać na granicy umiejętności. To okazało się klu-
czowe. Pierwsza połowa skończyła się rezultatem 
2:11. Oba punkty które zdobyłem były efektem 
dużej presji, jaką wywierałem i ataków do siatki. 
Z tyłu kortu nie byłbym bowiem w stanie ugrać 
praktycznie żadnego punktu ze względu na szy-
bkość i technikę mojego rywala. Po zmianie stron 
postanowiłem znów zaatakować. Uderzyłem 
kończącym wolejem, ale... Pudimat się wybronił. 
Zaatakowałem kolejny raz, ale Niemiec nie chciał 
się poddać. Na szczęście do trzech razy sztuka. 
Ręka mi nie zadrżała i stop wolejem zdobyłem 
trzeci punkt. W efekcie miałem dziesięć piłek me-
czowych. Cała presja ze zwielokrotnioną siłą spa-
dła na braki Emanuela. Nie pozwoliłem mu złapać 
oddechu i postanowiłem po wariacku zaatakować 
(śmiech). Zaserwowałem i ruszyłem pod siatkę – 
zaskoczyłem tym rywala, który nie spodziewał 
się takiego obrotu sprawy i przedobrzył. Uderzył 
zbyt mocno piłkę, która o kilka centymetrów spa-
dła na aut obok linii bocznej  Zwycięstwo!

Czy dla silnych w tej dyscyplinie 
Skandynawów Twoja postawa była 
niespodzianką?
Niektórzy zawodnicy skoncentrowani są tylko na 
sobie i nie doceniają przeciwników, przypisując 
swoje porażki jedynie swojej słabości. Czasami 
też uciekają się do rozwiązań mających niewiele 



(śmiech). Kilka lat później wziąłem rewanż za 
tamte porażki z nim, ale moja radość trwała bar-
dzo krótko. Tomek już następnego dnia po moim 
wielkim zwycięstwie pokonał mnie w ramach 
Młodzieżowych Mistrzostw Jastrzębia i wygrał 
dzięki temu kalkulator, co wypomina mi do dziś 
przy każdym naszym spotkaniu (śmiech). A kogo 
poza tym pamiętam z Jastrzębia? Przede wszy-
stkim świetnych nauczycieli. W Szkole Podsta-
wowej nr 4 fizyki uczył mnie pan Jacek Kania, 
który był prawdziwym pasjonatem tej dyscypliny 
naukowej. Wiele mu zawdzięczam, łącznie z mo-
im sukcesem w szkolnych zawodach szacho-
wych. Pan Kania był bowiem opiekunem kółka 
szachowego. Z kolei w Liceum nr 1 wielkim auto-
rytetem w dziedzinie fizyki stał się dla mnie prof. 
Orliński, któremu chciałbym serdecznie podzię-
kować za otwieranie horyzontów. Był niezwykle 
wymagającym nauczycielem i nie ukrywam, że 
stał się moim prawdziwym idolem. Do dzisiaj 
wspominam chwile grozy i chwały, które towa-
rzyszyły nam na jego zajęciach (śmiech). Poziom 
fizyki był tak wysoki, że koledzy, którzy później 
poszli na uczelnie techniczne, na pierwszym roku 
powtarzali jedynie materiał ze szkoły średniej. 
Z liceum pamiętam również prof. Gramsa, który 
uczył nas języka angielskiego. Zawsze lubiłem 
ten przedmiot i dzięki wiedzy przekazanej przez 
pana profesora udało mi się zrealizować wiele 
marzeń, między innymi na piątym roku studiów 
odbyłem półroczną praktykę w USA. Moja znajo-
mość języka okazała się wtedy niezwykle  saty-
sfakcjonująca i bardzo przydała mi się przy pro-
wadzeniu negocjacji w firmie, w której byłem za-
trudniony. A kontrakt dotyczył bagatela... jednego 
miliona dolarów. W wieku 24 lat było to dla mnie 
duże przeżycie i doświadczenie zawodowe. 
W grupie wspominanych nauczycieli chciałbym 
również umieścić pana prof. Ślakowskiego, który 
był moim wychowawcą. Utrzymywał on wspa-
niałą atmosferę i miał świetny kontakt z młodzie-
żą. Cieszę się, że było mi dane być częścią tej fan-
tastycznej klasy z takim człowiekiem na czele.

Osiągnąłeś już bardzo wiele, 
choć zdecydowanie nie miałeś 

łatwego życia. 
Jesteś dowodem na stwierdzenie, 
że przez cierpienie do gwiazd.
Cóż... Moją pasję i wytrwałość w dążeniu do celu 
zawdzięczam rodzicom, Wiktorowi oraz Marcie, 
a także mojemu wujkowi Erykowi Grabcowi. Im 
to dedykuję moje sportowe i nie tylko sukcesy, 
które odnoszę w swoim życiu. Od najmłodszych 
lat tata i wujek uczyli mnie gry w szachy. Ojciec 
zawsze zachęcał mnie do próbowania czegoś no-
wego i pokazywał, że niemożliwe nie istnieje. To 
on nauczył mnie gry w tenisa stołowego. Mama 
z kolei pobudzała moją inteligencję i nauczyła 
wytrwałości. Wujek natomiast był moim wielkim 
autorytetem. Jako niezależny myśliciel motywo-
wał mnie do mierzenia się ze samym sobą. Chciał-
bym im za wszystko najserdeczniej podziękować, 
bo ogromnie wiele im zawdzięczam. Niestety, 
muszę o nich mówić w czasie przeszłym. Tata 
zmarł na pylicę płuc, gdy miałem dziesięć lat. Gdy 
skończyłem piętnaście, na chorobę serca zmarła 
moja mama. Po wylewie leżała pięć miesięcy 
w szpitalu nie odzyskawszy przytomności... Z ko-
lei wujek zmarł w wyniku reumatoidalnego zapa-
lenia stawów w 2002 roku. W wyniku zaistniałej 
sytuacji już od piętnastego roku życia zmuszony 
byłem samotnie stawiać czoło rozmaitym prze-
ciwnościom losu.

Na koniec nie można 
nie zapytać o przyszły sezon. 
Jakie plany i zamiary. 
Bo życzyć można na pewno 
braku kontuzji.
Przede wszystkim chciałbym obronić tytuł 
Mistrza Jastrzębia Zdroju w tenisie ziemnym. Na-
tomiast w ramach racketlonu moim celem jest 
zdobycie tytułu Mistrza Polski w kategorii Open 
oraz tytułu Mistrza Świata w kategorii C. Impreza 
tej rangi odbędzie się we Wiedniu w dniach 24-27 
listopada 2011.

miast w maju dotarłem do finału turnieju forumo-
wiczów tenis.net.pl. W ostatecznej rozgrywce 
uległem właścicielowi tego portalu, Jackowi 
Czerniszewskiemu, którego uważam, podobnie 
jak Jacek Węglarz, za najlepszego amatorskiego 
tenisistę w kraju. Poza tym wywalczyłem tytuł 
Mistrza Sobótki, pokonując dwóch rywali, z któ-
rymi dotychczas toczyłem przegrane boje. Osią-
gnąłem również dwukrotnie finał turnieju tenisa 
w Brzegu Opolskim, gdzie w finałach musiałem 
uznać wyższość Piotra Mizery, Mistrza Polski 
Pracowników Oświaty. Z kolei pod koniec roku 
wygrałem turniej Masters wrocławskiego klubu 
Matchpoint, gdzie również gram w lidze 
tenisowej. Podsumowując, uznaję ubiegły rok za 
najbardziej obfity w sukcesy, a co za tym idzie 
bardzo udany. Mimo kontuzji, które raz po raz nę-
kały mój organizm. Na pewno jednak zaprocen-
towała ciężka praca wkładana w treningi, co mnie 
bardzo cieszy.

W czasie naszej poprzedniej 
rozmowy wspominałeś o tym, 
że zanim zafascynował Cię tenis, 
uprawiałeś lekkoatletykę. 
Obecnie mieszkasz we Wrocławiu. 
A co pamiętasz z Jastrzębia? 
Lekkoatletyką zafascynował mnie mój kuzyn 
z Moszczenicy, który nazywa się... Jerzy Dudek 
(śmiech). Ale to oczywiście tylko zbieżność naz-
wisk z naszym słynnym bramkarzem. Jurek orga-
nizował wokół swojego domu różne dyscypliny 
lekkoatletyczne. Skakaliśmy w dal, wzwyż 
i o tyczce, biegaliśmy na różne dystanse oraz rzu-
caliśmy oszczepem, dyskiem i pchaliśmy kulą. 
Najciekawszy był skok o tyczce, do którego sto-
sowaliśmy sosnowe tyczki. Najlepiej wypadał 
w tej konkurencji mój przyjaciel Tomek Cie-
mięga, znany kibicom jako kapitan GKS Jastrzę-
bie. Skakał ponad 2 metry. To niesamowicie wys-
portowany gość i wspaniały sportowiec. Nato-
miast moja tenisowa pasja zaczęła się, gdy mia-
łem 15 lat. Chodziliśmy na stary stadion na Mo-
szczenicy i tam na asfalcie malowaliśmy linie, 
a następnie graliśmy drewnianymi rakietami Pol-
sportu. Najlepszy znów był Tomek Ciemięga 
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POZIOMO:
1) “... Tańca”
5) Np. Alior lub Zachodni
9) Mieszkaniec Arktyki
10) Dźwięk bulgotania gotującego się płynu
11) Biuro Nieruchomości w Jastrzębiu
12) Szereda
14) Mogą być kiszone
15) Wyobcowanie
16) Symbol zwycięstwa
18) Miasto nad rzeką Chechło
20) Budżetowe lub morskie
22) Miasto w woj. dolnośląskim
24) Twórca dzieł literackich
25) Symbol chemiczny pierwiastka Lantan
26) Rzeka w Afryce
27) Wielkość, niebosiężność

PIONOWO:
1) Wachowicz
2) Jeden z przysmaków CafeDor
3) Obiekt pożądania aktora
4) Młodzieżowa organizacja z Jastrzębia
6) Państwo nad Morzem Śródziemnym
7) Odmiana kapusty warzywnej
8) Np. wieczysta
12) Jastrząb
13) Grzywny lub śmierci
14) Miejscowość na Szlaku Orlich Gniazd
17) Literackie lub muzyczne
18) Może być oznaczona 
19) Numer statystyczny podmiotu gospodar.
21) Antonim włochatego
23) Najniższa figura w kartach do gry
24) Może być konwekcyjno-parowy
25) Ryba słodkowodna
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Litery z ponumerowanych pól dadzą rozwiązanie krzyżówki,
które prosimy wysłać na adres e-mail: krzyzowka@jasnet.pl
lub  na kartkach pocztowych z naklejonym kuponemw terminie 7 dni od 
daty ukazania się gazety.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 1/15 a
(budynek “Jantar” - II piętro)
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1
Nagrodę (czajnik elektryczny) ufundowała JSS Społem
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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: 290 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
Powierzchnia: M2, 34.50 m2
Cena: 90 000
Kontakt: tel. 601 976 218

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

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
ul. Karola Miarki
Powierzchnia: M3, 37,80 m2
Cena: 102 500
Kontakt: tel. 514 085 004

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: Jastrzębie-Zdrój
ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: 47.71 m2
Cena: 230 000
Kontakt: tel. 514 085 004

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

KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę

Wydzierżawię lokal w centrum Jastrzębia
w którym była prowadzona restauracja. 
Lokal jest częściowo wyposażony 
w sprzęt i meble. Możliwość 
prowadzenia innej działalności.
kontakt: 602 517 874

Sprzedam garaż  przy ul. K. Miarki. 
(przy lesie na dolnym poziomie)
kontakt: 504317238

Sprzedam Honde NS1 80ccm, 1996rok, 
18KM, 6biegowa skrzynia biegów, silnik 
igła, papiery są. Cena 1500zł,
do negocjacji! 
kontakt: 785605173

Pilnie sprzedam nowy duży skuter-
Donatio, folia na swiatłach i siedzeniu. 
Kontakt:  po 15.00

Sprzedam tanio cztery letnie opony do 
Seicento w dobrym stanie cena 120 zł.
kontakt: 604645349

Oddam pilnie w dobre ręce suczkę rasy 
doberman. Wysterylizowana o pięknym 
umaszczeniu
kontakt: 517 912 019

Dam pracę
Pizzeria Faraon zatrudni barmankę
kontakt: 728 394 690

Dam Prace
Zatrudnię od zaraz fryzjerkę. 
Proszę o kontakt pod numerem  
kontakt: 514 676 915, 

 

793196813

508494931

Dam pracę
Zatrudnimy kierowców C+E oraz 
mechaników. 
kontakt: 32 47 08 781

Praca w Niemczech
Zatrudnię posadzkarzy z doświadcze-
niem i znajomością języka niemieckiego. 
kontakt: 32 47 07 503

Przyjmę do pracy brukarza 
(nie pomocnik) z doświadczeniem 
min. 2.letnim. 
kontakt: 792 792 912

Przyjmę do pracy od zaraz kierownika 
budowy instalacji wodnej, gazowej 
i sanitarnej. Obowiązkowa znajomość 
niwelacji terenu. 
kontakt: 724 344 096

Agent Nieruchomości - ASPECT
Bardzo atrakcyjne warunki pracy, 
posiadasz doświadczenie i własny 
samochód wyślij cv i list mot. na adres: 
rekrutacja@aspect.info.pl 
kontakt: 515 262 406

Zatrudnię magistra farmacji na cały etat. 
Spokojna apteka, mili ludzie, 
sympatyczna atmosfera. 
kontakt: 502 238 101

Szukam pracy w branży budowlanej 
"wykączenia wnętrz" 
kontakt: 506 944 218

Firma Fachman zatrudni na stanowisko 
monter drzwi, wymagane doświadczenie 
w branży, prawo jazdy. Zgłoszenia 
prosimy przesyłać na:
damy-prace-fachman@wp.pl 
kontakt: 32 75 009 04

Biuro Rachunkowe "Akces" przyjmie na 
staż do działu księgowości. CV wraz 
z listem motywacyjnym proszę kierować 
na adres akces1@wp.pl

Firma "EKEN" przyjmie do pracy 
elektryka z uprawnieniami SEP 
i doświadczeniem. 
Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6 
kontakt: eken@eken.com.pl

Zatrudnię kierowcę, wymagania 
doświadczenie na busach, 
książeczka sanepidu 
kontakt: 504 050 109

Zatrudnię malarza, regipsiarza, 
kafelkarza. 
kontakt: 604 887 360

Zatrudnimy w Centrum Ogrodniczym 
pracownika na stanowisko magazynier - 
kierowca. 
kontakt: agro.ogrod@interia.pl

Poszukujemy osób młodych, ambitnych 
do pracy w telemarketingu (umawianie 
spotkań biznesowych). Mile widziane 
doświadczenie, praca od pn do pt, 
w godz.9-16. 
kontakt: 509 048 128

Firma Devro współpracująca z holender-
ską agencją pracy Ab Service poszukuje 
młodych osób w wieku 18-21 lat do 
pracy w ogrodnictwie/szklarni. 
kontakt: 32 455 18 70

Zatrudnię na cały etat fryzjerkę z doświa-
dczeniem. Wynagrodzenie 2000 zł + peł-
ny pakiet szkoleń. CV proszę przesłać 
na adres: annapoczta144@interia.pl 
kontakt: 604 712 727

Zatrudnię kierownika warsztatu samo-
chodowego i mechaników samochodo-
wych z doświadczeniem.
Umowa o pracę, wysokie zarobki. 
kontakt: 512 116 063

Przyjmę do pracy bystrą o miłej aparycji 
studentkę. Obsługa solarium. 
kontakt: 32 473 08 72

Szukam korepetycji z geografii, 
przygotowanie do matury
kontakt: 792433424

Zatrudnię ekipę do wykończenia wnętrza 
oraz do montażu c.o. i wod. kan. 
w nowym domu jednorodzinnym 
w Jastrzębiu. 
Kontakt: 790619601

Fotografowanie
Typowa amatorka chcąca zdobyć do-
świadczenie na fotografowaniu różnego 
typu spotkań, wesel czy jubileuszy. Foto-
grafuję bezpłatnie w celu przyuczenia 
się. Wystarczy twoja zgoda
Kontakt: 506 223 048

Przyjmę do pracy na myjni samochodo-
wej w Jastrzębiu Zdroju. Wymagana 
chęć do pracy i doświadczenie. 
Kontakt 504087324 

więcej na:   www.jasnet.pl
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Futsal

Hokej

Biegi

Świetną, siedemnastą lokatę zajął Arkadiusz 
Naruszewicz w ramach czternastego etapu 
Lysa Cup 2011. Jastrzębianin był tym razem 
jedynym reprezentantem klubu Speedy 
Gonzales. Biegacze po raz kolejny spotkali się 
w Visalajach. Tym razem ponad 120 ucze-
stnikom towarzyszyło nieco mniej śniegu, nato-
miast we znaki dała się niska temperatura, os-
cylująca wokół -11 stopni. Wygrał Czech Radim 
Kasalik. Naruszewicz w swojej kategorii wieko-
wej był dwunasty.

Eksportowy jastrzębski maratończyk Damian 
Zawierucha świetnie rozpoczął zmagania w ra-
mach nowego sezonu biegowego. Zawierucha 
wygrał w Szczyrku inaugurujące Montrail Ligę 
Biegów Górskich zawody o nazwie Rock-
ommended Winter Run. Na dystansie 5,7 km 
na trasie o przewyższeniu 515 metrów jastrzę-
bianin pobiegł w czasie 29:21:90. Zawierucha 
nie był jedynym reprezentantem naszego mia-
sta. Bardzo dobrze pobiegł również Dominik 
Ząbczyński, który był szesnasty, oraz Rafał 
Zieliński, który zajął lokatę siedemnastą. Na 
uwagę zasługuje również występ Arkadiusza 
Naruszewicza, dla którego był to kolejny w mi-
nionym tygodniu występ na trasach. Zawodnik 
Speedy Gonzalesa pobiegł bowiem również 
w Lysa Cup. Ponadto na mecie z czasem 38:42 
zameldował się Marek Rogala, natomiast 
prawie cztery minuty później przybiegł Mariusz 
Hetman z Montrail Team.

Kolejne ciekawe rozdanie w Miejskiej Lidze 
Piłki Halowej. W ostatni weekend uczestnicy 
rozegrali dwie kolejki spotkań. Po dwa zwycię-
stwa na swoje konto zapisały ekipy: Pub Ży-
wiecki - JanPol, NSZZ Solidarność Zofiówka, 
Oldboje, Nankatsu oraz Luciano Futsal. W naj-
ciekawszych starciach Ratownicy ponieśli po-
rażkę z liderem, Pubem Żywieckim, a Semi 
Nosiadek przegrał niespodziewanie z NSZZ 
Solidarność Zofiówka. Spod kreski uciekła 
ekipa Nankatsu, która pokonała Cukiernię Ja-
gódka - Mors oraz Pizzerię Killers.

All Stars obronili tytuł mistrzowski Ligi 
Futsalu Pszczyna - Suszec - Goczałkowice. 
Jastrzębianie wypracowali sobie cztery punkty 
przewagi nad wiceliderem, ekipą Pawłowic. 
Dzięki wysokiemu zwycięstwu z Suszcem oraz 
niespodziewanej porażce najgroźniejszego 
przeciwnika z ATS Jakub jastrzębianie po raz 
kolejki stanęli na najwyższym stopniu podium 
tych zawodów. All Stars pokonali Suszec aż 7:2, 
a czterokrotnie na listę strzelców wpisał się nie-
zawodny Adam Brzyszkowski. W następnej 
kolejce jastrzębianie grają z ATS Jakub, a Pa-
włowice pauzują. Suszec - All Stars 2:7. 
Bramki dla All Stars: Brzyszkowski 4, Meredyk, 
Herman, Gremlik.

Drużyna Żaków Młodszych JKH wzięła udział 
w Międzynarodowym Turnieju Hokeja na 
Lodzie Baltic Cup w Gdańsku (11-13 II 
2011r.). Oprócz gospodarzy i JKH na dużej hali 
Oliwii rywalizowały zespoły z Nowego Targu, 
Torunia oraz Kaliningradu (Rosja). Z dalekiej 
wyprawy hokeiści JKH przywieźli okazały 
puchar i złote medale. Wyniki JKH: MMKS 
Podhale Nowy Targ - JKH 2:2, HK Kaliningrad - 
JKH 2:4, Stoczniowiec Gdańsk - JKH 4:5, 
Sokoły Toruń - JKH 5:12.

Redakcja wydania gazetowego JasNetu:
Jasnet - Jastrzębski Portal Informacyjny,

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

W sprawie reklamy w wydaniu gazetowym 

prosimy o kontakt na 

lub pod numer tel. 531 350 850

Wszelkie pytania dotyczące reklamy na portalu JasNet 
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Koszykówka

Piłka nożna

Siatkówka

Taekwondo

Tym razem koszykarki JKKS Jastrzębie nie 
zawiodły i pewnie pokonały rywalki. W poko-
nanym polu zawodniczki trenera Dariusza 
Gruszczyka pozostawiły ekipę UKS Basket 
Piekary Śląskie wygrywając 63:26. Zwycięstwo 
ani przez chwilę nie było zagrożone, a w każdej 
z kwart jastrzębianki pewnie dystansowały go-
spodynie. Kolejnymi rywalkami naszej drużyny 
będzie lider z Sosnowca. Nasze zawodniczki 
zajmują obecnie drugą lokatę. 4 marca w Ja-
strzębiu kibiców koszykówki czeka zatem mecz 
na szczycie śląskiej ligi młodziczek.

Dorobek punktowy jastrzębskiego GKS po run-
dzie jesiennej został uszczuplony o trzy oczka. 
Stało się tak z powodu anulowania walko-
wera, jaki został nam przyznany za nieroze-
grany mecz z Rymerem Rybnik. Powyższą de-
cyzję podjęła Związkowa Komisja Odwoławcza 
Śląskiego ZPN. Prawdopodobną datą roze-
grania meczu z rybniczanami jest 19 marca. 
Obecnie sprawa jest ponownie rozpatrywa-
na przez Wydział Gier ŚZPN.

Spory sukces odnieśli młodzi piłkarze naszej 
szkółki podczas Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Nożnej żaków (rocznik 2001) o Puchar 
Prezesa BTS Rekord Bielsko:Biała. Nasi 
reprezentanci trenowani przez Grzegorza Łu-
kasika zajęli trzecie miejsce. Dodatkowo tytuł 
najlepszego piłkarza imprezy decyzją trenerów 
wszystkich drużyn trafił w ręce Filipa Łukasika 
z MOSiR Jastrzębie. Zawody wygrali Czesi 
z zespołu Junior Kozlovice. Nasza drużyna za-
grała w składzie: Błażej Śmiałkowski, Jakub 
Wróbel, Filip Łukasik, Tomek Sowa, Miłosz 
Barchański, Dominik Bąk, Michał Ewertowski, 
Szymon Kuś, Kacper Kucharski, Dawid Solarz, 
Jan Damazyn.

Zespół Jas-Mos I został mistrzem fazy zasadni-
czej Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów. Z ko-
lei w ramach ostatniej kolejki tej rundy zwycię-
stwa odniosły ekipy MOS, Borynii, Siatkarza 
oraz Jas-Mos II. Godne uwagi jest pierwsze 
w tym sezonie zwycięstwo Siatkarza Zdrój. Te-
raz na uczestników rozgrywek czeka faza play-
off. Tu zmierzą się Jas-Mos I z Nautilusem, 
Bank Spółdzielczy z Gold Volley, KS Borynia 
z MOS Jastrzębie oraz TKKF Jastrząb z Jas-
Mos II. Pierwsze mecze 17 i 20 lutego.

Reprezentanci Jastrzębskiego Centrum 
Sztuk Walki Keiko wzięli udział w zawodach 
Pucharu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego 
w taekwondo, który odbył się w Czeladzi 6 lut-
ego. Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 14 me-
dali, w tym 2 złote i 3 srebrne. Dzięki temu upla-
sowali się na czwartej pozycji w klasyfikacji me-
dalowej, którą wygrał Orient Częstochowa. Zło-
te krążki dla Jastrzębia wywalczyli Filip 
Orszula w walkach semi contact młodzików 
+150 cm oraz Szymon Pilanc w walkach soft-
stick dzieci rocznika 2002. Poza tym na drugim 
stopniu podium stawali: Karolina Kozioł, Łukasz 
Kosiorek i Marek Bochenek, a brąz wywalczyli: 
Sylwester Reymann, Maksymilian Walaszek, 
Weronika Dąbrowska, Mateusz Żambo, Antoni 
Nowak, Radosław Rzepiak, Dawid Gwizdała, 
Mateusz Kojzar, Norbert Rzepiak.

Awans Jastrzębskiego Węgla 
Takiej radości siatkarscy kibice nie odczuwali już dawno. Jastrzębski Węgiel w rewanżowym 

spotkaniu I rundy play-off Ligi Mistrzów pokonał Generali Unterhaching 3:1. Jednak największą 
dawkę szczęścia podopieczni Lorenzo Bernardiego zaserwowali swoim fanom dopiero w "złotym 
secie", który zadecydował o awansie jastrzębskiego klubu do kolejnej rundy rozgrywek LM.  

KS Jastrzębski Węgiel - Generali Haching 3:1 (25:21, 25:22, 22:25, 25:19)   "Złoty set" 15:9

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

JKH GKS w półfinale 
Środowy wieczór na długo pozostanie w pamięci kibiców i zawodników JKH GKS Jastrzębie. 

Podopieczni Jiriego Reznara pokonali po raz czwarty sanoczan i wywalczyli awans do półfinału 
walki o mistrzostwo Polski. Dla jastrzębskiego klubu to historyczny sukces. Do tej pory nie udało 
się znaleźć w czwórce najlepszych drużyn polskiej ligi.

JKH GKS Jastrzębie - Ciarko KH Sanok 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 (4.38) Tomasz Kulas - Arkadiusz Kąkol
2:0 (47.14) Mateusz Danieluk - Patrik Rimmel - Richard Kral 5/3
2:1 (58.25) Krystian Dziubiński - Martin Vozdecky 6/5

Kary: JKH - 47 minut (w tym kara meczu dla Macieja Urbanowicza), 
Sanok - 67 minut (w tym dziesięć minut dla Krzysztofa Zapały za atak na głowę oraz kara meczu 
dla Krystiana Dziubińskiego).
Sędziowali: Przemysław Kępa (sędzia główny) oraz Wojciech Kolusz, Robert Długi (liniowi).
Widzów: 1300.

Składy:
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski - Bryk, Rimmel, Lipina, Kral, Danieluk - Labryga, Górny, 
Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski - Dąbkowski, Pastryk, Kulas, Kąkol, Furo.

Wygrana 
z Przyszłością Rogów 

Zwycięstwem piłkarzy GKS Jastrzębie zakończył się rozegrany w sobotę przed południem 
sparing z Przyszłością Rogów. Podopieczni Andrzeja Myśliwca pokonali wicelidera IV ligi 3:1. 
Bramki dla GieKSy zdobyli: Witold Wawrzyczek, Błażej Pawliczek i Krzysztof Knesz. Kolejnym 
rywalem jastrzębian będzie trzecia drużyna opolskiej IV ligi - Polonia Głubczyce. Spotkanie odbę-
dzie się w przyszłą sobotę, 19 lutego o godzinie 11:00 w Jastrzębiu. 

12 lutego 2011, Jastrzębie Zdrój, 11:00
GKS Jastrzębie - Przyszłość Rogów 3:1 (2:0)
1:0 Witold Wawrzyczek '25 (karny)
2:0 Błażej Pawliczek '36
2:1 Szymon Ciuberek '61
3:1 Krzysztof Knesz '66

GKS Jastrzębie: Szymon Prostacki - Tomasz Kocerba (46. Tomasz Lorenc), Kamil Michalczyk, 
Adam Wrzask (80. Tomasz Ciemięga), Marcin Bednarek - Witold Wawrzyczek, Kamil Gorzała, 
Adrian Kopacz (46. Kacper Walor), Błażej Pawliczek - Krzysztof Knesz, Kamil Jadach.

„Biały Miś” 
w Morzu Bałtyckim

Pół setki członków Jastrzębskiego Klubu Morsów "Biały Miś" wzięło udział w VIII 
Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie. Wraz z ponad tysiącem przedstawicieli innych 
klubów z całego świata "Biały Miś" równo o 12:00 w niedzielę, 13 lutego wykąpał się w lodowatym 
Morzu Bałtyckim. Wcześniej wszyscy przeszli w tradycyjnej paradzie ulicami miasteczka. 
Jastrzębianie byli dobrze rozpoznawani dzięki charakterystycznym białym czapeczkom. Mieli 
również ze sobą klubowy baner oraz maskotkę białego misia. 

Jastrzębski Klub Morsów "Biały Miś" przebywał nad morzem od piątku, 11 lutego. W ciągu trzech 
dni wielu członków klubu dokonało samodzielnych kąpieli w Bałtyku. 12 lutego miała z kolei 
miejsce oficjalna klubowa kąpiel, w ramach której w morską otchłań rzucili się niemal wszyscy 
przedstawiciele klubu. Nie zabrakło również debiutantów, którzy wykazali się wielką odwagą 
rozpoczynając przygodę z morsowaniem od kąpieli w tak trudnych warunkach i przy niezwykle 
mocnym wietrze. Ponadto członkowie klubu wzięli udział w szeregu imprez sportowo-
rekreacyjnych, a także mieli okazję do... chodzenia po rozżarzonych węglach. "Biały Miś" 
zapowiada już teraz swój udział w IX Zlocie Morsów w przyszłym roku.

wiecej informacji sportowych znajdziesz na:wiecej informacji sportowych znajdziesz na:

WWW.SPORT.JASNET.PLWWW.SPORT.JASNET.PL




