


Miejski Ośrodek Kultury
Kino „Centrum”

19 marca 2011r., godz. 18.00
Występ Kabaretu „HRABI” w programie „SAVOIR VIVRE”

20 marca 2011r., godz.14.00
Teatr rodzinny - spektakl „Wilk i Koźlęta” 

w wykonaniu sceny Lalek BAJKA z Czeskiego Cieszyna
21 marca 2011r., godz. 11.00

Poranek muzyczny z okazji „Powitania Wiosny”. 
W programie: piosenki w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Wiolinki”, popisy 

wyróżniających się solistów 
oraz tańce Dziecięcego Zespołu Tanecznego „ZEZ”. 

25 marca 2011 roku, godz. 19.00
Wieczór rosyjski z Zespołem KAZACZOK-SAMOWAR.

1 kwietnia 2011r., godz. 19.00
Spektakl „Proszę, zrób mi dziecko” 

w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska-Białej.

Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”
„Niedziela z Fotografią”

20 marca 2011r., godz. 18.00
Początek imprezy o godz. 18.00 przy restauracji McDonald's. 

Spotkanie rozpocznie się od wprowadzenia do fotografii nocnej. 
Impreza zakończy się o godz. 21.00

„Wygraj sukces”
Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

2 kwietnia 2011r., godz. 8.30
Eliminacje wstępne do konkursu „Wygraj sukces” 

w auli Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego. 
Harmonogram przesłuchań: 

godz. 8.30 - 10.45 próby, godz. 
11.00 – inauguracja Koncertu Konkursowego, 

godz. 16.00 - ogłoszenie wyników. 

Jakie piękne miasto by było 
gdyby nie te psie kupy
autor: Magda

Dym z komina tego domu zasnuł całą ulicę 
i okoliczny teren. Samochody wpadały w ten dym 
jak gęstą mgłę. Nie wiadomo czym tam palono 
bo momentami z komina widać było ogień. 
Czy jakieś służby na to zareagowały? 
Co na to ochrona środowiska?
autor: Jastrzębiak

Turniej HOOLIK 2011 KU PAMIĘCI 
MARIUSZA BODIO GKS Jastrzębie
autor: siwusek

Zdjęcie przedstawia centrum miasta. 
Czy waszym zdaniem osoby żebrzące 
na ulicach powinny mieć do tego prawa? 
Czy nie wpływa to na obniżenie estetyki miasta? 
A może lepiej jest wspierać fundacje 
czy stowarzyszenia, niż pojedyńcze osoby?
autor: mieszkaniec 2

„Waszym okiem” - to nowy dział w naszym portalu. Prezentowane są w nim fotografie 
nadesłane przez czytelników. Możecie przysyłać zdjęcia, które będą przedstawiać to, 
co was najbardziej zainteresowało, wzruszyło, zbulwersowało. Pokażcie miasto 
takim, jakie jest. Skierujcie uwagę na rzeczy, które są pomijane i niezauważane. 
Może wasze zdjęcie wywoła dyskusję lub nawet działanie. 
A więc aparaty w ręce i do dzieła!



Na początek nieco historii. Dzień Konsumen-
ta po raz pierwszy obchodzony był w 1963 roku, 
w rocznicę przemówienia Johna Kennedy'ego, 
wygłoszonego w 1962 roku, w Kongresie Stanów 
Zjednoczonych. Dotyczyło ono projektu ustawy 
o ochronie praw konsumentów. Prezydent sfor-
mułował wówczas cztery podstawowe prawa 
konsumentów do: informacji, wyboru, bezpie-
czeństwa i reprezentacji. Z jego ust padło też 
stwierdzenie: „Konsumenci, to my wszyscy”. 
W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obcho-
dzony jest oficjalnie od 2000 roku. - Początkowo 
o jego obchodach było bardzo głośno. Prowa-
dzono różne prelekcje w szkołach. Teraz to wszy-
stko przycichło, a szkoda, bo takich pułapek, 
w które mogą wpaść konsumenci ciągle przyby-
wa - mówi Kazimiera Lalik, Powiatowy Rzecznik 
Praw Konsumenta w Jastrzębiu-Zdroju.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Konsumen-
ta? Między innymi udzielaniem porad i informacji 
prawnej w zakresie ochrony interesów kon-
sumentów w swoim biurze, telefonicznie, jak też 
pisemnie, w związku z prowadzonymi sprawami 
reklamacyjnymi, występowaniem do rad miast 
i powiatów z wnioskami o zmianę przepisów pra-
wa miejscowego w zakresie ochrony interesów 
konsumentów. W zakresie jego działalności jest 
również opiniowanie uchwał rad miast i powia-
tów w sprawach związanych z ochroną interesów 

konsumentów czy występowanie z pismami me-
diacyjnymi dotyczącymi sporów konsumentów 
ze sprzedawcami, usługodawcami i producen-
tami.

Z jakimi sprawami mieszkańcy Jastrzębia 
zwracają się najczęściej do Rzecznika. Bez wąt-
pienia osoba pełniąca taką funkcję na brak pracy 
narzekać nie może. Tylko w minionym roku do 
pani Kazimiery Lalik, trafiło ponad 1100 spraw 
różnego rodzaju. - W Jastrzębiu, ale myślę, że 
w całej Polsce, najczęściej występującym zja-
wiskiem są reklamacje butów. W ciągu jednego 
tygodnia w tego typu sprawach odbieram około 
5 zgłoszeń telefonicznych, a pisemnych zazwy-
czaj jedną. Następnymi w kolejności, jeżeli cho-
dzi o częstotliwość występowania, są usługi tele-
komunikacyjne – wyjaśnia Kazimiera Lalik.

Kiedy nie pomagają negocjacje z nieucz-
ciwymi sprzedawcami, przedsiębiorcami to po-
zostają sądy, m.in. polubowny sąd konsumencki. 
W pismach rzecznika do sprzedawców lub pro-
ducentów informuje ich, że jeżeli nie dokonają 
naprawy, albo nie wymienią towaru, będzie mu-
siał się stawić do sądu konsumenckiego, gdzie 
produkt zostanie zbadany przez rzeczoznawcę. 
Biorąc pod uwagę koszty przejazdu i opłacenie 
rzeczoznawcy z reguły, z powodu butów wolą się 
nie fatygować i sprawa zostaje pozytywnie zała-

twiona. Ostatecznością jest sąd cywilny, rzadko 
stosowany, ze względu na koszty, jakie trzeba 
ponosić. - Moja pomoc w drodze sądowej polega 
najczęściej na sporządzeniu pozwu albo na 
przedstawieniu sądowi istotnego poglądu 
w sprawie – wyjaśnia pani rzecznik.

W jaki sposób można znaleźć rzecznika praw 
konsumenckich? - Odsyłam do Biuletynu Infor-
macji Publicznej. Społeczeństwo coraz bardziej 
jest wyedukowane poprzez prasę, radio, tele-
wizję (publikatory) i poznało już rolę rzecznika. 
Niektórzy mieszkańcy miasta zgłaszają się do 
rzecznika wielokrotnie ze swoimi sprawami, stąd 
pewność, że o rzeczniku wiedzą. Drogą sąsied-
zką również informacje o mnie docierają do lu-
dzi. Niektóre sprawy ciągną się latami i to także 
wymaga stałego nadzoru nad nimi. Czasem po-
jawiają się również takie problemy, które muszę 
zgłębić i poszerzyć na dany temat swoją wiedzę. 
Ostatnio sporo zgłoszeń dotyczy na przykład 
usługi jednego z operatorów telefonicznych, któ-
ry w umowie proponuje swoim klientom, aby 
w momencie, kiedy ktoś do nich dzwoni i ocze-
kuje na połączenie, będzie mógł posłuchać sobie 
jakiejś piosenki. Jeśli ktoś nie doczyta uważnie 
umowy, to później musi udać się do danego 
operatora, aby zrezygnować z tej usługi – odpo-
wiada pani Kazimiera Lalik. Jednym z wielu pro-
blemów, na jakie narażeni są konsumenci jest 
podpisywanie umów z domokrążcami. Trudno 
wycofać się z takiej umowy, ponieważ widnieje 
na niej podpis kupującego. Firmy najczęściej na-
ciągają starsze osoby, bo te są bardziej naiwne 
i łatwowierne. 

To nie konsument musi udowadniać, że pro-
dukt jest wadliwy, ale sprzedawca bądź pro-
ducent, że towar był sprawny. Żaden sprzeda-
wca nie ma prawa odmówić kupującemu przyję-
cia reklamacji na zakupiony wadliwy towar. - 
W 2003 roku, weszła w życie ustawa o niezgod-
ności towaru z umową. Wynika z niej, że sprze-
dawca odpowiada za towar, jeżeli w chwili jego 
wydania jest niezgodny z umową (wadliwy), 
a w przypadku stwierdzenia tej niezgodności 
przed upływem dwóch lat od chwili wydania pro-
duktu, domniemywa się, że niezgodność ta is-
tniała właśnie w chwili wydania, jeżeli wystąpiła 
tzw. wada fabryczna. To jednak co innego, niż 
gwarancja. Gwarancja, to pisemna umowa po-
między sprzedawcą a konsumentem, określa-
jąca dokładne warunki złożenia i przyjęcia rekla-
macji oraz ewentualnej naprawy lub wymiany 
towaru. Nie można powiedzieć, że zawsze gwa-
rancja jest korzystna dla klienta. Jest pisana 
przez producenta i zabezpieczająca z reguły jego 
interes. Jeżeli nie ma karty gwarancyjnej, może-
my korzystać z uprawnień z tytułu niezgodności 
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towaru z umową. Wtedy można liczyć nawet na 
wymianę towaru – wyjaśnia pani Lalik. 

Pojęcie niezgodności towaru z umową ozna-
cza, że sprzedawca odpowiadał będzie za towar 
niezgodny z umową, tzn. taki, który nie odpowia-
da podanemu przez niego opisowi, nie może zo-
stać wykorzystany w celu określonym przy za-
wieraniu umowy, a także gdy nie odpowiada za-
pewnieniom producenta podawanym w reklamie 
bądź wyrażonym w oznakowaniu towaru. Odpo-
wiedzialność sprzedawcy będzie zatem związana 
nie tylko z jego działalnością, ale także z kampa-
nią reklamową producenta czy importera. Zgo-
dnie z prawem sprzedawca nie będzie odpo-
wiadał za niezgodność towaru z umową w dwóch 
sytuacjach. Po pierwsze, gdy wykaże, że nie znał 
zapewnienia producenta albo nie mógł znać we-
dług rozsądnej oceny, a po drugie, gdy kupujący 
wiedział albo powinien wiedzieć o niezgodności 
towaru z umową.

Klient, który stwierdzi, że sprzedany mu to-
war jest złej jakości, nie posiada właściwości, ja-
kie mieć powinien lub o jakich zapewniała rekla-
ma, czyli jest niezgodny z umową, będzie mógł 
żądać od sprzedawcy nieodpłatnej naprawy lub 
wymiany na nowy. Wybór sposobu usunięcia 
niezgodności z umową należy do konsumenta. 
Jeśli wskazane żądanie okaże się niemożliwe do 
zrealizowania albo nieskuteczne, konsument bę-
dzie miał prawo domagać się albo stosownego 
obniżenia ceny, albo odstąpienia od umowy, przy 
czym odstąpienie od umowy jest możliwe tylko 
wtedy, kiedy niezgodność towaru z umową bę-
dzie istotna. Wspomniana ustawa przewiduje 
także możliwość udzielenia kupującemu gwa-
rancji, w której muszą być wskazane obowiązki 
gwaranta oraz uprawnienia kupującego.

Zgodnie z ustawą sprzedawca, do którego 
konsument zwróci się z żądaniami w związku 
z niezgodnością towaru z umową, będzie zobo-
wiązany ustosunkować się do takiego żądania 
w terminie 14 dni. W przeciwnym razie zostanie 
przyjęte, że uznał reklamację.

Każdy konsument powinien pamiętać o swo-
ich prawach. A tego rodzaju święta, jak choćby 
Światowy Dzień Konsumenta idealnie nadają się 
do tego, aby wszystkim to uświadomić. A jest 
o czym, bo każdego może w przyszłości czy to 
bliższej, czy dalszej, spotkać jakiś problem z za-
kupionym przez siebie towarem. Lepiej już wcze-
śniej wiedzieć, do kogo można się w takim przy-
padku zgłosić.

„Konsumenci, to my wszyscy”
Każdy z nas, częściej bądź rzadziej, udaje się do sklepu na zakupy lub, jak to ma miejsce coraz częściej, robi je w Internecie. 
Nieważne czy kupujemy produkty spożywcze, chemiczne, czy jakiekolwiek inne. Jak kiedyś stwierdził John Kennedy, 
prezydent Stanów Zjednoczony, wszyscy jesteśmy konsumentami, dlatego też każdy narażony jest na nieuczciwe zagrywki 
ze strony sprzedających czy też na to, że zakupiony towar nie będzie oczekiwanej jakości. I co wtedy? Zrezygnować z walki 
o swoje prawa i ponownie udać się do sklepu, aby tym razem zakupić towar bez wad? Nie! W takich i wielu innych przypadkach 
mamy pełne prawo o swoje i to różnymi dostępnymi metodami, a zwłaszcza skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta. 
Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale również w naszym mieście od 1999 roku istnieje taka instytucja.



Wiadomo, że organizacja i to dobra organizacja jest podstawą sprawnie działającego aparatu urzędniczego. Tym bardziej więc 
spore zainteresowanie wzbudziły zmiany, jakie zostały niedawno przeprowadzone w jastrzębskim magistracie. Autorska 
propozycja prezydenta Mariana Janeckiego została ogłoszona trzy miesiące po wyborach samorządowych i ma - w jego 
zamyśle - stanowić czę-
ściową realizację obie-
tnic wyborczych, tak 
aby administracja była 
niezawodna i w miarę 
tania.

Największą ciekawość wśród ob-
serwatorów lokalnej polityki budziło 
to, kto zostanie I zastępcą prezydenta. 
Dotychczas  funkcję tę pełnił Franci-
szek Piksa. Natomiast II zastępcą był 
Krzysztof Baradziej. Mimo, że wybory 
prezydenckie definitywnie rozstrzy-
gnęły się w dniu 5 grudnia, to nowo wy-
brany prezydent Marian Janecki zwle-
kał z ogłoszeniem swojej decyzji trzy 
miesiące. W końcu zdecydował się 
mieć tylko jednego zastępcę i został 
nim Krzysztof Baradziej. Natomiast 
Franciszek Piksa „awansował” na fun-
kcję pełnomocnika ds. oświaty, polity-
ki społecznej i ochrony środowiska 
z mniejszym zakresem uprawnień niż 
dotychczas. 

„Na początku kadencji ustalili-
śmy, że nie będziemy rozbudowywać 
stanowisk kierowniczych oraz, że 
będziemy ograniczać wydatki. Zmiany 
mają się przyczynić do jeszcze bardziej 
efektywnej i wydajnej pracy, a co za 
tym idzie usprawnić funkcjonowanie 
administracji. Pan Franciszek Piksa 
przez wiele lat był moim zastępcą i za-
ufanym  pracownikiem, bardzo sobie 
cenię jego wiedzę i kompetencje, które 
chciałbym nadal wykorzystywać, dla-
tego powierzyłem mu stanowisko do-
radcy. Jest ono bardzo zbliżone do fun-
kcji, którą pełnił do tej pory” - wyjaśnia 
prezydent Marian Janecki. 

Jeden z liderów opozycyjnej Plat-
formy Obywatelskiej Roman Fokso-
wicz tak odnosi się do tej zmiany: „Pre-
zydent, mając dwóch zastępców może 
na nich scedować część obowiązków. 
Obowiązków nadzoru nad wydziałami, 
a także reprezentacyjnych, bądź zastę-
powania na oficjalnych spotkaniach, 
przy podpisywaniu umów itp. Obecnie 
jednak mając tylko jednego zastępcę, 
ogranicza sobie możliwości. A co jeśli 
zdarzy się sytuacja, że w trzech róż-
nych miejscach nasze miasto będzie 
musiało być reprezentowane? Niższą 

rangę, nie uwłaczając nikomu, ma sta-
tus doradcy, pełnomocnika niż zastęp-
cy prezydenta. No, ale pewnie mój nie-
pokój jest przedwczesny, mam na-
dzieję”. 

Kolejną zmianą było zlikwidowa-
nie Wydziału Kultury i Sportu, którego 
kompetencje przejął nowo powołany 
Wydział Informacji, Kultury i Sportu 
z naczelnik Olgą Majkowską. „Wy-
dział Kultury i Sportu był niewielkim 
wydziałem (4 osoby). Zadania, które 
dotychczas wykonywał ten wydział, 
Prezydent postanowił włączyć do za-
kresu działalności Wydziału Informa-
cji. Chodzi o to, aby likwidować małe 
wydziały i przyłączać do większych, co 
powoduje zmniejszenie kosztów ich 
działania, a także podnosi sprawność 
organizacyjną. Podobne połączenie 
dotyczy biura Pełnomocnika ds. Orga-
nizacji Pozarządowych z Wydziałem 
Obywatelskim i Pełnomocnika ds. Ro-
związywania Problemów Narkomanii 
i Alkoholowych z Wydziałem Zdro-
wia” - wyjaśnia sekretarz miasta Grze-
gorz Dulemba. Jednak nie dla wszy-
stkich takie tłumaczenia są wystar-
czające. Pewne niezrozumienie może 
wywołać fakt, że Wydział informacji, 
który dla wielu był drugorzędny, 
wchłonął Wydział Kultury i Sportu. Ta 
komórka UM zajmowała się przecież 
ważnymi ze społecznego punktu wi-
dzenia sprawami, takimi jak sport i kul-
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szać zatrudnienia, ale poprzez zmiany 
organizacyjne poprawić skuteczność 
ich realizacji. Jeśli chodzi o Panią na-
czelnik Wydziału Kultury i Sportu, to 
prezydent doceniając jej umiejętności, 
zaproponował pracę w Urzędzie Stanu 
Cywilnego na stanowisku inspektora 
i ta propozycja została przyjęta”. Mo-
żna to i tak tłumaczyć, ale było, nie było 
przeniesienia ze stanowiska naczelnika 
wydziału na zwykłe stanowisko urzę-
dnicze (inspektor) w żadnym wypadku 
awansem nazwać nie można. Dzięki tej 
roszadzie w rachubę może wchodzić 
pewna oszczędność środków finanso-
wych, ponieważ budżet miasta będzie 
miał o pensje jednego naczelnika wy-
działu mniej. Ale jak tłumaczy Grze-
gorz Dulemba: „Liczba etatów w zwią-
zku ze zmianami nie zmniejszy się i po-
zostanie taka sama. Co do funduszu 
płac w Urzędzie Miasta, to zostanie on 
utrzymany na podobnym poziomie”. 
Wypada  postawić pytanie: Jakie osz-
czędności mają na myśli władze mia-
sta, skoro z tego, co mówi sekretarz 
Dulemba, będziemy mieć raczej do 
czynienia z niegenerowaniem dalszych 
kosztów? 

Pewien miszmasz ma miejsce 
również na „podwórku” pełnomocni-
ków prezydenta. Stanowisko Pełnomo-
cnika Prezydenta Miasta ds. Organi-
zacji Pozarządowych włączone zosta-
nie do Wydziału Obywatelskiego, 

a Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych będzie pracował w ramach Wy-
działu Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Taka zmiana ma na celu wzmocnienie 
kadrowe i wydłużenie czasu pracy Peł-
nomocnika ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, który dotychczas 
pracował w wymiarze ½ etatu.  Reasu-
mując, dwóch pełnomocników zostało 
włączonych do wydziałów, a za to po-
wołano jednego samodzielnego, któ-
rym został Franciszek Piksa. 

Każdy włodarz miasta ma prawo 
tak zorganizować pracę podległych so-
bie ludzi, jak uzna to za celowe, do 
sprawnego wykonywania zadań. Czy 
zmiany, których dokonał prezydent 
Janecki gruntownie przyczynią się do 
polepszenia jakości urzędniczej pracy? 
- czas pokaże. Znajdują się też i tacy, 
którzy uznaję je za jedynie kosmety-
czną, propagandową nic nie znaczącą 
roszadę, inni - za którą kryją się bar-
dziej ukryte cele. Jednak trzeba pocze-
kać na pierwsze  efekty tych działań. 
Sama chęć poprawy sytuacji, jaka za-
istniała po stronie urzędującego prezy-
denta może wskazywać, że nie wszy-
stko funkcjonowało, tak jak powinno. 
Rzeczywistą chęć poprawy z pewno-
ścią należy odczytywać, jako dobry 
znak. 

tura. To, że ocena  jego pracy była nie-
jednoznaczna, nie musiało powodować 
takiej reorganizacji. Zasadne jest pod-
niesienie jakości pracy tego wydziału, 
ale czy w taki sposób? Odmienne zda-
nie na ten temat, niż władze miasta,  ma 
Roman Foksowicz: „Uważam, że to tak 
obszerne dziedziny życia społecznego, 
że, wręcz przeciwnie, pomyślałbym 
o rozdzieleniu kultury od sportu, a nie 
zniwelowaniu do poziomu referatu 
w innym wydziale. No, ale na pewno 
prezydent ma jakiś pomysł na kulturę 
i sport w mieście i pewnie na razie nie 
chce nam zdradzać. Chyba dlatego, aby 
nie zapeszyć. Będę czekał z niecier-
pliwością”.  

Niektórzy snuli też domniemania, 
że być może zmiany organizacyjne są 
sprawdzonym sposobem na pozbycie 
się niewygodnych lub po prostu źle 
pracujących urzędników (zwłaszcza na 
stanowiskach kierowniczych), których 
usunięcie graniczy z cudem. Jednak te 
wątpliwości rozwiewa sekretarz Du-
lemba: „W żadnym wypadku zmiany 
organizacyjne w Urzędzie Miasta nie 
są obliczone na to, aby pozbyć się 
jakiegokolwiek pracownika. Zmiany 
miały na celu jedynie poprawić orga-
nizację pracy urzędu w ramach obec-
nych etatów. Każdego roku przybywa 
gminom zadań bez dodatkowych 
pieniędzy na ich realizację. Prezydent 
nie zamierza w związku z tym zwięk-

Urzędowe roszady
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój



Światowy Dzień Nerki stał się oka-
zją, aby przybliżyć - również mieszkań-
com Jastrzębia - ideę przeszczepu róż-
nych narządów wewnętrznych. Prze-
wodniczący Stowarzyszenia pan 
Ryszard Witek zorganizował w czwar-
tek, 10 marca stoisko informacyjne 
w holu Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego Nr 2. Zachęcał każdego, 
żeby stał się potencjalnym dawcą na-
rządów dla innych, ciężko chorych 
ludzi. 

Żeby stać się dawcą nie trzeba 
wielkiego wysiłku. Wystarczy nosić 
przy sobie tzw. oświadczenie woli. De-
klaruje się w nim, że w przypadku na-
głej śmierci, udziela się zgody leka-
rzom, na pobranie do transplantacji tka-
nek i narządów ratujących życie innym. 
Tylko tyle i aż tyle. W Polsce istnieje 
tzw. zgoda domniemana. Według niej 
każda osoba zmarła może być potra-
ktowana za potencjalnego dawcę, jeśli 
za życia nie wyraziła sprzeciwu. Je-
dnakże w naszym kraju lekarze, pod 
opieką których był zmarły, mimo, że nie 

muszą prosić bliskich o zgodę na pobra-
nie narządów, informują rodzinę o ta-
kim zamiarze i proszą o akceptację. 
Bardzo często bywa tak, że ludziom 
oszołomionym nagłą śmiercią członka 
rodziny trudno jest podjąć jakąkolwiek 
decyzję. Nie mogą lub nie chcą przyjąć 
do wiadomości, że ich bliski nie żyje. 

Ryszard Witek z jastrzębskiego 
stowarzyszenia „Nephros” wyjaśnia, że 
zanim rodzina otrzyma propozycję 
transplantacji organów osoby zmarłej 
komisja lekarska orzeka jej śmierć: 
„Dzieje się tak, kiedy zostaje stwier-
dzone ustanie funkcji mózgu. Orzekają 
o tym specjalista anestezjolog, neuro-
log i neurochirurg. W takim przypadku 
pacjent zmarł, a jego funkcje życiowe 
są podtrzymywane jedynie przez apa-
raturę medyczną”. Narządy pobrane 
z jednego zmarłego mogą być prze-
szczepione aż 5 innym osobom. Wiele 
z nich całkowicie powraca do normal-
nego życia, podejmując pracę lub na-
ukę. O takich ludziach mówi się, że uro-
dzili się po raz drugi, a ich rodziny na 

1935 chorych. Uznaje się, że brak orga-
nów jest jedną z przyczyn ogranicza-
jących ilość zabiegów, które mogą ura-
tować życie i przywrócić zdrowie cię-
żko chorym ludziom. 

„Kiedy umiera, i to nagle, członek 
naszej rodziny, trudno zachować zimną 
krew. Jednak ja zachęciłbym do prze-
szczepiania organów w taki sposób, że 
możemy spowodować, że część na-
szego bliskiego będzie nadal żyła: serce 
biło, nerki czy wątroba pracowały. I to 
jest piękne, iż będąc tylko ludźmi po-
zwalamy drugiemu człowiekowi na po-
nowne narodzenie” - tłumaczy Ryszard 
Witek - „Sam pamiętam, co przeżywa-
łem czekając na nową nerkę, jak wy-
glądała moja egzystencja. Musiałam 
nałożyć sobie pewne ograniczenia me-
dyczne, aby żyć, ale cóż to było za ży-
cie. Dzięki Bogu doczekałem prze-
szczepu, ale nie każdy ma takie szczę-
ście i ludzie po prostu umierają”. 

Podarowanie komuś części same-
go siebie jest chyba największym do-

powrót otrzymują zdrowe matki, ojców 
i dzieci. 

Wydaje się, że stanie się „cudo-
twórcą”, czyli dawcą życia to bardzo 
szczytna postawa, trafiające do ka-
żdego człowieka. Jednak wcale niemała 
liczba ludzi woli pochować, wraz ze 
swoimi zmarłymi, organy, które mogą 
innym dać życie. W Polsce nadal jest 
trudno jest przekonać społeczeństwo, 
żeby zaakceptowało transplantologię. 
Ludzie mają opory w udzielaniu zgody 
na pobranie narządów, a przecież sami 
mogą kiedyś znaleźć się w sytuacji, że 
będą oczekiwać tego typu pomocy od 
innych. 

Nadal pozostajemy daleko w tyle 
za innymi krajami w tej dziedzinie. 
Świadczą o tym liczby: 1077 narządów 
przeszczepionych od osób zmarłych 
w 2009 roku, 1277 - w 2010 roku. Obra-
zu polskiej transplantologii dopełniają 
statystyki Krajowej Listy Osób Ocze-
kujących na Przeszczepienie, prowa-
dzonej przez Poltransplant. 30 grudnia 
2010 r. na przeszczep narządu czekało 

5www.gazeta.jasnet.pl    a to ciekawe

„Serca nie rosną na drzewach”, „I ty możesz znaleźć się po drugiej stronie”, „Nie zabieraj narządów do nieba” 
- to hasła mające za zadanie upowszechnić transplantologię. Dzięki temu, że współczesna medycyna pozwala 
na przeszczep serca, nerek czy wątroby ludzie otrzymują szansę na drugie życie. Jednak wielu Polaków 
odrzuca możliwość pobrania organów od bliskich zmarłych. Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros” stara 
się namówić jastrzębian do tego, aby potrafili dać drugiemu człowiekowi szansę na jeszcze jedno życie.

wodem człowieczeństwa i miłości. 
Poza tym w kraju, w którym zdecydo-
wana większość obywateli to chrze-
ścijanie powinno to się spotkać ze 
szczególnym zrozumieniem. Tym bar-
dziej, że Kościoły nawołują do tego ty-
pu zachowań. A jednak znajdują się ta-
cy, których trudno przekonać do tran-
splantologii. Czym to jest spowodowa-
ne: małą wiedzą, strachem, negatywny-
mi stereotypami? Z pewnością każde 
działanie, które ma na celu zwiększenie 
świadomości społecznej na ten temat 
ma sens i za takie inicjatywy należy 
podziękować jastrzębskiemu Stowa-
rzyszeniu Dializowanych „Nephros”. 
Bo przecież propagowanie informacji, 
że „każdy ma dar uzdrawiania”, to do-
bra wiadomość. 

Stowarzyszenie Dializowanych 
„Nephros” udziela wszystkim 
zainteresowanym dodatkowych 
informacji. 
        www.nephros.jasnet.pl



żeńskim – wyjaśniła pani Ewelina 
Kuśka ze Stowarzyszenia Kobiet na 
Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej. 
W jaki sposób się to wszystko odbywa? 
- Kiedyś wyglądało to troszkę inaczej, 
niż obecnie. Poprzebierane kobiety bie-
gały po ulicach i kiedy „dopadały” ja-

kiegoś mężczyznę, robiły mu jakiegoś 
psikusa. Inne babskie combry odbywały 
się w karczmach. Na tego rodzaju zaba-
wy panowie nie mieli prawa wstępu. My 
połączyłyśmy te wszystkie zwyczaje. 
Zawsze wymyślamy przeróżne konkur-
sy tak, aby każdego roku było ciekawie 
– opowiada. Podczas takiej imprezy 
chodzi głównie o to, aby wszyscy dob-
rze się bawili. Paniom ze Stowarzy-
szenia Kobiet na Rzecz Propagowania 
Kultury Śląskiej wychodzi to bardzo 
dobrze.

Po przywitaniu wszystkich gości... 
zabawę czas zacząć! Na rozluźnienie 
i zachętę zapowiedziano pierwsze kon-
kursy, jak na przykład przeciąganie się 
liną (młode mężatki kontra te nieco star-
sze) czy skakanie na skakance, trzyma-
jąc w ręku... torby z zakupami. Równie 
ciekawym punktem zabawy, jak kon-
kursy, był występ jednej z pań, należą-
cych do stowarzyszenia. A był to występ 
nie byle jaki, bo w formie pokazu tane-

Wchodząc do sali, gdzie odbywała 
się zabawa, trudno było nie zauważyć 
pięknych, kolorowych strojów, w które 
przyodziane były wszystkie panie. 
Księżniczki, wróżki, czarownice, anio-
ły, clowny, piratki, ochroniarze, stra-
żnicy, kobiety-kot czy cyganki. To tylko 
część pomysłów, 
jakie wykorzystały 
członkinie stowa-
rzyszenia, aby stwo-
rzyć zapadające 
w pamięć przebra-
nia. Każda z pań 
bardzo starała się, 
aby jej strój był 
niepowtarzalny. A to 
wszystko dlatego, 
że... przebrania były 
oceniane. Podczas 
imprezy wybrano 
panią, której strój 
najbardziej się wy-
różniał. Jednak za-
nim do tego do-
szło...

Należało roz-
począć imprezę! 
Wchodząc do budynku klubu „Kaktus” 
w sobotnie popołudnie, już na schodach 
można było usłyszeć wesoły gwar. Z ka-
żdym krokiem coraz wyraźniej słychać 
było śmiech i ciche tony muzyki, gra-
jącej w tle. Na twarzach osób, które sta-
nęły w wejściu na salę, będąc po raz 
pierwszy na takiej imprezie, od razu ma-
lowało się spore zaskoczenie, a następ-
nie pojawiał się szeroki uśmiech. 
Oczom ukazywał się ciekawy widok: 
kobiety w różnym wieku w kolorowych 
przebraniach. „Chwila!”, myśleli goś-
cie. „Dlaczego tutaj nie ma żadnych 
mężczyzn?”, zastanawiali się. Nie ma 
i nie będzie z bardzo prostej przyczyny. 
Otóż nie była to taka zwykła impreza 
karnawałowa, tylko "babski comber", 
na który panowie mają... zakaz wstępu.

- Już po raz czwarty żegnamy kar-
nawał właśnie podczas "babskiego com-
bru". Co to takiego? Jest to tradycyjne 
przyjmowanie młodych mężatek do 
grona tych o nieco większym stażu mał-

Para-
nienormalni 
w Jastrzębiu
- Aż policzki bolały mnie od 
ciągłego śmiania się - stwierdziła 
jedna z osób, która w piątkowe 
popołudnie, 4 marca pojawiła się 
w kinie "Centrum" na występie 
kabaretu Paranienormalni. 
Po zakończeniu programu trudno 
byłoby znleźć osobę, która byłaby 
niezadowolona. Wszyscy opuszczali 
jastrzębskie kino z szerokimi 
uśmiechami na twarzach.

- Myślałam, że popłaczę się ze 
śmiechu. Wszystkie skecze były 
bardzo zabawne. Nie pamiętam, 
kiedy ostatnio bawiłam się tak 
dobrze - stwierdził jeden ze 
słuchaczy. Jak uważają sami 
członkowie kabaretu, zapowiadając 
swój występ z najnowszym 
programem: "W najnowszym 
programie zobaczyć można 
zupełnie nowe postacie: boksera 
z zanikami pamięci, kulturalnego 
rabusia, psychologa sportowego, 
ale i znaną już doskonale Mariolkę 
w nietypowym dla niej anturażu. 
Mordercze treningi w Górach 
Skalistych i na pustyni Gobi 
przynoszą efekty w postaci jeszcze 
większej porcji energii i wigoru 
jakimi tryskają wszyscy trzej 
Paranienormalni".

Koncert
operetkowy
7 marca w Kinie Centrum odbył się 
koncert charytatywny, z którego 
dochód został przeznaczony na 
ochronkę dla dzieci, działającej 
przy parafii pw. Św Katarzyny 
w Jastrzębiu. Inicjator 
przedsięwzięcia Grzegorz Matusiak, 
przewodniczący Rady Miasta, 
mówił, że pieniądze zebrane 
podczas koncertu zostaną 
przekazane na sfinansowanie 
wakacji dla najmłodszych, 
szczególnie tych, którzy nie mają 
szans na wypoczynek poza 
Jastrzębiem. Za nim artyści weszli 
na scenę specjalne podziękowania 
otrzymali przedstawiciele firm, 
którzy zdecydowali się wesprzeć 
ochronkę. A później na sali kinowej 
niepodzielnie zapanowała muzyka 
wielkich mistrzów. 

Adam Sobierajski (tenor) i Iwona 
Socha (sopran) to wybitni artyści 
operetkowi, ulubieńcy publiczności, 
którzy występowali na niejednej 
scenie. Do Jastrzębia-Zdroju 
zawitali już drugi raz, aby 
zaśpiewać na koncercie 
charytatywnym. Jak zawsze ich 
występy gromadzą liczną 
publiczność. Tak było i tym razem, 
na co wskazywała wypełniona sala 
kina. W ich wykonaniu publiczność 
usłyszała najbardziej znane arie 
z takich operetek jak: „Księżniczka 
czardasza”, „Hrabina Marica”, 
„Baron cygański”. Publiczność była 
tak zaangażowana w występ, 
że nawet odśpiewała wspólnie 
z artystami takie nieprzemijające 
przeboje jak: „Wielka sława to 
żart” oraz „Usta milczą dusza 
śpiew”. 
Artyści długo nie mogli zejść ze 
sceny. Publiczność zegnała ich 
owacjami i domagała się bisów. 
Zapewne jeszcze nie raz 
zobaczymy ich w Jastrzębiu-Zdroju, 
tym bardziej, że organizatorzy 
zapowiadają kolejne koncerty 
charytatywne.

Bez przepisu 
na obiad
Nauczycielki jastrzębskich 
przedszkoli są oburzone tym, 
że miejscy urzędnicy zabronili im 
kupowania posiłków w miejscu ich 
pracy i spożywaniu wraz z dziećmi. 
Sprawą tą zainteresowała się radna 
Bernadeta Magiera, która złożyła 
interpelację w tej sprawie.
Jednak magistrat poprzez swego 
rzecznika Katarzynę Wołczańską 
tłumaczy się przepisami, które nie 
pozwalają księgować dochodów ze 
sprzedaży obiadów dla pedagogów 
w budżecie miasta.
Argumentacja ta nie trafia do 
części zainteresowanych, którzy 
twierdzą, że Urząd szuka dziury 
w całym i po swojemu interpretuje 
prawo, które w tym wypadku jest 
nieprecyzyjne. „Być może nie ma 
przepisu, który nakazuje 
księgowanie pieniędzy ze 
sprzedaży posiłków nauczycielom 
w budżecie, ale nie ma też 
przepisu, który by tego zabraniał. 
Jest to tylko dobra wola lub jej 
brak po stronie urzędników, 
dla których paragraf bywa 
ważniejszy niż logiczne myślenie” - 
mówi jedna z przedszkolanek.

Kiedy remont 
targowiska?
Coraz częściej słychać głosy, 
że stan targowiska miejskiego 
pozostawia wiele do życzenia i nie 
przynosi chluby Jastrzębiu. 
Temat ten podjął radny Tadeusz 
Sławik, przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Bezrobocia. 
Uważa on, że remont tego obiektu 
powinien odbyć się jak najszybciej, 
tak aby utrzymać miejsca pracy 
osób tam handlujących oraz 
polepszyć warunki dla klientów.
Jednak rzecznik jastrzębskiego 
magistratu Katarzyna Wołczańska 
nie pozostawia żadnych złudzeń 
oświadczając, że budżet na rok 
2011 został już uchwalony i nie ma 
nim zapisów dotychczas targowiska 
przy ul. Arki Bożka. Osobną 
kwestią jest budowa nowoczesnej 
hali dla kupców. Jednak wcześniej 
trzeba wyjaśnić kwestie dotyczące 
własności terenu. Póki co można 
zadowalać się tym, że obie sprawy 
„są w toku”.

Zabójstwo 
jastrzębianina
W czwartek, 10 marca w Cieszynie 
doszło do zabójstwa 19-letniego 
mieszkańca Jastrzębia-Zdroju 
i jego dziewczyny, 16-letniej 
cieszynianki. 
Informacje o zdarzeniu policja 
otrzymała około godziny 16.30. 
Trwają czynności wyjaśniające 
okoliczności zdarzenia. 

„Na miejscu zabójstwa przez kilka 
godzin pracowała ekipa 
dochodzeniowo-śledcza, 
prokurator i komendant. 
Najprawdopodobniej osoby zmarły 
w wyniku ran kłutych. 
Będzie wykonywana sekcja zwłok, 
która szczegółowo wykaże 
przyczynę śmierci tych osób. 
Na tę chwile prokurator prowadzi 
sprawę i nie mogę udzielić więcej 
informacji”
- mówi Rafał Domagała, rzecznik 
prasowy cieszyńskiej policji.

„Kiej ostatki, to ostatki, cieszcie się dziouchy i matki! Kiej ostatki, to ostatki, niech 
tańcują wszystkie babki! Kiej ostatki, to ostatki, niech się trzęsą babskie zadki!”, można 
usłyszeć w jednej z ludowych przyśpiewek. Tegoroczne ostatki, a co za tym idzie również 
i karnawał, przeszły już do historii. Sposobów na świętowanie ostatniego dnia 
karnawału jest wiele, a jednym z nich jest "babski comber", bardzo popularny i często 
spotykany w kulturze śląskiej. Właśnie podczas takiej imprezy, z karnawałem 
pożegnały się panie z jastrzębskiego Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania 
Kultury Śląskiej.

cznego, a jego główna aktorka przebra-
na była w strój baletnicy. Zgromadzeni 
w sali byli pod wrażeniem. Pani Zofia 
zebrała za swój taniec gromkie brawa 
i owację na stojąco.

Chwilę później nieco zwolniono tempo. 
Pani Ewelina zapro-
siła wszystkie ucze-
stniczki zabawy na 
mały poczęstunek i 
zachęciła do wspól-
nego śpiewania. Po 
tej krótkiej przer-
wie, na dźwięk sko-
cznej muzyki panie 
od razu poderwały 
się do tańca. Nie 
trzeba było ich do 
tego specjalnie za-
chęcać. - Wcale nie 
jest tak, że jeśli bra-
kuje panów, to ko-
biety źle się bawią. 
Panie świetnie ba-
wią się we własnym 
gronie. A nawet 
mogę powiedzieć, 
że taka impreza jest 

lepsza, bo nikt się nie krępuje, a tak 
żadna z pań nie wstydzi się – mówi pani 
Ewelina. Trudno się z takim stwierdze-
niem nie zgodzić, patrząc na te wszy-
stkie kobiety, które pojawiły się na tego-
rocznym babskim combrze. Pomimo te-
go, że panie są w rożnym wieku, to na 
parkiecie wcale nie było tego widać. Ba-
wiły się zarówno te młodsze, jak i star-
sze. Wszystkie bardzo chętnie upamię-
tniały na zdjęciach te cenne chwile, 
spędzone na wspólnej zabawie.

W ten bardzo ciekawy sposób, 
z humorem i w rytmach gorącej muzyki, 
panie pożegnały karnawał i.. przyjęły 
młode mężatki do swojego grona. Tra-
dycji stało się za dość. Kolejny babski 
comber przeszedł do historii. Czym za-
skoczą nas panie ze Stowarzyszenia Ko-
biet na Rzecz Propagowania Kultury 
Śląskiej za rok? Bez wątpienia impreza 
będzie równie udana, a przebrania je-
szcze ciekawsze i bardziej oryginalne.
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Nierówne chodniki pełne dziur 
czy brak oświetlania na ulicach, to tyl-
ko część problemów, z którymi na co 
dzień borykają się jastrzębianie, mie-
szkający na os. Przyjaźń. A jest to tyl-
ko czubek góry lodowej. Trudno nie 
zgodzić się z nimi, że to osiedle raczej 
nie jest wizytówką miasta, a wręcz 
przeciwnie – większość po prostu 
wstydzi się, że mieszka w tak zanie-
dbanym miejscu. Dlaczego taki stan 
rzeczy nie zmienia się od lat? Jednak 
zadowalającej odpowiedzi pytający 
nie otrzymali, chociaż natarczywie 
o to pytali. Jednym z tłumaczeń, które 
podczas zebrania mie-
szkańców os. Przyjaźń 
podała była przewo-
dnicząca zarządu - Jo-
lanta Grabkowska, 
może być fakt, iż pie-
niądze z budżetu mia-
sta przeznaczane były 
na inwestcje ogólno-
miejskie. Doradca 
prezdenta, Franciszek 
Piksa, który uczestni-
czył w zebraniu po-
twierdził przypuszcze-
nia pani Grabkowskiej. 
Inna z opinii, najczęś-
ciej powtarzających 
się, brzmi: „Przyjaźń 
jest poszkodowana, 
bo tu mieszkają przeciwnicy polityczni 
obecnej władzy”. Z takim zarzutem 
nie zgadza się Sekretarz Miasta 
Jastrzębie-Zdrój.
„Gdyby prezydent miasta był z Przy-
jaźni, to pewnie to osiedle byłoby jed-
nym z ładniejszych” - wykrzykiwali 
uczestnicy ostatniego osiedlowego 
zebrania. „Czemu tylko tutaj nic się 
nie robi? Żadnych remontów dróg czy 
chodników...” - pytali z oburzeniem. - 
Osiedle Przyjaźń jest traktowane tak, 
jak każde inne osiedle i sołectwo. Być 
może w danym roku nie było tam zbyt 
wielu inwestycji, ale to jest rzecz nor-
malna, że w jednym roku takie przed-
sięwzięcia są, a w innym nie ma. Ab-
solutnie nie można powiedzieć, że 
osiedle Przyjaźń jest traktowane po 
maco-szemu – mówi sekretarz mia-
sta, Grzegorz Dulemba. Z takim wyja-
śnieniem ze strony Urzędu Miasta bez 
wątpienia nie zgadzają się mieszkań-
cy osiedla, którzy w błyskawicznym 
tempie wymieniają kolejne problemy, 
z którymi muszą zmagać się każdego 
dnia, a ich rozwiązania nadal nie wi-
dać. 

Jak twierdzą mieszkańcy, dużym 
problemem są także wysokie czynsze 
w mieszkaniach, należących do zaso-
bów komunalnych miasta. - Uważa 
się, że mieszkania Miejskiego Zarządu 

Nieruchomości, to najdroższe mie-
szkania w Jastrzębiu. Koszt eksplo-
atacji mieszkań, należących do innych 
jastrzębskich spółdzielni, nie jest tak 
wysoki. Ogrzewanie centralne czy in-
ne składniki, wchodzące w skład opła-
ty za mieszkanie, a dające tak horren-
dalne kwoty, rujnują budżety nie-
których osób. Doprowadzają do czar-
nej rozpaczy tych, którzy utrzymują 
się z jednej renty czy emerytury. Póź-
niej słyszę, że osiedle Przyjaźń, to 
miejsce, gdzie jest największa liczba 
dłużników. Nie może być inaczej, sko-
ro są to najstarsze budynki, gdzie pra-

ce remontowe prowadzone są w róż-
nym stopniu, ale raczej prowadzi się 
ich bardzo mało – mówi radna Alina 
Chojecka. - Co mam odpowiedzieć lu-
dziom, którzy pytają mnie, w jaki spo-
sób przetrwać „od pierwszego do pier-
wszego” – dodaje.

Czarę goryczy w ostatnim czasie 
przepełnia plan wybudowania właśnie 
na tym osiedlu wieży telefonii komór-
kowej. Rozgoryczeni mieszkańcy do-
mków, w których sąsiedztwie miałby 
stanąć ów maszt, nie zamierzają się 
poddawać i już teraz zapowiadają 
walkę. - Teren, na którym ma powstać 
masz, jest zróżnicowany pod wzglę-
dem wysokości, a więc oddziaływanie 
fal elektromagnetycznych również bę-
dzie różne – w jednym miejscu więk-
sze, w innym mniejsze. Mieszkańcy 
nie wyrazili zgody i wnieśli protest do 
prezydenta miasta. Według mojej 
oceny, w naszym mieście jest wiele ta-
kich miejsc, w których takie fale nie 
będą negatywnie oddziaływały na 
mieszkańców – uważa Alina Chojecka. 
W tej sprawie złożono kilka interpe-
lacji. Do prezydenta wpłynął również 
wniosek o przygotowanie raportu śro-
dowiskowego, który miałby stwierdzić 
czy powstanie takiego masztu w takim 
miejscu nie będzie miało negatywne-
go wpływu na mieszkających tam lu-

dzi. - Jako mieszkańcy terenu sąsia-
dującego z miejscem, gdzie miałaby 
powstać ta inwestycja, nie wyrażamy 
na to zgody. Uważamy, że taka wieża 
ma szkodliwy wpływ na zdrowie. Wie-
ża będzie znajdowała się około 15 me-
trów nad dachami naszych domów, 
więc promieniowanie fal elektro-
magnetycznych będzie bezpośrednio 
uderzało w nasze domostwa – mówi 
jedna z mieszkanek. - Niejasne jest 
dla nas to, że inwestor zdecydował się 
na umiejscowienie takiego masztu 
w okolicy domków, które znajdują się 
na skarpie, powyżej miejsca, gdzie 

planowana jest budo-
wa tej inwestycji – do-
daje inny mieszkaniec. 
- Ta sprawa jest w tra-
kcie wyjaśniania. Roz-
poczęła się procedura 
i teraz należy pocze-
kać – uspokaja dorad-
ca prezydenta miasta, 
Franciszek Piksa. - Jest 
pewien mankament 
w całym załatwianiu 
jakichkolwiek zezwo-
leń, co do masztów te-
lekomunikacji. Zgo-
dnie z ustawą, nietrze-
ba raportu środowi-
skowego. Też uważa-
my, że taki element 

prawny dla uspokojenia mieszkańców 
jednak powinien być – dodaje. Jednak 
czy uda im się przeforsować swoje 
zdanie, czy i tym razem zakończy się 
bez efektu podobnie, jak walka byłego 
zarządu osiedla o dobro jego miesz-
kańców? Bez wątpienia mieszkańcy, 
z którymi nie przedyskutowano wcze-
śniej tej sprawy, mogą czuć się zlekce-
ważeni i pominięci w całej tej sprawie.

Czy zmiana przewodniczącego 
zarządu osiedla coś zmieni? Czy jego 
członkom można jedynie życzyć dużej 
dawki wytrwałości i wiary w słuszność 
spraw, za które walczą? Czy tym ra-
zem uda się przeforsować pewne po-
mysły i rozwiązać problemy mieszkań-
ców? A może trzeba będzie odczekać 
aż upłynie kilka kolejnych lat i nadal 
trzeba będzie borykać się z dziurawy-
mi chodnikami, nieoświetlonymi uli-
cami i brakiem monitoringu? W tej 
chwili trudno odgadywać przyszłość. 
Mieszkańcom pozostaje tylko jedno. 
Czekać... Może ktoś w końcu przypo-
mni sobie o tym, jak uważają jego 
mieszkańcy, "zapomnianym" osiedlu. 
A z tym zdecydowanie nie chcą się po-
godzić.
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"Zapomniane" 
osiedle

Podzielono 
pieniądze
„Organizacje Jastrzębski Klub 
Morsów "Biały Miś", 
Stowarzyszenie Jastrzębskich 
Amazonek "Amazonki", 
Towarzystwo "Sprawni Inaczej" 
oraz Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół z Zespołem Downa 
"Bury Miś" otrzymały dotacje na 
wsparcie realizacji zadania 
publicznego z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia. 
W sumie rozdysponowano ponad 
25 tys. zł” - poinformowała 
rzecznik jastrzębskiego magistratu 
Katarzyna Wołczańska.

Organizacje, które otrzymały 
dotacje to: Jastrzębski Klub 
Morsów "Biały Miś", tytuł zadnia 
publicznego: "Ruch jest w stanie 
zastąpić każdy lek ale żaden lek nie 
zastąpi ruchu" dotacja 
w wysokości: 6 000,00 zł. 
Stowarzyszenie Jastrzębskich 
Amazonek "Amazonki",  tytuł 
zadania publicznego: 
"Rehabilitacja psychiczna i fizyczna 
kobiet z Jastrzębia-Zdroju po 
chorobie nowotworowej piersi" 
dotacja w wysokości: 3900,00 zł. 
Towarzystwo "Sprawni Inaczej", 
tytuł zadnia publicznego: 
"O równe szanse" dotacja 
w wysokości: 9758,00 zł. 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem Downa 
"Bury Miś", tytuł zadnia 
publicznego: 
"Rozwój daje radość - czyli 
wieloprofilaktyczne usprawnienie 
dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną poprzez zajęcia 
specjalistyczne w placówkach oraz 
kontynuacja terapii w warunkach 
domowych jako źródło sukcesu 
dziecka chorego" dotacja 
w wysokości: 6060,00 zł.

Koncert 
Michała 
Bajora
W sobotnie, późne popołudnie, 
12 marca sala kina "Centrum" 
wypełniła się po brzegi. 
Tak dużym zainteresowaniem 
ze strony jastrzębian cieszył się 
koncert pt. „Piosenki Marka 
Grechuty i Jonasza Kofty”, 
w wykonaniu Michała Bajora. 

Artysta, który w minioną sobotę 
odwiedził Jastrzębie, znany jest nie 
tylko jako piosenkarz, ale i jako 
aktor. Współpracuje z najlepszymi 
twórcami polskich piosenek, jak na 
przykład: Piotr Rubik, Włodzimierz 
Korcz czy Wojciech Młynarski. 
W jego repertuarze znaleźć można 
także największe przeboje 
musicalowe oraz piosenki Edith 
Piaf, Ewy Demarczyk czy Danuty 
Rinn. 

Podczas sobotniego koncertu 
Michał Bajor zaśpiewał utwory 
Jonasza Kofty i Marka Grechuty, 
ale i własnego autorstwa. 
Można było usłyszeć między innymi 
piosenki: "Wiosna, ach to ty", 
"Niepewność" czy "Popołudnie". 
Artysta wykonał również utwory ze 
swojej najnowszej płyty, na której 
znajdują się piosenki francuskie, 
przetłumaczone na język polski. 
Publiczność była tak zachwycona, 
że kilka razy prosiła o bisy, 
a po zakończonym koncercie 
wszyscy w długiej kolejce ustawili 
się po autograf.

Flagi na 
siedzibie 
JSW?
Prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej Jarosław Zagórowski 
skierował pismo, w dniu 3 marca 
br. do wszystkich 14 organizacji 
związkowych działających 
w spółce. Czytamy w nim: 
„W nawiązaniu do rozmów 
prowadzonych w dniu 2 marca 
2011 r. - uprzejmie proszę 
o wypożyczenie flag Waszego 
związku. W związku z zamrożeniem 
płac Zarządu JSW S.A. na 2009 r. 
solidaryzujemy się z Waszymi 
postulatami i deklarujemy, 
że państwa flagi zostaną 
wykorzystane do oflagowania Biura 
Zarządu JSW S.A.” 

„Ten list jest chyba jakimś 
nieporozumieniem. Zapraszamy 
pana prezesa Zagórowskiego do 
wstąpienia w szeregi naszego 
związku, a wówczas otrzyma flagi, 
o które prosi. Cóż mogę jeszcze 
dodać? Sami państwo widzicie, 
że pismo pana prezesa utrzymane 
jest raczej w tonacji kabaretowej 
i niech każdy pracownik oceni 
samodzielnie jego treść” 
- mówi Paweł Kołodziej, 
przewodniczący Federacji Związku 
Zawodowego Górników w JSW S.A.

Wypadek 
w "Zofiówce"
We wtorek, 8 marca w kopalni 
"Zofiówka" doszło do wypadku. 
W zdarzeniu ciężko ranny został 
48-letni mężczyzna, pracownik 
firmy zewnętrznej, 
który doznał urazu głowy. 

Jak informuje rzecznik prasowy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
Katarzyna Jabłońska-Bajer: 
"Ranny został pracownik firmy 
Kopex, która wykonywała 
w kopalni instalację klimatyzującą. 
Mężczyzna został przewieziony do 
jastrzębskiego szpitala". 
Okoliczności zdarzenia zbada 
Wyższy Urząd Górniczy 
w Katowicach.

Karać czy nie?
Od 20 do nawet 500 złotych może 
ubyć z kieszeni właścicieli psów, 
którzy nie sprzątają nieczystości 
po swoich pupilach. Jastrzębscy 
strażnicy będą karali mandatami 
właścicieli czworonogów, 
którzy próbują wymigać się od 
odpowiedzialności za swojego psa, 
nie sprzątając po nim.

Już niebawem na terenie miasta 
pojawią się specjalne pojemniki, 
gdzie będzie można wyrzucać tego 
rodzaju odpady. 
Wcześniej Straż Miejska 
w Jastrzębiu-Zdroju prowadziła 
specjalny program, zatytułowany: 
"Pies w wielkim mieście". 
Miał on na celu promowanie psa, 
jako przyjaznego i dobrze 
wychowanego obywatela, 
a zarazem pokazywanie wszystkim 
właścicielom czworonogów, 
co należy robić, by w Jastrzębiu 
żyło się coraz milej i czyściej. 

Czy wprowadzenie kary w postaci 
mandatu zamiast upomnień sprawi, 
że jastrzębianie zaczną sprzątać po 
swoich pupilach? O tym będzie 
można przekonać się już wkrótce.

„Przyjaźń, to osiedle zapomniane przez urząd...
” Nie ma tu nic dla dzieci, młodzieży...” 
„...i wcale się nie dziwię, że taka „zła”'młodzież tu jest...”. 
„Nie ma tu nic, czym mogliby się zająć...” 
„Przykre, ale prawdziwe...” 
- to tylko niektóre z głosów wzburzonych mieszkańców osiedla. 
- Jest to o tyle smutne, że w tym przypadku podważone zostało dobro mieszkańców – mówi 
była przewodnicząca Zarządu Osiedla Przyjaźń Jolanta Grabkowska, którą teraz zastąpi 
wybrana na ostatnim zebraniu osiedlowym Izabela Dąbrowska. Mieszkańcy tego osiedla 
od wielu lat walczą o to, aby żyło im się lepiej, łatwiej. Niestety zdecydowana większość 
prób o poprawę tych warunków, spełza na niczym.
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„Jastrzębie ostatni bastion polskości”. Wy-
pada ubolewać nad tym, że podczas róż-
nego rodzaju zawodów sportowe, zwła-
szcza meczów piłki nożnej, gdzie zamiast 
kibicować podsycą się animozje regional-
ne. Przecież to, co wspólne powinno być 
naszym dobrem, które łączy, a nie dzieli. 
Dotyczy to również rywalizacji sportowej, 
jak innych spraw. 

Można się spotkać z między innymi ta-
kim komentarzami: „Skoro jesteście na Ślą-
sku to osoby przyjezdne powinny się dosto-
sować pod nas Ślązaków, bo są tu gośćmi, 
którzy ściągnęli na nasz Śląsk za pracą 
i wcale gwara śląska nie jest ohydna czy ob-
rzydliwa. Na pewno nie jest czymś zarezer-
wowanym dla wieśniaków itd. Dzisiaj ży-
jemy w takich czasach, że regionalizm jest 
w modzie. Na wielu uniwersytetach w ca-
łym kraju otwiera się coraz więcej kierun-
ków takich jak np. na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim - folklorystyka ze specjalnością 
gwara śląska i osoby inteligentne cenią to że 
ich dzieci uczą się regionalizmu i gwary. 
A niewykształcone rodziny górnicze przy-
jechały tu przeważnie z zabitych deskami 
wsi, rozwalających się domów, bo pola dla 
nich nie było w latach 60-tych. Jak zwykle 
pokazują swoją „wielką inteligencję” i są 
przeciwne wszystkiemu, co ma jakieś pozy-
tywne skutki dla ich dzieci i pokazują, że 
jak zwykle o życiu nie wiedzą nic. Nie znają 
się na obecnych trendach, tylko żyją w swo-
ich małych blokerskich społecznościach”. 
„Kochani Polacy. Przyjechaliście na Śląsk, 
więc dostosujcie się, a jak Wam się nie po-
doba, to zawsze możecie zmienić miejsce 
zamieszkania”. 

Inne spojrzenie na temat życia na Ślą-
sku mają przyjezdni: „Jesteśmy z tej samej 
dzielnicy (Moszczenica) i przede wszy-
stkim przyjechałem do Polski i tym języ-
kiem będę się posługiwał! I jak się coś nie 
podoba, to ty droga kobieto możesz zmienić 
miejsce zamieszkania Chorzów, Katowice, 
Zabrze, Rybnik czy Wodzisław - droga wol-
na. Jastrzębie zawsze będzie na Śląsku i nikt 
tego nie chce zmieniać, ale będzie zawsze 
polskim miastem, a nie śląskim, bo nie uz-
naje czegoś takiego jak narodowość śląska, 
bo czegoś takiego nie ma i nie będzie!” 
„Wiadomo co tu chodzi, o oderwanie Ślą-
ska od macierzy. Kultywujcie sobie wasze 
tradycje, mówcie gwarą, ale precz od za-
chwaszczania naszego ojczystego języka”. 

Jastrzębie-Zdrój znane kiedyś pod na-
wą Bad Königsdorff pełniło rolę uzdrowi-
ska i cieszyło się dużą popularnością wśród 
kuracjuszy. Jednak jego kariera sanatoryjna 
skończyła się w momencie, kiedy na tere-
nach tych odkryto złoża węgla i w latach 
60-tych zaczęto budować kopalnie. Wów-
czas do tej małej miejscowości zaczęła 
przybywać ludność ze wszystkich krańców 
Polski. Doszło wtedy do tzw. zderzenia ku-
ltur. Część mie-
jscowych poczuła 
się zepchnięta do 
p r z y s ł o w i o w e
-go kąta, a nowo 
przybyli nie za-
wsze przyjaźnie 
odnosili się do 
Ślązaków, a ci do 
nich. Bardzo szy-
bko zaczęło do-
chodzić do mie-
s z a n y c h  m a ł -
żeństw, jednak 30 
- 40 lat temu były 
uważane za me-
zalians. A mie-
szkańcy Rupta-
wy, Bzia czy Mo-
szczenicy, którzy 
wchodzili w takie 
związki z przyje-
zdnymi, narażali 
się na uszczypli-
wości. 

Na początku pomiędzy sporą grupą 
Ślązaków, a ludźmi „z Polski” powstał mur 
nieufności, rywalizacji, a niekiedy nawet 
niechęci. Jedni uważali, że z racji ich wielo-
wiekowego zamieszkiwania na tych zie-
miach są ich niepodzielnymi gospo-
darzami, a drudzy uznali swoje „polskie” 
pochodzenie za coś lepszego. Zaprzeczając 
niekwestionowanej, przez nikogo świado-
mego, polskości tutejszych mieszkańców. 
Wielu z nich zapłaciło nawet daninę krwi 
w trzech powstaniach śląskich i II wojnie 
światowej. 

Nawet dzisiaj w XXI wieku nie gaśnie 
jeszcze wzajemna niechęć i rywalizacja. 
Zazwyczaj podsycają ją ludzie,którzy chęt-
niej szukają tego, co dzieli niż łączy. Znaj-
duje to odbicie w napisach malowanych na 
murach m.in.: „Jastrzębie zawsze polskie, 
nigdy śląskie” czy „Precz z hanysami” lub 

Czy podobne dyskusje mają w ogóle 
sens? Widać w nich, że przeciwstawia się 
kulturę śląską polskiej i na odwrót. A może 
warto w tej kwestii odwołać się do auto-
rytetów naukowych. Znany wszystkim pro-
fesor filologii polskiej i wykładowca na 
Uniwersytecie Wrocławskim ma na ten te-
mat swój pogląd. W „Ilustrowanym słowni-
ku gwary śląskiej” znajdujemy m.in. takie 

słowa profesora 
Jana Miodka: 
„Mowę śląską 
należy uznać za 
jedną z najbar-
dziej archaicz-
nych gwar pol-
skich. Można 
bez przesady po-
wiedzieć, że jest 
to najbardziej 
polska gwara 
spośród wszy-
stkich polskich 
gwar i że to upor-
czywe trzymanie 
się gwary umo-
żliwiło Śląza-
kom, mimo cięż-
kiego położenia, 
d o c h o w a n i e  
swego rodzime-
go języka. 
I o tym trzeba pa-
miętać...". 

Znajdowa-
nie problemów w konkursach czy przed-
sięwzięciach propagujących oryginalna 
mowę śląską jest, najdelikatniej mówiąc, 
nieporozumieniem. Nie należy doszukiwać 
się w niej żadnych separatyzmów, a spró-
bować raczej odkryć piękno staropolskiego 
języka. Dlatego wielce wskazane jest uka-
zywanie młodym jastrzębianom tego frag-
mentu kultury narodowej, jako jej część, 
a nie coś, co jest do niej przeciwstawne. 
Natomiast naleciałości z innych języków są 
czymś bardzo normalnym i spotykanym nie 
tylko na Śląsku, ale również w górach, na 
Wybrzeżu czy Wschodzie Polski. Nawet 
Warszawa i jej dzielnice na przykład Praga 
posiada swoją specyficzną gwarę. 

W Jastrzębiu-Zdroju od lat działają ró-
żnego rodzaju stowarzyszenia propagując 
rodzimą kulturę. Stowarzyszenie Kobiet na 
Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej 
organizuje jeden z najciekawszych fe-
stynów wakacyjnych. Mieszkańcy podzi-
wiają piękne stroje ludowe i mają okazję 
posłuchać przyśpiewek. Dowiadują się 
wiele o zwyczajach regionalnych. Równie 
zasłużony jest zespół muzyczny „Jastrzym-
bioki” oraz „Druga młodość” i „Niezapo-
minajki”. Nie sposób wymienić wszystkich 
kół gospodyń wiejskich, które działają przy 
sołectwach. A Szkoła Podstawowa Nr 1 od 
dawna podejmuje działania związane 
z upowszechnieniem tradycji śląskich. 

Nie wszyscy jastrzębianinie wiedzą, 
że Niemiec, ewangelickiego wyznania hra-
bia Feliks von Königsdorff był twórcą uz-
drowiska, które przez upewnień czas nosiło 
jego nazwę. Znamienne jest to, że człowiek 
ten nie ma po dziś dzień swojej ulicy. Czyż-
byśmy dzisiaj, w XXI wieku nie potrafili 
wyzbyć się uprzedzeń narodowych o pod-
łożu historycznym i tkwili w negatywnych 
stereotypach i uprzedzeniach? Druga 
osoba, która przyczyniła się do rozwoju uz-
drowiska to Polak, katolik i były powsta-
niec śląski Mikołaj Witczak. Już samo ze-
stawienie tych dwóch zasłużonych ludzi 

JSW 
w czerwcu na 
giełdę?
Na czerwiec tego roku planowany 
jest debiut giełdowy JSW. 
O tych zamiarach oraz wniesieniu 
do spółki koksowni Zabrze 
poinformował Aleksander Grad, 
Minister Skarbu. Sprawa składu 
grupy węglowo-koksowej była 
tematem interpelacji posła 
Krzysztofa Gadowskiego 
skierowanej do Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Joanny Strzelec-Łobodzińskiej. 
Potwierdziła ona, że planuje się 
powstanie grupy węglowo-
koksowej, w skład której 
„oprócz JSW powinny wchodzić: 
Polski Koks, Koksownia Przyjaźń 
i kombinat koksowniczy Zabrze. 
Prace nad tworzeniem grupy są już 
na bardzo zaawansowanym etapie 
w poszczególnych członach. 
Podstawowym efektem utworzenia 
grupy węglowo-koksowej miał być 
wzrost wartości tej spółki, przez 
oczywiste synergie, przez 
zwiększenie wiarygodności 
finansowej. Te wszystkie cele są 
jak najbardziej zbieżne z celami 
prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, która jest na wstępnym 
etapie, ale już praktycznie 
rozpoczęta” - wyjaśniała 
podsekretarz. W przyszłym 
tygodniu mają rozpocząć się 
rozmowy ze wszystkimi związkami 
zawodowymi JSW w sprawie 
wejścia spółki na giełdę papierów 
wartościowych. 

Piotr Szereda, rzecznik 
Reprezentatywnego Porozumienia 
Związków Zawodowych 
zdecydowanie sprzeciwia się 
prywatyzacji JSW S.A. 
„Opowiadamy się przeciwko 
prywatyzacji w zaproponowanym 
wydaniu. Nie mamy pewności czy 
Skarb Państwa zachowa pakiet 
kontrolny akcji nad firmą. 
Nie mamy gwarancji, że pieniądze 
uzyskane w ten sposób zostaną 
przeznaczone na niezbędne 
inwestycje. Nie został uchwalony 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 
a pracownicy nie otrzymali 
gwarancji 10-letniego zatrudnienia 
w zakładach spółki. Bez spełnienia 
tych czterech postulatów strona 
społeczna nie daje zgody na 
prywatyzację JSW, a bez takiej 
akceptacji wejście firmy na giełdę 
będzie niemożliwe”. 
Dotychczas nie udało się uzyskać 
stanowiska JSW w tej sprawie.

Nie zgadzają 
się na maszt
Część mieszkańców os. Przyjaźń 
jest wzburzona pomysłem 
postawienia masztu telefonii 
komórkowej, który miałby 
znaleźć się w bezpośrednim 
sąsiedztwie ich domów. 
Nie zamierzają tak po prostu 
na to pozwolić i rozpoczęli 
walkę w obronie swoich racji. 

W sprawie postawienia masztu 
telefonii komórkowej jastrzębscy 
radni złożyli kilka interpelacji. - 
Teren, na którym ma powstać 
maszt, jest zróżnicowany pod 
względem wysokości, a więc 
oddziaływanie fal elektro-
magnetycznych również będzie 
różne – w jednym miejscu 
większe, w innym mniejsze. 
Mieszkańcy nie wyrazili zgody 
i wnieśli protest do prezydenta 
miasta. Według mojej oceny, 
w naszym mieście jest wiele 
takich miejsc, w których takie 
fale nie będą negatywnie 
oddziaływały na mieszkańców 
– uważa Alina Chojecka 

Do prezydenta miasta wpłynął 
także wniosek o przygotowanie 
raportu środowiskowego, 
który miałby stwierdzić czy 
powstanie masztu w takim 
miejscu nie będzie miało 
negatywnego wpływu na 
mieszkających tam ludzi. 
Z taką prośbą wystąpili 
mieszkańcy, którzy obawiają 
się o własne zdrowie. 
- Niejasne jest dla nas to, 
że inwestor zdecydował się na 
umiejscowienie takiego masztu 
w okolicy domków, 
które znajdują się na skarpie, 
powyżej miejsca, gdzie 
planowana jest budowa tej 
inwestycji – stwierdza jeden 
z  oburzonych mieszkańców.

- Ta sprawa jest w trakcie 
wyjaśniania. Rozpoczęła się 
procedura i teraz należy poczekać 
– uspokaja doradca prezydenta 
miasta, Franciszek Piksa. 
- Jest pewien mankament 
w całym załatwianiu jakichkolwiek 
zezwoleń, co do masztów 
telekomunikacji. 
Zgodnie z ustawą, nie trzeba 
raportu środowiskowego. 
Też uważamy, że taki element 
prawny dla uspokojenia 
mieszkańców jednak 
powinien być – dodaje. 

Jastrzębie-Zdrój jest specyficznym miastem. W latach 60-tych ta niepozorna 
miejscowość uzdrowiskowa przeobraziła się w duży ośrodek przemysłowy. Stała 
się też swoistą mieszanką socjologiczną ludzi z różnych części Polski. Nowo przybyli 
zetknęli się z nieznaną im kulturą śląską. Niektórzy z nich szybko znaleźli wspólny 
język z miejscowymi i nawet go przejęli, inni zaś odgrodzili się do nich „murem”, 
uważając się za bastion polskości. Większość nowych i starych dogadała się. 
Pozostali „wykopali” między sobą przepaść niechęci, dzieląc się na hanysów i goroli.

Rejon ulicy Beskidzkiej i Wielkopolskiej. 1977r.

ZGODA BUDUJE,
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Prezydent 
uniewinniony
„Sąd Rejonowy w Raciborzu 
uznał, w dniu 10 marca, 
że Marian Janecki i Janusz Ogiegło 
są niewinni zarzucanych im 
czynów tj. przekroczenia 
uprawnień lub niedopełnienia 
obowiązków przez funkcjonariusza 
publicznego oraz spowodowanie 
znacznej szkody majątkowej 
w mieniu miasta” 
- poinformował sędzia 
Tomasz Pawlik, rzecznik prasowy 
Sądu Okręgowego w Gliwicach. 
Wyrok nie jest prawomocny 
i stronom przysługuje prawo 
apelacji. 

Sprawa dotyczy zarzutów 
działania na szkodę miasta 
poprzez niedopełnienie 
obowiązków polegających 
na niezwróceniu nadpłaconego 
podatku przez Przedsiębiorstwa 
Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamienieniem 
w okresie od lipca 2003 
- kwietnia 2007. 
W wyniku tego miała powstać 
szkoda w mieniu miasta 
w wysokości ok. 750 tys. zł 
odsetek za zwłokę od kwoty 
głównej (1 mln zł). 

Prezydent Marian Janecki 
cały czas uważał, 
że jest niewinny 
i odrzucał wszelkie zarzuty 
w tej sprawie.

pokazuje, jak skomplikowana i niejed-
noznaczna była historia naszego miasta. 

Warto również mieć na uwadze, że 
podsycanie wzajemnych animozji po-
między Ślązakami, a ludźmi przyby-
łymi z innych części kraju leżało w in-
teresie władzy komunistycznej. Bo 
przecież podzielonym i skłóconym spo-
łeczeństwem jest o wiele łatwiej mani-
pulować i rządzić w myśl starej rzym-
skiej zasady Divide et impera (Dziel 
i rządź). Może zasadne będzie wrócić 
pamięcią do tych wydarzeń z najnow-
szej historii Jastrzębia, kiedy mieszkań-
cy (tutejsi i przyjezdni) upomnieli się 
o wolność, kiedy robotnicy tej ziemi 
podjęli strajk w słusznej sprawie, kiedy 
podpisywano Porozumienie Jastrzęb-
skie? Wtedy liczył się człowiek, jego 
intencje i zamiary, a nie gwara, którą się 
posługiwał czy pochodzenie. Powinno 
się pamiętać, że bez osób, które przy-
jechały tutaj z różnych części kraju nie 
powstałby duży ośrodek wydobywczy 
węgla kamiennego. Wszyscy mie-
szkańcy Jastrzębia budowali to miasto. 
Dywagacje na temat kto jest bardziej za-
służony nie mają najmniejszego sensu. 
To prawda, że ci, którzy przyjechali do 
Jastrzębia znaleźli w nim pracę i mie-
szkanie. Jednak i Ślązacy odnieśli ko-
rzyści z rozwoju gospodarczego ich 
miejscowości. Również przed nimi ot-
warły się możliwości zatrudnienia na 
dobrze płatnych stanowiskach w ko-
palniach, czy też rozwijającej się admi-
nistracji miejskiej. Przedtem wielu 
z nich wędrowało za pracą w rejon Kar-
winy lub Rybnika, a warunki życia na 

jastrzębskiej wsi nie były łatwe. Często 
wiele rodzin klepało biedę i rozwój 
gospodarczy tych terenów stanowił dla 
Ślązaków szansę na lepsze życie, na 
zapewnienie godziwego bytu swojej 
rodzinie. 

Nie należy Ślązakom odmawiać 
miana polskości, bo zapłacili za nią 
daninę krwi, chociażby w trzech po-
wstaniach. A ich wybitni przedsta-
wiciele jak na przykład Karol Miarka, 
z pobliskich Pielgrzymowic, nie szczę-
dzili trudu w rozbudzaniu uczuć patrio-
tycznych. Ale też Ślązakami byli Niem-
cy. Otto Stern (żydowskiego poch-
odzenia) to laureat nagrody Nobla 
z dziedziny fizyki, a urodził się w są-
siednich Żorach. Na całym Górnym 
Śląsku znajdują się cmentarze kato-
lickie, ewangelickie, żydowskie. A te-
ren ten często zmieniał państwowość. 
Taka była historia tej ziemi. Próba na-
dania jej jednego kolorytu kulturowego 
czy narodowego, jest grubym nad-
użyciem. I warto o tym pamiętać zwła-
szcza będąc mieszkańcem tak bardzo 
doświadczonego przez historię regionu. 
Może jastrzębianie powinni w wię-
kszym stopniu zainteresować się his-
torią swojej miejscowości. Wszystkim 
zaś, niezależnie od ich pochodzenia, 
warto zadedykować stare porzekadło: 
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Le-
piej jest wyciągnąć z niego wnioski niż 
trawić czas na jałowych, niczego do-
brego i trwałego nie przynoszących 
sporach.

Ü

Ü

Ü

Ü

Niestety cały problem rozdmuchują 
przyjezdni, których drażni śląska tradycja 
i kultura. Na szczęście nie działa to w drugą 
stronę. Ślązacy są gościnni, a jeśli chodzi 
o mowę to wspomnę tylko mojego dziadka, 
który był Ślązakiem, ale jak zaczął mówić 
czystą polszczyzną to niejeden by się za-
wstydził. Szczególnie ci co przyjechali 
z centralnej Polski.
autor: Heretyk

No a jak ma wyglądać ta niby zgoda. 
Dla mnie hanys nigdy nie BYDZIE kum-
plem. Nie oznacza to że nie możemy być 
dobrymi sąsiadami. Dzień dobry przez płot, 
zwracać uwagę na obcych przy domach czy 
pożyczyć cukru wystarczy. A piwo czy wód-
ki jakoś z hanysami nie mogę pić. Przepra-
szam hanysów ale nigdy nie przyzwyczaję 
się do waszej gwary. Po prostu przy GODA-
NIU piwo mi nie smakuje. Ale serdecznie 
życzę wam wszystkiego naj.
autor: bolek

Mówiąc brutalnie każdy swoje g***o 
chwali. Jestem "chłopakiem z Zagłębia", 
chcę jednak być przede wszystkim człowie-
kiem.
autor: Tadeusz

Sprawdziły się słowa pewnego nie-
żyjącego już dyrektora jednej ze szkół jas-
trzębskich, który wiele lat temu ( już dawno 
nie żyje) miał zwyczaj mawiać do swoich 
uczniów : "UCZCIE SIĘ BO GOROLE WAMI 
BEDĄ RZĄDZIĆ”
autor: anna

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

A ja pracuję w biurze z osabami , które 
mówią i które godają i jakoś wszyscy się ro-
zumiemy, no ale my jesteśmy inteligentni :) 
Jak mówią dla chcącego nic trudnego:) 
Pozdrawiam wszystkich malkontentów:)
autor: kalina

Pójdzcie lepiej po rouzm do głowy. 
Zamiast się ciagle wadzić i zażynać.
autor: maryś

Polska jest jedna i czy jestem na ślą-
sku,czy w innym regionie jestem w Polsce 
i nikt nie ma prawa mi mówić, że tu jest 
śłask i ślazacy sa góra a jak się komuś nie 
podoba, to wracać do swoich. Polska jest 
jedna i o taką jedność walczyłem z komuną
autor: Tadek

prawda jest taka, Jastrzębie nie dzieli 
się na hanysów i goroli tylko na mądrych 
i głupich. Tak było zawsze i tak będzie.
autor: Szymon

Wiadomo,ze na poczatku jak zaczeli lu-
dzi werbować do kopalni, to hanysy po pro-
stu byli zazdrosni,ze nam dawali wszystko 
a oni nie mieli nic. To po prostu ta "niena-
wiść" wyszła z zazdrości. A taki niby pobo-
żni ludzie...To coś się tu kłóci z tą pobożno-
ścią i wiarą. Zazdrość i zawiść niedobra ce-
cha i trzeba nad tym pracować.Pozdrawiam 
wszystkich hanysów z kopalni "Zofiówka".
autor: krecik napływowy
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„Brak zainteresowania przez rządzącą koalicję 
Wspólnoty Samorządowej i Prawa i Sprawiedliwości 
oraz prezydenta Mariana Janeckiego realizacją pro-
gramu wyborczego. W trakcie kampanii prezento-
wał nam prezydent Janecki wizualizację zagospo-
darowania OWN i inne pomysły a nie ma ani śladu 
w budżecie na realizacje tych pomysłów. Druga 
sprawa, budżet jest przystosowany na trwanie a nie 
rozwój. Brak konsultacji przez prezydenta z radny-
mi. Prezydent powinien rozmawiać ze wszystkimi 
klubami radnych, prowadzić dialog. Niestety tego 
dialogu mi brakuje. Następnie, reorganizacja 
Urzędu Miasta, niestety moim zdaniem w żaden 
sposób nie usprawnia pracy urzędu i nie wprowadza 
oszczędności. Minusem również jest budżet, który 
nie jest nastawiony na działania dające impuls do 
rozwoju a jedynie na zarządzanie i administrowa-
nie. Za minus mogę uznać jeszcze demagogię oraz 
populizm jaki towarzyszy działaniom niektórych 
radnych”. Radny negatywnie ocenia również spra-
wę zakończenia umowy z dzierżawcą pasaży i wy-
płaty przez miasto odszkodowania: „Sprawa ta jest 
niejasna i niezrozumiała, ponieważ dziwne jest ze 
na wniosek dzierżawcy miasto zgadza się na rozwią-
zanie umowy dzierżawy i jeszcze wypłaca odszko-
dowanie. To jest dla mnie dziwne rozwiązanie”.

Roman Foksowicz pozytywnie ocenia: 
„Wyjaśnienie kwestii statusu handlowców w pod-
ziemnych pasażach handlowych. Dzięki interwencji 
Klubu Radnych Platforma Obywatelska i zwołaniu 
sesji nadzwyczajnej w tej sprawie, przedsiębiorcy 
z naszego miasta, handlujący w podziemiach mają 
w końcu jasną sytuację dotyczącą wynajmu, kwot i 
dalszych losów podziemnych pasaży handlowych, 
jak i swoich rodzin, bo często dla kupców jest to je-
dyne źródło utrzymania. Dzięki naszej interwencji, 
został obniżony czynsz, konsultuje się z handlowca-
mi  różne kwestie dotyczące pasaży i są w końcu 
traktowani jako partnerzy. Mam jedynie żal do ha-
ndlowców, że kiedy już daliśmy im możliwość zapo-
znania się ze stanem faktycznym, zrobiliśmy krok do 
tego, aby  traktowano ich jako partnerów, przestali 
się z nami kontaktować. W rozmowach z handlo-
wcami podkreślałem znaczenie tego, abyśmy cały 
czas mieli kontakt i aby radni nadal pilotowali  spra-
wę pasaży. Stało się jednak inaczej i to nie z naszej 
winy”. Według Platformy należałoby „Stworzyć wa-
runki pod inwestycje zewnętrzne. Oznacza to poło-

żenie nacisku na przygotowanie miejsc dla przy-
szłych inwestorów. Trzeba wykorzystać atut bli-
skości węzła autostrady. Jeśli zmarnujemy tą szan-
sę, drugiej już nie będzie. Także kwestia finanso-
wania oświaty oraz sportu w naszym mieście wyma-
gają większej uwagi”. Radny podsumowuje: „Wyda-
je mi się, że  te sto dni nie było złe ale nie popadał-
bym w euforię, że było bardzo dobrze. Można po-
wiedzieć, że w pewnym sensie „docieramy” się je-
szcze w Radzie Miasta”. 

Jerzy Lis z Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
uważa, że: „Pozytywne jest to, że udało się sformu-
łować przez WS i PiS koalicję większościową w Ra-
dzie Miasta oraz, że wszystkie kluby mają swoich 
przedstawicieli w Prezydium Rady Miasta. Umożli-
wiło to przyjęcie Budżetu na 2011 rok, który w swo-
ich założeniach jest bardzo prorozwojowy, wiele 
w nim tak oczekiwanych przez mieszkańców, inwe-
stycji i remontów. Na bazie aktualnej Strategii Roz-
woju Miasta do 2015 roku, Programu Wspierania 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015 
przyjęto założenia polityki gospodarczej miasta na 
kadencję 2011-2014. Poszczególne komisje na pier-
wsze półrocze opracowały tematykę prac, która 
zapoczątkuje załatwianie najistotniejszych spraw 
w danych tematach. Powołano Społeczną Komisję 
Mieszkaniową.

Lewica ma jednak większe aspiracje, niż by-
cie małą, nic nieznaczącą partyjką kanapową w jas-
trzębskiej Radzie. Radny idzie o krok dalej  i mówi  
nawet o trójstronnym porozumieniu WS-PiS-SLD: 
„Za wcześnie jeszcze na jakąś konkretną ocenę, jak 
się mówi: nie od razu Kraków zbudowano, niemniej 
jako klub radnych SLD jesteśmy pozytywnie nasta-
wieni do szans realizacji naszego programu wybor-
czego. Podejmujemy działania, aby wspólnie z rad-
nymi z klubu WS podpisać deklarację działań w ka-
dencji 2011-2014. Rozmowy te obecnie są finalizo-
wane”. 

Nie wszystko jednak podobało się radnemu 
i w jego ocenie pierwszych 100 dni kadencji nie bra-
kuje również słów krytyki: „Nadzwyczajne sesje 
Rady Miasta zwoływane z inicjatywy radnych w sty-
czniu i lutym pokazują wyraźnie, że wkrada się do 
działalności samorządowej politykierstwo, nie jest 
to właściwe. Wszystko powinno mieć swoje gra-
nice. Za wcześnie jeszcze mówić o negatywach tej 
kadencji. Zawsze będzie za mało pieniędzy na reali-
zację wszystkich naszych zamierzeń. Trzeba umieć 
z części zrezygnować, aby te najważniejsze w na-
szym odczuciu realizować”. Zdaniem radnego: „Na-
cisk należy położyć na konsekwentną realizację 
przyjętych zamierzeń. Nie wolno pozostawiać za-

dań niedokończonych, należy również głośno się 
dopominać u władz wyższego szczebla o należne 
środki na realizację zadań zlecanych samorządowi”. 
Jednak radny mało konkretnie podaje na czym po-
winno się skupić w dalszej pracy samorządowej: 
„Nie wszystkie problemy jeszcze zostały zdefinio-
wane, w pierwszym rzędzie zamierzamy komplek-
sowo rozwiązywać te, które mieliśmy określone 
w naszych programach wyborczych. Nie możemy 
sobie pozwolić na pozostawienie spraw nierozwią-
zanych, czasu i uwagi musi starczyć na wszystkie”. 

Optymizmu części radnych nie podzielają 
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Aż 61 % mieszkań-
ców, którzy wzięli udział w sądzie JasNetu uznało, 
że nie widać wielkiej aktywności radnych. Przeciw-
nego zdania było tylko 16 %.  Dla przykładu dwie 
wypowiedzi wyborców: „Płacę radnym diety więc 
wymagam. Mogę krytykować to co mi się nie podo-
ba. Jak będę miał ochotę to wystartuję, jednak jest 
takie przysłowie "Jak nie potrafisz nie pchaj się na 
afisz". Wielu radnych chyba nie zna tego powiedze-
nia. Dziś polityka to bagno i nie każdy ma ochotę się 
w nim taplać”. „Najlepiej byłoby widać efekty ich 
działania - jeśli wydaj im się że coś robią. Aby umie-
szczali na stronie internetowej swoje efekty pracy. 
A tak każdy narzeka, bo tak naprawdę nie wie czy 
oni coś zrobili - prócz brania swoich diet”. 

W wypowiedziach  radnych zauważa się 
więcej ogólników, niż konkretnych stwierdzeń. 
Wydaje się, że większą wagę przywiązują oni do 
układów i konfiguracji politycznych niż do konkret-
nej pracy. Poza tym nie zawsze to, co im wydaje się 
słuszne i zasadne jest tak samo postrzegane przez 
innych uczestników sceny politycznej. Dla przy-
kładu Grzegorz Matusiak podkreśla szacunek, jaką 
koalicja darzy opozycję, a Platforma Obywatelska 
mówi o lekceważeniu, z którym się spotyka. Dziwny 
wydaje się też zwrot PiS-u i SLD, kiedy obie partie 
uznały, że sesje tematyczne to politykierstwo. 
Wcześniej chętnie zwoływano takie posiedzenia 
uznając je za jedną z wartości Rady Miasta. Na razie 
ucichł zgiełk wyborczy, a wraz z nim obietnice o oży-
wieniu OWN czy szybkiej budowie hali dla kupców.  
Coraz częściej słyszą też mieszkańcy, zwłaszcza na 
zebraniach osiedlowych, że w budżecie nie ma wys-
tarczających środków na remont chodników, czy 
ulic. W niektórych przypadkach nie wiadomo czy nie 
będzie trzeba czekać latami na ich modernizację. 
A następne wybory już za cztery lata. 

fot. Józef Żak

wasze komentarze
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Dlaczego ciągle powtarzane są te same ście-
my w stylu "budowę obwodnicy miasta, a więc 
Drogi Głównej Południowej, która połączy nasze 
miasto z autostradą A1". Ta droga połączy Bzie z 
autostradą. Jastrzębiu przydałaby się droga łą-
cząca autostradę z ze strefą przemysłową na Mo-
szczenicy.
autor: Astro

Kolejne gadanie z którego nic nie wynika. 
Ośmiornica nadal działa i ma się dobrze. Nie ma 
żadnej poprawy tylko ciągle się mówi brednie 
o inwestycjach, które się tworzą od lat, a nic no-
wego. Kolesiostwo kwitnie nawet w Radzie.
autor: jacek

inteligęci: czy w ciągu 100 dni można wybu-
dować nowe targowisko w zimie OWN to tylko 
Foksowicz i PO może widać to u Tuska przez 3 lata 
gadał jak Gadowski i nic POkżcie co umiecie co 
zrobiliście POżal sie takich POlityków
autor: normalny jeszcze

Wybudować nie, ale przygotowywać inwesty-
cje tak. A tymczasem w budżecie nawet nie ma 
kasy na projekt. Pewnie zabiorą się za to przed 
wyborami.
autor: do normalnego

1. PIS i SLD razem :DDDDDD 
2. Pieniędzy na dokończenie hali podobno bra-
knie. Wiele firm już trzęsie galotami. A podobno 
to najdroższa hala w Polsce z przeliczeniu na m2.
Gdzie więc podziały się pieniądze?
3. Zgadzam się p. Foksowiczem, że budżet jest 
skonstruowany na administrowanie i przeżycie 
a nie na rozwój, ale tak jest w Jastrzębiu od 12 
lat. Wsi spokojna, wsi wesoła.
4. Pan Lis niech już taki nie będzie chętny do 
wspierania przedsiębiorczości, bo czym więcej 
chcą pomagać, tym przedsiębiorcom gorzej. Daj-
cie przedsiębiorcom spokój, nie nękajcie ich to 
sami sobie poradzą.
5. Chcecie budować mieszkania socjalne, bo te 
co były w mieście (komunalne) oddaliście za dar-
mo swoim po znajomości. Znam przypadki, że to 
były osoby, które tego nie potrzebowały. sprze-
dały te mieszkania po cenie rynkowej.
6. Grzegorz Matusiak narzeka na brak pieniędzy 
na drogi i chodniki, ale nie pomyśli o tym, ile kosz-
tuje nas utrzymanie UM i podległych mu jedno-
stek. Za dużo biurokracji to i za dużo zmarnowa-
nych pieniędzy. Jak wydajemy 90% na utrzyma-
nie to nie dziwota, że brak kasy na najpilniejsze 
potrzeby. Poza tym jak chcecie znaleźć pieniądze 
to przejrzyjcie przetargi, które się odbyły do tej 
pory. Będziecie wiedzieć gdzie znikają pieniądze.
7. W kampanii wyborczej wszystko mieliście go-
towe, przygotowane, tylko Was wybrać, a teraz 
marudzicie, że macie koncepcje, pomysły i tak 
rozmieniacie wszystko na dobre. Za niecałe 4 lata 
ponownie usłyszymy tłumaczenia dlaczego nie 
wyszło i żeby znowu Was wybrać to dokończycie. 
Prawda jest taka, że nie jesteście przygotowani 
do pełnienia swojej roli. Większość z radnych to 
państwowi etatowcy nauczeni zasady "czy się 
stoi, czy się leży..."
8. Jak można się chwalić tym, że jesteśmy na 4 
miejscu pod względem zdolności kredytowej? 
Co z tego wynika? Jako miasto mamy ogromne 
wpływy dzięki m.in. JSW, ale efektów nie widać, 
bo pieniądze są przejadane. Nawet jakbyśmy 
pożyczyli 100mln to 80% tej kwoty i tak zostanie 
zmarnowane i zdefraudowane. Za 2 lata skończą 
się dotacje z UE i wtedy będzie dobrze jak chociaż 
kilka ławek na rok odmalują.
9. Zgadzam się z autorką artykułu, że Rada sku-
pia się głównie na zabawie w politykę a nie na 
konkretnych działaniach.
10. W tym mieście nigdy nie szanowano obywa-
tela i Jego podatków i to się chyba nigdy nie 
zmieni.
autor: 10 punktów na 100 dni

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego (OWN)

Targowisko przy ulicy Arki Bożka
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Pomyłka 
w gazecie
W ostatnim wydaniu gazetowym 
„JasNet” (2011/03/(17) 
zamiast zdjęcia z widokiem 
Zespołu Szkół nr 2, 
jako przykładowej placówki 
oświatowej w Jastrzębiu-Zdroju, 
omyłkowo zastało zamieszczone 
zdjęcie innej szkoły. 
Za pomyłkę serdecznie 
przepraszamy

Gwiazdy 
na Dni 
Jastrzębia?
Dni Jastrzębia, to jedna 
z większych imprez, 
jakie odbywają się co roku 
w naszym mieście. 
Spora grupa jastrzębian
z niecierpliwością czeka na te kilka 
dni, podczas których będą mieli 
okazję wziąć udział między innymi 
w różnego rodzaju koncertach.
Zapewne wiele osób zadaje sobie 
pytanie, czym tym razem zaskoczą 
ich organizatorzy. 
Jakie zespoły pojawią 
się w tym roku w Jastrzębiu 
podczas święta tego miasta, 
które odbędzie się 18-19 czerwca? 
Na tegoroczne Dni Jastrzębia 
zaproszeni zostali: 
Agnieszka Chylińska, 
zespół De Mono, 
Piasek, Czerwone Gitary. 
Na scenie, która pojawi się na 
Stadionie Miejskim, wystąpi 
również kabaret Jurki. 
Jednak to tylko część atrakcji, 
jakie zaplanowano dla 
mieszkańców Jastrzębia. 
W tym roku organizatorzy 
zamierzają odstąpić od 
tradycyjnego zakończenia dni 
miasta pokazem sztucznych ogni. 
Zamiast niego odbędzie się... 
pokaz laserowy.

Wygrana 
zespołu 
Zmorzyńskiego
Zespół Haliny Mlynkovej podczas 
drugiej odsłony programu 
telewizyjnego, pt. "Bitwa na głosy", 
która została wyemitowana 
12 marca, zyskał największe 
poparcie ze strony telewidzów. 
Jednym z członków 
tej drużyny jest jastrzębianin - 
Marcin Zmorzyński. 
Dzięki temu właśnie ten zespół, 
oprócz drużyny Urszuli Dudziak, 
nie odpadnie w trzecim tygodniu.
Podczas minionej odsłony 
programu cztery 
16-osobowe drużyny 
(braci Łukasza i Pawła Golców, 
Krzysztofa Cugowskiego, 
Haliny Mlynkovej i Macieja 
Miecznikowskiego) 
na początku wspólnie wykonały 
utwór Rihanny 
- „Don’t Stop The Music”.  
Następnie drużyny zaśpiewały 
przygotowane na ten odcinek 
piosenki. 
Zespół Haliny Mlynkovej wykonał 
utwór Shakiry - "Waka waka". 
Otrzymując największe uznanie 
ze strony widzów, 
to właśnie ta grupa 
uzyskała "nietykalność" 
w kolejnej odsłonie.

Dyrektor 
jastrzębskiego 
PUP-u 
członkiem 
Konwentu
Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, 
p. Andrzej Koba został wybrany 
Pierwszym Wiceprzewodniczącym 
Konwentu Dyrektorów 
Powiatowych Urzędów Pracy 
Województwa Śląskiego. 
Przewodniczącym Konwentu 
został p. Jerzy Kędziora, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Chorzowie, 
zaś drugim Wiceprzewodniczącym - 
p. Ewa Brachaczek, 
Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnowskich Górach.

Wątpliwości 
w sprawie 
majątku parafii
Pod koniec lutego 2011 r. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne 
powiadomiło Prokuratora 
Generalnego, że mogło dojść do 
popełnienia przestępstw 
niegospodarności i poświadczenia 
nieprawdy w związku 
z orzeczeniami Komisji Majątkowej, 
działającej przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Jedną z parafii, 
która ubiegała się o rekompensatę 
za zabrane jej grunty jest parafia 
pw. św. Katarzyny z Jastrzębia-
Zdroju” - poinformował prokurator 
Radosław Woźniak z Prokuratury 
Okręgowej w Gliwicach. 

Wydział V Śledczy Prokuratury 
Okręgowej w Gliwicach sprawdza 
czy w tej sprawie nie doszło do 
przestępstwa z art. 271 kodeksu 
karnego (poświadczenie nieprawdy 
w dokumentach). 
„Na chwilę obecną nie ma mowy 
o postawieniu komukolwiek 
zarzutów. Obecnie weryfikujemy 
informacje przekazane przez CBA” - 
mówi prokurator Radosław 
Woźniak. 

Komisja majątkowa - komisja 
istniejąca przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w latach 1989-2011, 
powołana do spraw zwrotu lub 
przekazania w zamian Kościołom 
i związkom wyznaniowym 
majątku odebranego w Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej 
z naruszeniem ówczesnego prawa 

Jak dotąd nie udało się uzyskać 
komentarza księdza Wacława 
Basiaka, proboszcza parafii 
pw. św. Katarzyny.

Będzie apelacja
Prokurator Rejonowy Jacek 
Rzeszowski zapowiedział, 
że najprawdopodobniej zostanie 
złożona apelacja w sprawie wyroku 
uniewinniającego prezydenta 
Mariana Janeckiego 
z dnia 10 marca br., jaki orzekł Sąd 
Rejonowy w Raciborzu. „Obecnie 
czekamy na pisemne uzasadnienie 
wyroku, na podstawie którego 
można złożyć apelację” - mówił 
prokurator

Galeria „Ciasna” brzmi dosyć... 
przytulnie. Taka nazwa nie jest 
przypadkowa?...
Witold Englender:
– Galeria jest niewielka, ma około 20 me-
trów podłogi i jest w niej nieraz bardzo 
ciasno na wernisażach. Potrafi się jednak 
w cudowny sposób powiększać i mieścić 
całkiem duże wystawy.

Kiedy powstała Galeria 
i w jakich okolicznościach? 
- Galeria powstała we wrześniu 1997, gdy 
przeszedłem na emeryturę i wydawało 
mi się, że będę miał bardzo dużo wolnego 
czasu. W dodatku zwolniło się pomie-
szczenie na parterze mojego bloku, które 
mogłem wynająć od spółdzielni. A dla-
czego? Zawsze było moim marzeniem 
coś takiego - miejsce, gdzie mógłbym po-
kazywać innym rzeczy piękne.

Od momentu jej powstania 
minęło już trochę czasu. 
I przyszedł już czas 
na jubileuszową, 150. wystawę.
Wystawa ta nazywa się „Magazyn Sztuk 
Pozostawionych, czyli Przyjaciele Galerii” 
i składa się z prac około 70 autorów, któ-
rzy zgodnie z niepisanym zwyczajem, po-
zostawili którąś ze swych prac po zakoń-
czeniu wystawy. Stąd też i duża różno-
rodność - od wszelkich sztuk plasty-
cznych po rozmaite techniki fotografi-
czne.

Czym kieruje się Pan przy doborze 
poszczególnych ekspozycji?

Prace, które wiszą w galerii muszą speł-
niać podstawowe kryterium - podobać 
się właścicielom galerii. Staram się zdo-
bywać wystawy autorów znanych i cenio-
nych nie tylko w Polsce, żeby pokazać je 
mieszkańcom Jastrzębia. Ale także zależy 
mi na eksponowaniu technik mało zna-
nych, nieraz odtworzonych od podstaw 
po kilkudziesięcioletnim zapomnieniu. 
Nie zapominam też o debiutantach i stąd 
coroczna „Jastrzębska Galeria Młodych”, 
prezentująca młodych i najmłodszych 
twórców z Jastrzębia.

Którą z wystaw 
wspomina Pan najchętniej?
Trudne pytanie. Każda wystawa to inna 
historia, nieraz wręcz powieściowa. Może 
trzy „najważniejsze”? Wystawa drzewo-
rytów Jana Wałacha wypożyczona z jego 
muzeum, oryginalne drzeworyty z lat 20-
tych, odbite na bibułce japońskiej, bar-
dzo delikatne i mogące się zniszczyć na-
wet przy kichnięciu. Aż dziw bierze, że 
udało mi się je dostać.

Jako drugą wymieniłbym wystawę 
Dariusza Milińskiego i Tomasza Lubaszki, 
znanych na całym świecie artystów, zała-
twiona „w biegu” na ich wernisażu w in-
nym ośrodku i już w następnym mie-
siącu, wisząca w Jastrzębiu.

Trzecia to niesamowite w swym pięknie 
i precyzji wycinanki żydowskie Marty Go-
łąb z Krakowa. I to nie jedna wystawa, 
ale w tym roku będzie już czwarta ekspo-
zycja prac tej artystki. Ci, którzy mieli 
szczęście być na wernisażach, wiedzą, 
jak potrafi także pięknie i mądrze mówić 
o sztuce i nie tylko. Dzięki niej mogłem 
także mieć wystawę pośmiertną niezna-
nych prac Henryka Halkowskiego - filozo-
fa, architekta, pisarza, historyka, tłuma-
cza, dziennikarza, wydawcy...

A która z wystaw była 
najtrudniejsza do zorganizowania?
Najtrudniejsze ekspozycyjnie są wystawy 
hobbystyczne. Mnogość przedmiotów 
różnych kształtów, formy i wielkości nie 
pozwala na tradycyjne umieszczenie 
w przestrzeni wystawowej. Przykładem 
mogą być wystawy aniołów Elżbiety 
Zakrzewskiej-Prażak, na których kilkaset 
aniołów, od filigranowych do prawie me-
trowych, fruwało w całej galerii. Muszę 
jednak przyznać, że większość pracy przy 
tych wystawach wykonała sama kolek-
cjonerka. Ale skomponowanie nawet, 
wydawałoby się najprostszej, wystawy 
fotograficznej też nie jest łatwe. Trzeba 
prace tak dobrać i rozmieścić, żeby każda 
rama tworzyła swoistą opowieść, całość 
była zborna tematycznie, kolorystycznie 
i treściowo. Nieraz samo koncepcyjne 
przygotowanie wystawy trwa znacznie 
dłużej niż fizyczne jej wykonanie.

W jednym z jastrzębskich bloków znajduje się szczególne miejsce i jak na jego 
przeznaczenie zupełnie wyjątkowe. Co pewien czas spotykają się w nim ci, którzy 
rzeczywiście interesują się sztuką. To miejsce nosi dosyć intrygującą nazwę – 
Galeria „Ciasna”. Mimo że zajmuje niewielkie pomieszczenia (i stąd ta nazwa), 
niekoniecznie zaprojektowane jako wystawiennicze, posiada swoisty urok, 
podkreślany przez wszystkich odwiedzających. Cyklicznie odbywające się w niej 
wernisaże, to niezwykłe przeżycie dla fascynatów sztuki bowiem tematyka wystaw 
jest bardzo różnorodna. - Prace, które wiszą w galerii muszą spełniać podstawowe 
kryterium - podobać się właścicielom galerii. Staram się zdobywać wystawy 
autorów znanych i cenionych nie tylko w Polsce, żeby pokazać je mieszkańcom 
Jastrzębia – mówi właściciel Galerii „Ciasna” Witold Englender – przez przyjaciół 
i znajomych nazywany ciepło Galernikiem. Być może niektórym ciężko będzie 
uwierzyć, ale obecnie można już oglądać jubileuszową, 150. wystawę. 
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ZEBRANIA ZARZĄDÓW 
OSIEDLI I RAD SOŁECKICH

Zarząd Osiedla Zdrój 
18.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 4, 

ul. Kościuszki 19

Zarząd Osiedla Pionierów 
21.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 5, 

ul. Mazurska 6

Zarząd Osiedla Chrobrego 
22.03.2011r., godz. 17.00 ZS nr 11, 

ul. Czecha 19

Zarząd Osiedla Arki Bożka
23.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 10, 

ul. Zielona 2a

Zarząd Osiedla Złote Łany 
24.03.2011r., godz. 17.00 PP nr 26, 

ul. Wiejska 35i

Rada Sołecka Ruptawa 
25.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 17, 

ul. Ks. Płonki 23

Rada Sołecka Moszczenica 
28.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 16, 

ul. Komuny Paryskiej 18c

Zarząd Osiedla Bogoczowiec 
29.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 3, 

ul. Piastów 15

Zarząd Osiedla Barbary 
30.03.2011r., godz. 17.00 SP nr 12, 

ul. Szkolna

Rada Sołecka Bzie
31.03.2011r., godz. 17.00, OSP Bzie 

Były też zapewne i inne trudności?
Prowadzenie galerii to hobby nie tylko 
przyjemne, ale też kosztowne. Galeria 
nie mogłaby właściwie istnieć, gdyby nie 
pomoc finansowa Urzędu Miasta, ale 
wkład własny też nieraz zdaje się prze-
rastać możliwości. Tłukące się, w najbar-
dziej nieodpowiednim momencie szyby, 
konieczność nieprzewidzianych remon-
tów (choćby po sąsiedzkim zalaniu loka-
lu) to sprawy techniczne. Są jednak też 
czasem inne problemy - w ostatniej chwili 
autor wystawy zawodzi, z różnych przy-
czyn. Na szczęście zawsze mam w zanad-
rzu, niejednokrotnie wysokiej klasy, wy-
stawy rezerwowe.

Prowadzi Pan nie tylko galerie 
ale jest Pan też uznanym 
fotografikem?
Fotografuję od wielu lat, właściwie od 
wczesnego dzieciństwa. Fotografuje cała 
moja rodzina. Bierzemy udział w konkur-
sach, robimy wystawy indywidualne, 
a od kilu lat, zafascynowani fotografią ot-
workową, organizujemy OFFO - Ogólno-
polski Festiwal Fotografii Otworkowej, 
imprezę znaną i cenioną nie tylko w Pol-
sce. W tym roku, w listopadzie, będzie już 
czwarta edycja, w której będzie ucze-
stniczyć około 100 autorów, a ekspozycje 
będą w 50 galeriach Górnego Śląska, 
w tym we wszystkich jastrzębskich.

Chociaż wystawy, 
które można oglądać w „Ciasnej”, 
są bardzo ciekawe, 
to raczej nie można powiedzieć, 
że Galerię odwiedzają tłumy?
Przyznaję, że nie mogę sam tego pojąć. 
Z roku na rok zmniejsza się ilość zwiedza-
jących wystawy jastrzębian, ale przyby-
wa osób przyjeżdżających z innych miej-
scowości, nieraz bardzo odległych. Coraz 
mniej jest „wycieczek szkolnych”, czyżby 
nauczycielom nie chciało się wyjść z dzie-
ćmi ze szkoły? One są zainteresowane 
sztuką, ale nie ma nikogo, kto mógłby je 
do niej doprowadzić.
 
Jeden z nieodzownych 
„rekwizytów” wernisaży 
w „Casnej” to... ciasto Pana żony? 
To już pytanie do mojej żony i córki. One 
pieką ciasta. A zwyczaj ten kultywujemy 
już od pierwszej wystawy. Nasza galeria 
ma być miejscem przyjaznym, wręcz ro-
dzinnym. Służy temu nie tylko wernisa-
żowe ciasto, ale też spotkania poetyckie 
czy też inne małe imprezy, odbywające 
się nieregularnie.

Zajmuje się Pan organizowaniem 
wystaw nie tylko 
w Galerii „Ciasnej”?
Owszem, staram się pomagać małym 
okolicznym galeriom, a równocześnie 
autorom wystaw. Dlatego też niektóre 

wystawy, które były w „Ciasnej”, mają 
dalszy cykl ekspozycyjny. Może trochę 
niefortunnie użyłem słowa „małym”, bo 
współpracuję też z całkiem znanymi oraz 
znacznie większymi od „Ciasnej” gale-
riami.
Dodać jeszcze należy, że działalność ga-
lerii to nie tylko wystawy i promocja auto-
rów. To także pogadanki dla przychodzą-
cych na wystawy grup młodzieży szkolnej 
oraz prelekcje w innych ośrodkach kul-
tury czy muzeach.

Czym jeszcze chciałby Pan 
zaskoczyć odwiedzających 
„Ciasną”? 
Zaskoczenie musi zaskakiwać. Ale mogę 
już powiedzieć, że niedługo będzie 
w „Ciasnej” wystawa fotografii w techni-
kach szlachetnych Pawła Janczaruka. I to 
nie byle jaka. Autor „odkurzył” ponad 50 
technik o niesamowicie brzmiących naz-
wach, jak choćby Diaburytypia, Wood-
burytypia, Kallitypia czy Proces Arndt & 
Troost, odtworzył je i wykonał prace na 
wystawę. 
I wspomniałem już o następnej wystawie 
Marty Gołąb, ale tu nic więcej - trzeba po 
prostu przyjść i zobaczyć.

Dziękujemy bardzo i życzymy 
następnych 150. wystaw
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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

Nie zasypujemy gruszek w popiele Radni PO 
w Jastrzębiu
-Zdroju

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

Alina Chojecka 
Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
i Przestrzennej 
członek Komisji 
Skarbu

Najkrótszy miesiąc roku już za nami, jed-
nak mniejsza ilość dni wcale nie oznaczała dla rad-
nych klubu Platformy Obywatelskiej mniejszej 
ilości pracy. Podczas zaledwie 20 dni roboczych, 
członkowie Klubu Radnych Platformy Obywatel-
skiej wzięli udział aż w 8 komisjach, na których de-
batowano nad wieloma, ważnymi dla mieszkań-
ców miasta, aspektami. O jakich komisjach mo-
wa? Komisja Rewizyjna, Komisja Polityki Gospo-
darczej i Bezrobocia, Komisja Edukacji, Komisja 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Komisja 
Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Tery-
torialnego, Komisja Polityki Społecznej, Komisja 
Kultury i Sportu oraz Komisja Skarbu. Odbyło się 
również posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W lutym, podczas Komisji Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia poruszono ważną kwe-
stie związaną z transportem. Mianowicie, chodziło 
o  możliwość przywrócenia na terenie naszego 
miasta połączeń kolejowych. Idea ta zaintereso-
wała członków Komisji a zarazem radnych klubu 
Platformy Obywatelskiej, 
Piotra Włodarka i Romana Foksowicza.

„Pomysł przywrócenia kolei do Jastrzę-
bia - Zdroju jest godny rozważenia. Może to być 
doskonała alternatywa dla coraz mniej drożnego 
transportu drogowego. Połączenia z takimi mia-
stami jak Rybnik, Katowice czy beskidzkie ośrodki 
rekreacyjne na pewno znalazły by uznanie 
w oczach mieszkańców.”- zgodnie komentują 
radni Platformy Obywatelskiej, 
Roman Foksowicz i Piotr Włodarek. 

Radni klubu Platformy Obywatelskiej, 
Elżbieta Siwiec oraz Damian Gałuszka na Komisji 
Edukacji  debatowali nad kwestią dożywiania ucz-
niów w szkołach. Zastanawiano się jak w najlepszy 
sposób rozwiązać zarówno aspekty organizacyjne 
jak i finansowe tego problemu. Podczas 
posiedzenia tej komisji, zwrócono uwagę również 
na planowane remonty i modernizacje w jastrzęb-
skich placówkach oświatowych, niezbędne dla 
młodych jastrzębian. W lutym, radni Klubu 
Platformy Obywatelskiej,  Piotr Włodarek oraz 
Janusz Ogiegło, jako członkowie Komisji Kultury i
 Sportu analizowali zrealizowane i rozstrzygnięte 
już konkursy, zarówno kulturalne jak i sportowe.

Początek marca również upływa pod 
znakiem wytężonej pracy na rzecz mieszkańców 
naszego miasta. Niewątpliwe na uwagę zasługuje 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Dodatkowe jej posiedzenie 
zwołano 8 marca. Poruszano podczas niego isto-
tną kwestię Straży Miejskiej. W trakcie spotkania, 
w którym wzięli udział między innymi radni Plat-
formy Obywatelskiej a zarazem członkowie Komi-
sji, Lucyna Maryniak oraz Jarosław Potępa, rozwa-
żano plan reorganizacji tej formacji, czego końco-
wym efektem miałoby być wyprowadzenie jej zu-
pełnie ze struktur Urzędu Miasta.

Z tego miejsca, klub radnych Platformy 
Obywatelskiej chciałby jeszcze serdecznie pogra-
tulować naszym „sreberkom”. Mowa tutaj o żeń-
skiej drużynie hokejowej „ Białe Jastrzębie”, która 
została wicemistrzem Polski. Gratulujemy tak spe-
ktakularnego sukcesu i życzymy kolejnych trofeów 
do kolekcji. W ten sposób dziewczęta wspaniale 
promują nasze miasto.

O kolejnych działaniach radnych Klubu 
Platformy Obywatelskiej przeczytacie Państwo 
w kolejnym wydaniu.

W sejmowej Komisji Gospodarki trwają prace 
nad rządowym projektem  ustawy o kredycie konsumen-
ckim (druk nr 3596).  Powołana w celu  rozpatrzenia pro-
jektu ustawy podkomisja nadzwyczajna, której spra-
wozdawcą został Poseł Krzysztof Gadowski, 
obradowała dotychczas nad tekstem w trakcie 6 posie-
dzeń: 1 i 15 grudnia 2010, 3 i 19 stycznia, 2 lutego 
oraz 1 marca 2011.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu 
prawnego unijne zalecenia w formie dyrektywy, której 
celem jest zharmonizowanie i ujednolicenie rynku pro-
duktów i usług bankowych. Mówiąc prościej, chodzi o to, 
by kredytobiorca mógł korzystać z oferty kredytowej 

instytucji finansowych z terenu całej Unii Europejskiej. 
Informacje udzielane o kredycie, takie jak warunki jego 
przyznania, rzeczywista stopa oprocentowania, sposób 
spłaty rat, a także prawa i obowiązki obu stron umowy 
kredytowej, mają być umieszczone  na jednym, standar-
dowym formularzu,  jednakowym we wszystkich kra-
jach. Dzięki temu klient będzie mógł łatwo porównać 
oferty i wybrać najkorzystniejszą. 

Kredytobiorca w myśl ustawy otrzyma szereg 
przywilejów, których nie posiadał dotychczas. Wśród 
nich znajduje się np. możliwość odstąpienia w ciągu 
14 dni od umowy kredytu bez podania przyczyny. Będzie 
można też wcześniej spłacić kredyt nie ponosząc doda-
tkowych kosztów ani nie płacąc kar.

Zanim projekt trafi na sejmową mównicę, 
będzie jeszcze procedowany w ramach Komisji.

Z prac Sejmiku 
Województwa 
Śląskiego

?Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na budowę kompleksu sportowego 
w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” 
w kwocie 333 000zł. dla Miasta Jastrzębie – Zdrój.
 
?Podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 
w Jastrzębiu – Zdroju, poprzez utworzenie Oddzia-
łu Rehabilitacji Neurologicznej. Z uwagi na fakt, że 
kontrakt na świadczenie rehabilitacji medycznej 
w stosunku do roku minionego został obniżony ut-
worzenie oddziału umożliwi przystąpienie w II 
kwartale br. do konkursu ofert na świadczenie us-
ług z zakresu rehabilitacji medycznej. Jednocze-
śnie rozszerzenie działalności szpitala o nowy 15-
łóżkowy oddział pozwoli na wzrost jakości świad-

czonych usług poprzez zapewnienie ciągłości 
terapii i zwiększenie dostępności do usług.
?Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia oświad-
czenia dotyczącego bezpłatnego korzystania z od-
cinków autostrad A 1 – węzeł Pyrzowice – węzeł 
Gorzyce i A 4 – węzeł Kleszczów – węzeł Brzęczko-
wice. Sejmik Województwa stoi na stanowisku, 
aby Rozporządzenie określiło dla naszego regionu 
dłuższe odcinki autostrad, na których nie będą po-
bierane opłaty od kierowców. 

?Podjęto uchwałę w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych w Rybniku poprzez utworzenie 
Oddziału Dziennego terapii uzależnień od alkoholu 
oraz likwidację Oddziału Dziennego rehabilitacji 
psychiatrycznej.
?Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia 
środków PFRON na dofinansowanie kosztów dzia-
łania ZAZ w roku 2011 w wysokości 5 901 500zł. 
(zwiększenie o 525 915zł.) oraz na realizację wnio-

sków o dofinansowanie ze środków PFRON robót 
budowlanych w obiektach służących rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych złożonych do 30 listo-
pada 2010r. w kwocie 4 729 554 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął 
uchwały dotyczące m.in.: zmian planu dochodów 
i wydatków budżetu własnego, w tym zwiększenie 
o 20 000zł. w celu zabezpieczenia środków na wy-
konanie inwentaryzacji budynku przy Al. Jana 
Pawła II w Jastrzębiu – Zdroju.

Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie 
zaopiniował inwestycję drogową pn.: Budowa 
ścieżki rowe-
rowej i cho-
dnika przy 
Al. J. Pawła II 
w Jastrzębiu-
Zdroju.

Dyżury w siedzibie jastrzębskiej 

Platformy Obywatelskiej

ul. Katowicka 24, 

godz. 16:00 – 17:00

23.03.11 Janusz Ogiegło

30.03.11 Damian Gałuszka

06.04.11 Jarosław Potępa

13.04.11 Alina Chojecka

20.04.11 Piotr Włodarek

27.04.11 Elżbieta Siwiec

Dyżury radnych

w Urzędzie Miasta

Alina Chojecka 30.06
Piotr Włodarek 16.06
Elżbieta Siwiec 19.05
Lucyna Maryniak 31.03
Jarosław Potępa   5.05
Janusz Ogiegło 14.04

Dyżury radnej Sejmiku 

Anny Hetman

Sedzibia jastrzębskiej 

Platformy Obywatelskiej

ul. Katowicka 24, 

godz. 16:00 – 17:00

30.03.11, 27.04.11

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
w każdą środę w biurze 

Posła na Sejm RP
Krzysztofa Gadowskiego

Biuro czynne od pon. do czwartku
od 8.00 do 16.00 

w środy od 10.00 do 18.00
kontakt: 32 47 54 055; 

e-mail: biuro@gadowski.pl
www.gadowski.pl

Kredyt weźmiesz 
w całej Unii

Krzysztof Gadowski

Anna
Hetman

Dzieci z ogniska zadowolone z kręgli
Podopieczni Ogniska Wychowawczego z 

ul. Turystycznej mogli miło i pożytecznie spędzić 
czas. We wtorkowe popołudnie mieli okazję roze-
grać turniej gry w kręgle. Rozgrywki zorganizo-

wali:  Poseł Krzysztof Gadowski oraz Jerzy Feczko, 
członek Zarządu osiedla Morcinka, a mogły się 
odbyć dzięki uprzejmości sponsora, którym jest 
właściciel KRĘGIELNI w hotelu DIAMENT,
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Litery z zaznaczonych pionowo pól dadzą rozwiązanie krzyżówki, które 
prosimy wysłać na adres e-mail: krzyzowka@jasnet.pl, lub na kartkach 
pocztowych z naklejonym kuponem do 30. marca.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana pawła II 1/15 a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Rozwiązanie krzyżówki nr 2: Najlepsze życzenia dla pań”. Za prawidłowe 
rozwiązanie nagrody otrzymują: Małgorzata Szewczyk, Teresa Pękalska, 
Wioletta Pelaczyk, Sandra Żołądź i Regina Kowalska. Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt w siedzibie redakcji JasNetu

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 3 ufundowali:
Explozja Tańca i Pizzeria DaGrasso

3

POZIOMO:
1) “... kulturalne” - stała rubryka w gazecie JasNet
2) Przeciwnicy naszych hokeistów w walce o brąz
3) Jeden z dziennikarzy JasNetu
4) “... okiem” - dział fotograficzny portalu JasNet
5) Przygraniczny Portal Informacyjny
6) Osiedle w Jastrzębiu-Zdroju
7) Otworzyła się tam kolejna szkoła “Explozji Tańca”

8) Nazwisko artysty, który ostatnio gościł w J-biu
9) Pizzeria, która serwuje pizzę w kształcie trójkąta
10) Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Jastrzębiu
11) Budynek, w którym znajduje się siedziba JasNetu
12) Nazwa jastrzębskiego kina
13) ... Gadowski
14) Naczelnik Wydziału Edukacji w Jastrzębiu
15) Jedno z biur nieruchomości w Jastrzębiu
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OGŁOSZENIA DROBNE
Alufelgi Borbet + Opony letnie
lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Sprzedam markowe alufelgi firmy 
Borbet CA 15" 4x100 z oponami Barum 
Bravuris o rozmiarze 195/50 R15, 
głębokość bieżnika 5-6mm, zadbane, 
proste, nie naprawiane, bardzo dobry 
stan, pasują do Opla, Hondy i innych 
aut z tym rozstawem śrub 
(4 śruby, 100mm), felgi sprzedaję 
ponieważ zostały mi po sprzedaży 
samochodu.
kontakt: 888 727 837

Tylko dla zdecydowanych
lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Oferta dla osób zdecydowanych na 
nowy styl życia poprzez sprawdzony 
marketing sieciowy 
z międzynarodową firmą. 
Kontakt (tel i miejsce-bez CV) prześlij 
na e-mail: dewiench@poczta.onet.pl

M-6 bez pośredników
Jastrzębie-Zdrój
Sprzedam bez pośredników 
mieszkanie typu m-6 (2na2) 
przy ulicy Turystycznej. 
Do zamieszkania od zaraz. 
kontakt: 888 615 563

Lokal do wynajecia
Jastrzębie-Zdrój
Do wynajęcia powierzchnia 50-100 m2 
po dobrze prosperującej szkole nauki 
jazdy w centrum miasta. 
kontakt: 603 664 965

Zamienię mieszkanie
Zamienię zadłużone mieszkanie M-4 
na ul. Wielkopolskiej na mniejsze 
też w Jastrzębiu. 
kontakt: 518 595 840

Kierowca
Restauracja "Olimpia" przyjmie do 
pracy kierowcę. 
kontakt: 32 47 310 04 lub 503 667 223

Poszukuję krawcową z 
doświadczeniem do szycia firan 
i obsługi sklepu z firanami 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 508-322-833

Fryzjerka
Fryzjerka z 8-letnim stażem szuka 
pracy w zawodzie na pełny etat. 
kontakt: 511 974 219

Praca dla księgowej
Zatrudnię księgową - książka 
przychodów i rozchodów 
oraz pełna księgowość. 
kontakt: partnertk@op.pl

Stolarz
Zatrudnię stolarza. Montaż mebli 
kuchennych i szaf wnękowych. 
Wymagane doświadczenie. 
kontakt: 784 582 943

Wynajmę lokal przy ul. Wielkopolskiej, 
na rogu bloku nr 105 przy wieździe do 
garaży (ul. jednokierunkowa). 
Pow. 40m2. Cena ok. 1200zł.
kontakt: 668035669  

Kupię mieszkanie M-3 na 
ul. Krakowskiej lub na ul. Wrzosowej
kontakt: 505432209

Wynajmę M-5 z balkonem na 3 piętrze 
w Jastrzębiu-Zdroju. Częściowo 
umeblowane. Koszty wynajmu: 
odstępne+czynsz+media+kaucja 
(zwrotna). Dostępne od zaraz.
kontakt: 504704015 

Kupię dom szeregowy w Jastrzębiu 
Zdroju do 380.000 zł.
kontakt: 509618335 

Wynajmę M-2 od zaraz 
oś. Bogoczowiec 
konakt: 508732127

Sprzedam M3 na Zielonej w niskim 
bloku (4p.) Mieszkanie po remoncie,
do zamieszkania od zaraz,
cena do negocjacji, bez pośredników.
kontakt: 668378731 

Sprzedam działkę rekreacyjna na 
ogródkach działkowych zacisze
kontakt: 796585955 

Sprzedam m-3 typ szwedzki na 
ul. Ruchu Oporu. 
Cena 115 000 do negocjacji 
kontakt: 600 079 296

Lokal do wynajęcia 40m w centrum 
ul. Arki Bożka, z wyposażeniem sklepu 
odzieżowego, wszystkie media, rolety 
antywłamaniowe, alarm, niski czynsz 
kontakt: 500196101

Wynajmę mieszkanie m3 na ulicy 
Krasickiego na 2 piętrze 
odstępne 600 zł 
najlepiej za pół roku z góry 
plus czynsz i rachunki

324764564

Wynajmę mieszkanie M-2 
przy ulicy Kaszubskiej w centrum, 
na 10 piętrze...
Proszę dzwonić po godzinie 13.00
kontakt: 607457629

M3 na Przyjaźni, na sprzedaż, 
do wprowadzenia od kwietnia. 
Niski blok, wysoki parter, balkon. 
Kuchnia umeblowana ze sprzętem 
w cenie. 
kontakt: 600 299 316

Sprzedam M4 na Turystycznej, 
blok 2 klatkowy 7 piętro.
Do zamieszkanie bez wkładu 
finansowego. Zadbane.
Cena 139000
kontakt: 663596725 
 
Sprzedam M6 po remoncie 
na 2 piętrze ul. Wielkopolska 
bez pośredników
kontakt: 668841916

kontakt: 

więcej na:   www.jasnet.pl



To nie był najbardziej udany 
sezon dla Damiana Zawieruchy.
Damian Zawierucha - Istotnie. Miałem 
trochę pecha. Wszystko podporządkowa-
ne było maratonowi w Dębnie. Ale pomi-
mo braku szczęścia udało mi się zakoń-
czyć sezon drugim wynikiem w marato-
nie, a trzecim w półmaratonie na Śląsku. 
Poza tym osiągnąłem dziesiąty rezultat 
z wszystkich startujących w polskich ma-
ratonach i dwudziesty ze wszystkich po-
laków startujących w Polsce jak i za gra-
nicą.

Który został odwołany z powodu 
katastrofy pod Smoleńskiem.
Wszystko zostało odwołane. Ale nie mam 
do nikogo pretensji. Ten start był dla mnie 
bardzo ważny, ale ważniejsze było to, co 
wszyscy przeżywaliśmy. Dwa tygodnie 
później wystartowałem w Krakowie, ale 
wiadomo, że przygotowany szczyt formy 
przepadł. Wiedziałem, że rekordu ży-
ciowego tam nie pobiję, zatem nastawi-
łem się na wynik i lokatę. Udało się wy-
walczyć piąte miejsce. Byłem też drugi 
wśród startujących Polaków. Przed star-
tem brałbym taki rezultat w ciemno.

Później były biegi górskie.
To prawda, zaliczyłem kilka startów 
w górach. Szczerze mówiąc, myślałem że 
będzie lepiej. Ale starty w górach dużo 
mnie nauczyły. Sądziłem, że dane jedno-
stki treningowe siły wystarczą, a tu klops 
(śmiech). W trakcie pierwszego startu na 
Magurce, zaraz po zawodach Krakowie, 
było nieźle. Powiało optymizmem. Ale 
potem było Zakopane i Mistrzostwa 
Europy w Biegach Ekstremalnych, gdzie 
„spadłem z wysokiego konia”. Niby pręd-
kości niewielkie, ale biegnie się prakty-
cznie po ścianie. Nie byłem przygotowa-
ny nie tylko fizycznie, ale też mentalnie. 
Niektórzy szybciej szli pod górę niż ja 
biegłem. To jest jednak cios, gdy jesteś 
wyprzedzany. Byłem tym wszystkim mo-
cno przytłumiony. Ale to jednocześnie 
okazało się dobrą lekcją na przyszłość. 
W kolejnym biegu w Zakopanem we 
wrześniu bieg był przyjemnością. Za-
jąłem siódmą lokatę i był to niezły pro-
gnostyk. Przez większą część dystansu 
biegłem na 3-4 miejscu, dotrzymując kro-

ku Słowakowi. Dopiero pod koniec nieco 
osłabłem. Ale liczę, że w przyszłym sezo-
nie będzie lepiej. Szczególnie ostrzę so-
bie zęby na Bieg na Górze Św. Anny. Li-
czę, że uda się tam nawet zdobyć medal.

W jednym z biegów miałeś startować 
z kuzynem Jerzym Zawieruchą.
Tak. Niestety nie wyszło. Istotnie, w tym 
sezonie prześladował mnie jakiś pech. 
Przygotowywaliśmy się do Biegu Rze-
źnika w Bieszczadach i byliśmy gotowi 
na pobicie rekordu trasy. Chcieliśmy zdo-
być punkty umożliwiające branie udziału 
w prestiżowym biegu wokół Mt Blanc. 
Tymczasem na dzień przed imprezą 
Jurkowi przytrafiła się kontuzja (problem 
z więzadłami krzyżowymi) i było po za-
bawie. W ostateczności wystartowałem 
z innym kolegą z teamu Montrail CW-X, 
młodszym ode mnie. Miał jednak za mało 
czasu na przygotowanie i to odbiło się na 
trasie. Po drugim punkcie pomiarowym 
partner nie wytrzymał niestety tempa. 
Mam jednak nadzieję, że następnym ra-
zem powalczymy z Jurkiem o ten rekord. 
Jesteśmy w stanie pobić braci Celińskich, 
którzy na tym dystansie 80 km są dotych-
czas najszybsi.

Wróćmy na chwilę do Dębna. 
Niektórzy biegacze nie kryli 
rozczarowania odwołaniem biegu. 
Ty podchodzisz do tego inaczej.
Nikt nie miał wpływu na to, co stało się 
pod Smoleńskiem. Zginął prezydent. Nie 
dziwi mnie odwołanie zawodów w całym 
kraju. A przede mną jeszcze kilka lat star-
tów i myślę, że mam jeszcze szansę na po-
bicie rekordu życiowego. Nie ma co roz-
pamiętywać Dębna.

Jesienią bieg został powtórzony, 
ale nie wziąłeś w nim udziału. 
A byłeś przecież w sporym „gazie”.
Rzeczywiście, jesienią nie wyglądało to 
źle. Najpierw był udany marszobieg 
w Ustroniu, a następnie zwycięstwo w 
Mikołowie. Poszedłem sam do przodu 
i powiem szczerze, że czułem „to”. Bie-
gacz wie, kiedy czuje się na trasie jak ryba 
w wodzie. Było świetnie, to był powiew 
prawdziwej formy. Bieg być może był ka-
meralny, ale wygrana zawsze podbudo-

wuje. Potem było wspomniane Zakopane 
i kolejne zwycięstwo w Dzięgielowie, 
gdzie zaliczyłem prawdziwą walkę o ży-
cie. Trzeba było iść „ile fabryka dała”. 
Ostatnie 1,5 km oczywiście pamiętam, 
ale byłem blisko „zgonu” (śmiech). Dzię-
gielów kosztował mnie sporo sił i przez 
kilka dni musiałem się męczyć z bólami 
mięśni. W efekcie nieco gorzej poszło mi 
w Żorach, gdzie trochę się męczyłem 
z uwagi na mocne tempo. Poza tym bra-
kowało mi trochę prędkości, aby skute-
cznie rywalizować ze zwycięzcą biegu. 
Ale wyszarpałem trzecie miejsce...

To nie wyjaśnia, czemu nie 
zobaczyliśmy Cię w Dębnie...
Cóż, obawiałem się, że nie pobiegnę na 
poziomie rekordu życiowego. Jeśli bie-
gać maraton, to w jakimś celu. Kiedyś 
przyjdzie czas na bieganie tylko dla 
przyjemności. Teraz walczę o wynik jak 
o życie.

Skąd w ogóle pomysł na 
biegi górskie?
Traktuję je jako przygotowanie do ultra-
maratonów, które chcę biegać w przy-
szłości. Biegi górskie to przede wszy-
stkim nacisk na siłę, a tego dokładnie mi 
trzeba. Nie lubię przegrywać, zatem rów-
nież w biegach górskich chcę coś osiąg-

nąć. Z najlepszymi na razie nie powalczę, 
ale jestem w stanie doszlusować do czo-
łówki. Liczę, że pobiegnę na Mistrzo-
stwach Świata w biegach górskich na 
długim dystansie (35km po Słoweńskich 
Alpach) w przyszłym roku. Motywacji 
nie zabraknie.

W minionym roku celem był 
kwietniowy Maraton Dębno i pobicie 
rekordu życiowego oraz miejsce w 
pierwszej piątce Mistrzostw Polski. 
Jaki będzie cel na ten rok?
Na razie wszystko idzie zgodnie z pla-
nem. Wróciłem z obozu z Zakopanego 
i ciężko pracuję, aby ten właśnie cel 
osiągnąć. Jeśli zdrowie będzie i szczęścia 
nie zabraknie to mogę obiecać, że w Dęb-
nie będzie dobrze. Marzeniem jest pobi-
cie 2:20. Taki wynik w Dębnie dałby 
brąz... Ale mam nadzieję, że najlepsze 
jeszcze przede mną. Jestem optymistą 
i chcę wierzyć, że wyniki przyjdą.

Ultramaraton. 100 km biegu. 
Pobudza wyobraźnię.
- O tym wyzwaniu mogę marzyć dzięki 
pani dyrektor Zofii Florek i panu wice-
dyrektorowi Michałowi Szelongowi 
z MOSiR-u. Wspierają mnie i dzięki temu 
mogę w ogóle myśleć o ultramaratonach. 
Chcę reprezentować nie tylko nasze mia-

sto i klub, ale też Polskę. Najpierw jednak 
muszę przygotować się do mistrzostw 
Polski. Potem przyjdzie czas na mistrzo-
stwa Europy i świata. Jednak do tego je-
szcze długa droga.

Twój kuzyn Jerzy uważa, że złym 
przygotowaniem do ultramaratonu 
można sobie zniszczyć organizm.
To prawda. Należy solidnie przygotować 
„bazę” i trzeba mieć zdrowie. Poza tym 
należy szykować się do tego mentalnie. 
Ten dystans to jednak nie 2,5 godziny bie-
gu a blisko 7 godzin. Ale lubię wyzwania 
i postaram się pobiec na miarę swoich 
możliwości - liczę na udany debiut. Mam 
też nadzieję na skorzystanie z doświad-
czenia Jana Tyńca, który „zjadł zęby” na 
bieganiu i kilka razy przebiegł ten niesa-
mowity dystans. Ale najpierw Dębno i na 
tym się koncentruje...

Poza planami stricte sportowymi są 
też plany na niwie organizacyjnej.
W gronie osób, którym biegi są bliskie, 
chcemy zorganizować coś wyjątkowego. 
Mamy nadzieję, że mieszkańcy Jastrzę-
bia zarezerwują sobie 15 maja i wezmą 
udział w Biegu Równych Szans. Mam na-
dzieję, że będzie on miał rangę między-
narodową i uda się nam skłonić do przy-
jazdu przedstawicieli Kenii i Ukrainy. Ale 
to oczywiście zależy od funduszy. Na 
razie Jastrzębie,  a precyzując, Zespół 
Szkół nr 5 i MOSiR, organizuje biegi 
niepodległości czy papieski, ale są to 
oczywiście imprezy dla dzieci i młodzie-
ży. Aby nasze miasto powróciło na bie-
gową mapę Polski, potrzebujemy poważ-
nych zawodów dla seniorów. Bieg Rów-
nych Szans będzie na to szansą. Zapotrze-
bowanie jest ogromne, co widać nie tylko 
po skali zaangażowania jastrzębian 
w biegach poza naszym miastem, ale też 
na ulicach, szosach i dróżkach w samym 
Jastrzębiu, gdzie codziennie biega wiele 
osób. Są również tacy, którym bliższy jest 
nordic walking, ale chodzi o sam fakt za-
interesowania sportem i lekką atletyką. 
Bieg Równych Szans polegać będzie na 
tym, że wezmą w nim udział zarówno peł-
nosprawni, jak i niepełnosprawni. We 
wszystkich kategoriach będą te same na-
grody rzeczowe i finansowe. To jest bez 
wątpienia nowość. Na zawodników cze-
ka więcej niespodzianek. Obsługę zawo-
dów zapewni profesjonalna firma Time 
Pro, dzięki której zobaczymy relację on-
line, każdy zawodnik będzie miał zdjęcia 
z mety oraz dyplom do ściągnięcia z In-
ternetu. A czas będzie mierzony syste-
mem chipowym.

Wyjątkowa impreza.
Na to liczę. Ale jej wyjątkowość stworzą 
sami zawodnicy!
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Najlepsze jeszcze przede mną
Damian Zawierucha to jeden z najbardziej znanych 
ambasadorów Jastrzębia Zdroju w Polsce i za granicą. 
Nasz utytułowany maratończyk nie może jednak 
zaliczyć poprzedniego sezonu do udanych. Z powodów 
obiektywnych nie udało mu się zrealizować głównych 
celów. Mimo to nie załamał się i stawia sobie kolejne. 
Nie tylko sportowe, ale też organizacyjne. Te pierwsze 
obejmują przygotowania do ultramaratonu. Te drugie 
z kolei mają na celu organizację w Jastrzębiu-Zdroju 
seniorskiego biegu z prawdziwego zdarzenia.

Damian Zawierucha



W jaki sposób trafił Pan do piłki nożnej?
Jerzy Kulig - Jako dziecko grałem w piłkę 
w szkole, jak wszyscy. W wieku jedenastu lat 
trafiłem do mojego lokalnego klubu Babia Góra 
Sucha Beskidzka. Urodziłem się w tym mieście 
i tam wszystko się zaczęło. Oczywiście nie mo-
gliśmy liczyć na takie warunki, jakie dziś mają 
młodzi piłkarze, gdy metodycznie od pierwszej 
klasy uczy się dzieci. Wtedy to był żywioł, z tre-
nerem goniło się dookoła boiska (śmiech). Pó-
źniej grałem w A-klasowym Garbarzu Zem-
brzyce, a następnie w trzecioligowej Koszara-
wie Żywiec. Przygodę z piłką zakończyłem 
w Lotniku, gdzie doznałem kontuzji.

Kiedy w Pana karierze 
pojawiło się Jastrzębie?
Zawsze marzyłem o tym, aby po karierze piłkar-
skiej zostać trenerem. Zrobiłem odpowiednie 
uprawnienia. Pracowałem w wielu klubach Ok-
ręgu Kraków, również z młodzieżą. Prowadzi-
łem też kadrę okręgu. Miałem dobre wyniki 
w Halniaku Maków Podhalański, a także we 
wspomnianych Zembrzycach oraz Beskidzie 
Andrychów. Gdy tam pracowałem, przyszła 
oferta z Jastrzębia. To był 1974 rok. Przyjechali 
do mnie panowie Kocyba i Kluczniok. Jastrzę-
bie wtedy spadło z II ligi, a oni chcieli to odbudo-
wać. Cóż, nie była to łatwa praca. Brakowało 
bazy i podstaw organizacyjnych. Ale jakoś szli-
śmy do góry. Zdobyliśmy mistrzostwo III ligi i 
graliśmy w barażach o zaplecze ekstraklasy. 
Szło nam bardzo dobrze, potrzebowaliśmy je-
dynie remisu w Lubinie. Niestety, sędziowie nas 
tam potraktowali niezbyt miło i w ostatnich mi-
nutach Zagłębie wcisnęło bramkę na 1:0. Pora-
żkę zrekompensowaliśmy kibicom w Pucharze 
Polski. To były naprawdę świetne przeżycia dla 
nas i dla sympatyków GKS Jastrzębie. Wyniki 
każdy zna. Pokonaliśmy Wisłę Kraków, Legię 
Warszawa i Stal Rzeszów. Dopiero Stal Mielec 
nas zatrzymała w półfinale.

Często Pan to wspomina? 
Mam po tym wiele pamiątek i kaset. To wszystko 
było bardzo miłe i sympatyczne. W ogóle kibice 
byli chętni do dopingu na stadionie i żyli tym, co 
działo się w klubie. Te mecze sprawiały mi ogro-
mną satysfakcję. Graliśmy z reprezentantami 
Polski, przyjechał tu Grzegorz Lato. Cieszyły 
mnie też te mecze o awans do II ligi. To były do-
bre drużyny, jak Zagłębie Lubin, Tarnovia czy 
Unia Racibórz.

Trener Henryk Papierok pamięta Pana 
z pracy w ROW-ie Rybnik. 
Wprowadzał Pan tam nową jakość piłki.
Cóż, do Rybnika trafiłem w niezbyt szczę-
śliwych okolicznościach. Wszystko było tam ro-
zbite. Drużyna na ostatnim miejscu w lidze i tru-
dno było cokolwiek zrobić. Najlepsi zawodnicy 
odeszli, tacy jak Sobczyński, który przeszedł do 
Legii, czy Szymura, oddany do Zabrza. Był je-
szcze Edward Lorens, który odszedł do 
Ruchu... Zespół nie miał szans na utrzymanie. 
Musiałem odejść i tak trafiłem do Odry Wodzi-
sław. Cztery kolejne lata w Wodzisławiu wspo-
minam bardzo miło. Utrzymałem ich w II lidze, 
a potem na dwa lata wyjechałem do USA, gdzie 
trenowałem w Milwaukee.

Trener Ryszard Duda w USA 
spotkał Franciszka Smudę...
Ja spotkałem Smudę, gdy ROW Rybnik grał 
z Legią w ekstraklasie. Franciszka ściągnął 
z Ameryki do Warszawy Andrzej Strejlau. Grał 
na stoperze. Zremisowaliśmy tam 0:0. Smuda 
to był dobry, skromny chłopak, fajny facet był 
z niego.

Wraca Pan ze Stanów...
Po powrocie znów pojawiłem się w Wodzi-
sławiu, ale szybko przypomniano sobie o mnie 
w Jastrzębiu. GKS był wówczas na trzecim 
miejscu od końca w II lidze. Przejąłem zespół 
1 stycznia 1986 roku. Utrzymaliśmy się...

Przejął Pan drużynę po trenerze 
Majcherku. Pierwsze spotkanie 
wygrane w Wałbrzychu 2:1.
To był niezwykle ważny mecz. Gdybyśmy prze-
grali, byłaby katastrofa. Cztery punkty straty do 
bezpiecznego miejsca. Ale wygraliśmy. Dwie 
bramki strzelił Piotr Mandrysz. Potem było 
z górki, wyraźnie się utrzymaliśmy. Podobnie 
jak rok później.

Połowa meczów to remisy.
Tak. A potem władze klubu zaczęły naciskać na 
awans. Tłumaczyłem, że nie jesteśmy na to je-
szcze gotowi. Jakoś się udało, ale potem były 
coraz większe wymagania. Po prostu należało 
poczekać, popracować na organizacją, wzmo-
cnić zespół. Wiele rzeczy kulało.

Pana zdaniem awansowaliśmy za szybko?
Tak, zdecydowanie. Ale czynniki wyższe pona-
glały...

To był powód Pana odejścia?
Najpierw był remis z Bydgoszczą, a potem Wo-
źniak w Wałbrzychu puścił takiego „farfocla”, że 
wstyd. Przez to wszystko byłem kłębkiem ner-
wów. Poza nami o awans walczyły Ruch Cho-
rzów, Polonia Bytom i Piast Nowa Ruda. Od-
szedłem. Do Odry Wodzisław.

Czy miał Pan jakiegoś 
ulubieńca w kadrze GKS?
Tu był cały bardzo ciekawy zespół, ale na II ligę. 
Mieliśmy masę kibiców. Szło nam, wyniki były 
piękne, atmosfera na stadionie fantastyczna. 
Nie dziwię się działaczom, że mieli takie am-
bicje, ale do tego trzeba było być przygoto-
wanym. Uważam, że II liga dla Jastrzębia była 
akurat. Trzeba było ściągnąć dwóch, może 
trzech zawodników i walczyć dalej. Nie chcia-
łem być złym prorokiem, ale skończyło się do-
kładnie tak, jak przewidywałem.

Nie proponowano Panu powrotu, 
gdy zespołowi nie szło w ekstraklasie?
Gdy przegrywali za minusowe punkty, a prowa-
dzona przez mnie Odra Wodzisław otrzymy-
wała dodatkowe oczka za wygrane z Arką (3:0) 
i Piastem (5:0) to pan Kluczniok dzwonił po paru 
meczach... Fajnie mi tam szło, choć z ligi spada-
ło aż dziesięć zespołów. Podpisałem kontrakt 
na trzy miesiące rundy jesiennej i zastrzegłem, 
że zostanę, jeśli uda mi się to poukładać. Udało 

się. Nie zabrakło nam wiele do Igloopolu Dę-
bica, który wówczas wygrał ligę. Później z Odry 
odszedłem na emeryturę, gdyż miałem proble-
my z kręgosłupem z uwagi na ulubioną przeze 
mnie jazdę na nartach. Wtedy zaproponowano 
mi w Jastrzębiu prowadzenie szkółki piłkarskiej.

Tworzył Pan z Ryszardem Dudą duet 
trenerski z prawdziwego zdarzenia.
Ryszard Duda był przede wszystkim świetnym 
zawodnikiem. W mało której drużynie jest dziś 
taki pomocnik. Szalenie inteligentny, świetny 
rozgrywający. Dobry zawodnik i prawy czło-
wiek. Bardzo dobrze mi się z nim współpra-
cowało jako zawodnikiem, a potem zapropono-
wałem mu współpracę jako trenerowi. Z nami 
działał też Rajnard Koterba, który zajmował się 
bramkarzami. Tworzyliśmy taką trójkę dobrze 
rozumiejących się ludzi. Każdy wiedział, co ma 
robić. Z Ryszardem Dudą do dziś utrzymujemy 
kontakty, przyjaźniliśmy się też rodzinami.

Szkółka Piłkarska 
to dzieło Pańskiego życia?
Zawsze lubiłem pracę z młodzieżą. Byłem zmę-
czony seniorami, bo jestem takim człowiekiem, 
który łatwo nie ustępuje. Wtedy pojawili się pa-
nowie Adam Grzywnowicz i Adam Płaczek, i za-
proponowali mi tworzenie szkółki. Miałem wte-
dy parę propozycji, między innymi ze Szcze-
cina, ale sobie to przemyślałem. Pomyślałem, 
że spróbuję. I tak byłem w szkółce przez sze-
snaście lat. Ale jak człowiek widział rezultaty 
pracy, to aż chciało się pracować.

Kawał czasu. Stworzył Pan tu grupę 
dobrze rozumiejących się ludzi.
Zjeździłem kawał Europy i widziałem jak to wy-
glądało. We Francji czy Niemczech piękne bo-
iska, a u nas trenowaliśmy na żużlowych. Teraz 
to się zmieniło. Ale ogólnie rzecz ujmując, gdy-
by nie oddanie rodziców tych dzieci, to nic by nie 
było. Narodziło się tu kilku ciekawych piłkarzy, 
jak Maciej Małkowski, Marcin Radzewicz, Łu-
kasz Pielorz czy Sebastian Nowak. Paweł Haj-
duczek do dziś gra w pierwszej lidze ukra-
ińskiej. Pamiętają o mnie, wysyłają życzenia na 
święta. To cieszy. Cieszą mnie powstałe orliki 
i boisko przy Kasztanowej.

Cieszy Pana młodzież w Jastrzębiu. 
Tymczasem niedawno upadł 
miejscowy klub seniorski.
Dla kibiców to jest trudne, a co dopiero dla mnie, 
skoro swego czasu układałem tu te wszystkie 
klocki. Często bywam w rozjazdach. Pytano 
mnie, jakim cudem do tego doszło. Uważam, że 
popełniono w Jastrzębiu wiele błędów. Wzięli 
się za to ludzie, którzy nie powinni byli tego ro-
bić. Z drugiej strony tych, którzy chcieli się za-
brać, było bardzo mało. Najważniejszy jest 
sponsor strategiczny. To truizm, ale taka jest 
prawda. Żeby cokolwiek robić, trzeba mieć pie-
niądze. A w Szkółce zebrali się ludzie, którym 
dobro piłki leżało na sercu i zawsze będę z tym 
związany. Czasami przychodzę posprawdzać, 
jak się sprawują (śmiech). Przed młodymi za-
wsze jest szansa.

Zrezygnował Pan z działalności w Szkółce 
Piłkarskiej MOSiR, ale po wyjeździe w góry 
założył Pan kolejną szkółkę. 
Ciągnie wilka do lasu.
W moim wieku najważniejszą sprawą jest rodzi-
na. Synowie, wnuki... Staram się spędzać z nimi 
wiele czasu. Ale nie da się odciąć tego 46 lat 
pracy, jaką się parałem. Bez tego bym zwa-
riował. Kolega mnie poprosił, abym w Makowie 
pomógł stworzyć szkółkę. Mam tam dwóch uta-
lentowanych trenerów, a sam pracuję z roczni-
kiem 2000 i 2001. Coś trzeba też robić w gó-
rach, żeby pamiętali, że był taki Kulig.

Czego zatem można Panu życzyć?
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. 

18 www.jasnet.pl    sport

Awansowaliśmy za szybko
Jeśli dzieje jastrzębskiego sportu owiały kogoś prawdziwą legendą, to jedną z takich osób jest bez wątpienia 
Jerzy Kulig. Dawny trener GKS Jastrzębie, który był twórcą największych sukcesów w historii jastrzębskiego 
futbolu. Pan Jerzy to prawdziwa kopalnia wiedzy na temat pamiętnego Pucharu Polski z lat siedemdziesiątych, 
jak i budowy drużyny, która pod koniec lat osiemdziesiątych zawitała do ekstraklasy. Jerzy Kulig to również 
„ojciec chrzestny” kolejnego sukcesu jastrzębskiej piłki nożnej, jaką jest Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie.

Wojciech Kania                              Jerzy Kulig                         Henryk Papierok
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Jastrzębski w Final Four 
Chociaż podopieczni Lorenzo Bernardiego przegrali w drugim meczu z Noliko Maaseik, to w 100% 
wykorzystali swoją szansę w złotym secie. Jastrzębski Węgiel pokonał belgijską drużynę 17:15 i to 
właśnie on znalazł się wśród czterech najlepszych europejskich klubów.

Noliko Maaseik - Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:12, 25:16, 25:23)
Złoty set: 17:15 dla Jastrzębskiego Węgla
KS Jastrzębski Węgiel: Divis, Łomacz, Yudin, Polański, Gawryszewski, Hardy, Rusek (libero) 
oraz Gasparini, Pawliński, Wika, Przybyła, Pająk

Pewne zwycięstwo 
Jastrzębskiego 

Sukces Jastrzębskiego Węgla, jakim jest awans do Final Four Ligi Mistrzów, wpłynął pozytywnie na 
podopiecznych Lorenzo Bernardiego. Jastrzębscy siatkarze w niedzielne popołudnie rozgromili ekipę 
z Wielunia, rozprawiając się z rywalem w trzech setach. Tym samym Jastrzębski Węgiel prowadzi 
w rywalizacji o utrzymanie się w PlusLidze 1:0.

KS Jastrzębski Węgiel - Pamapol Siatkarz Wieluń 3:0 (25:23, 25:17, 25:18)
MVP spotkania został rozgrywający Jastrzębskiego Węgla - Grzegorz Łomacz.
Stan rywalizacji play-off: 1:0 dla Jastrzębskiego Węgla.
KS Jastrzębski Węgiel: Divis, Łomacz, Polański, Gawryszewski, Hardy, Gasparini, Rusek (libero) 
oraz Pawliński, Yudin, Przybyła.

JKH GKS poza podium
Chociaż jastrzębskim hokeistom nie udało się zdobyć brązowego medalu, to i tak wywalczyli w tym 
sezonie historyczny sukces. Podopieczni Jiriego Reznara po raz pierwszy w historii klubu zakończyli 
sezon na czwartym miejscu. Rywalizacja o brąz zakończyła się w czwartym spotkaniu, rozegranym na 
jastrzębskim "Jastorze".

JKH GKS Jastrzębie - Unia Oświęcim 4:10 (0:2; 0:5; 4:3)
0:1 (3.40) Wojtarowicz - Valusiak 0:2 (15.53) Flasar - Wojtarowic
0:3 (21.39) Wojtarowicz - S. Kowalówka 0:4 (26.50) Krajci - Tabacek
0:5 (32.03) Klisiak - Riha - Tabacek 5/4 0:6 (36.30) Dronia - Klisiak
0:7 (38.12) Krajci - Tabcek 1:7 (40.55) Bordowski - Słodczyk - Urbanowicz
2:7 (42.58) Rimmel - Górny 2:8 (45.55) Tabacek - Krajci 5/3
2:9 (51.06) Modrzejewski - Riha - Tabacek 2:10 (55.15) Dronia - Riha - Tabacek 5/4
3:10 (57.02) Bordowski - Urbanowicz 4:10 (57.48) Danieluk - Lipina
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (Kachniarz od 21.39); Bryk, Rimmel; Lipina, Kral, Danieluk - 
Labryga, Górny; Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski - Dąbkowski, Pastryk; Kulas, Kąkol, Furo - 
Kiełbasa, Szczurek, Bernacki.

GKS 1962 triumfatorem
Hoolika 2011

Ekipa GKS 1962 Jastrzębie triumfowała w ramach tegorocznej edycji prestiżowego turnieju kibiców 
jastrzębskiej Gieksy, Hoolika 2011. Impreza została rozegrana w sobotę na hali Omega. Udział wzięli 
nie tylko sympatycy zespołu z ulicy Harcerskiej, ale także kibice zaprzyjaźnionego Chemika 
Kędzierzyn oraz, gościnnie, fani reprezentujący Niebieskie Południe. 
W finale zawodów GKS 1962 pokonał Meteorowców 1:0 i tym samym piłkarze tego zespołu pod raz 
kolejny wznieśli najcenniejsze trofeum Hoolika. Trzecie miejsce zajęła ekipa Zofiówki, a czwarte 
Osiedla VI. 
Tegoroczna edycja organizowanego od 2004 roku Hoolika była szczególnie godna zapamiętania nie 
tylko z uwagi na licznie przybyłą publiczność, ale również typowo kibicowską oprawę. Poprzez udział 
w turnieju sympatycy futbolu z Jastrzębia uczcili pamięć tragicznie zmarłego kibica GKS, Mariusza, 
który był jednym z symboli ruchu kibicowskiego w naszym mieście.

Wzmocniona 
Granica Ruptawa 

Kilku nowych zawodników zobaczą w szeregach swoich ulubieńców w rundzie wiosennej kibice 
Granicy Ruptawa. Najciekawiej zapowiada się powrót do Jastrzębia Michała Ćmicha, który swego 
czasu występował w młodzieżowych reprezentacjach Polski, a także był solidnym graczem GKS 
Jastrzębie. Wcześniej Ćmich reprezentował Wicher Wilchwy. 
Ponadto w klubie z Libowca zagrają: Arkadiusz Żurkowski, Mateusz Marcol i Wojciech Paś. 
Pierwszy z wymienionych to były piłkarz Pniówka Pawłowice, Startu Mszana, Gwiazdy Skrzyszów 
i Polonii Marklowice, a więc drużyn występujących swego czasu w wyższych niż Granica ligach. Jak 
informuje strona granicaruptawa.futbolowo.pl, Żurkowski to również... trener reprezentacji Polski 
w baseballu. Z kolei Mateusz Marcol jesienią występował w GKS Jastrzębie, a wcześniej w MOSiR 
Jastrzębie. Natomiast Wojciech Paś to brat bardziej znanego Piotra, który świetnie bronił bramki GKS 
w I lidze, a obecnie gra w ROW Rybnik. Wojciech Paś przyszedł do Granicy z Cukrownika Chybie.
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Biegi

Troje reprezentantów Jastrzębia Zdroju wzięło 
udział w I Biegu o Złote Gacie, który odbył się 
w Brzeszczach. Z naszej grupy najlepiej wyparł 
Rafał Zieliński z Montrail CW-X, który fini-
szował na 12. miejscu z czasem 49:14. Zieliński 
był też 6. w swojej kategorii wiekowej. Poza 
Zielińskim po Złote Gacie pobiegli Dagmara 
Dziuk oraz jej trener, Jakub Staśkiewicz z Klu-
bu Biegacza MOSiR Jastrzębie. Dziuk, znana pod 
panieńskim nazwiskiem Banach, była 37., 
a Staśkiewicz - 41. Warto dodać, iż Dagmara 
Dziuk wygrała swoją kategorię wiekową i była 
trzecia wśród wszystkich startujących pań. Z ko-
lei Jakub Staśkiewicz w tej samej kategorii co 
Zieliński zajął 17. miejsce.

Futsal

Coraz bliżej odzyskania tytułu mistrzowskiego są 
piłkarze KSRG Zofiówka. Ratownicy pewnie 
wygrali kolejne spotkanie i wykorzystali następne 
potknięcie Pubu Żywieckiego, który przegrał 
z Nankatsu. Godne odnotowania są wysokie 
zwycięstwa Semi Nosiadka, Cukierni Jagódka 
Mors oraz NSZZ Solidarność Zofiówka. Coraz 
bardziej iuzorycznie wyglądają również szanse 
Colo Team na utrzymanie. W grupie B w przy-
szłym sezonie na pewno zagra Pizzeria Killers.
Cukiernia Jagódka - MORS – Pizzeria Killers 19:0,  
TKKF Chrobry Omega – Luciano - Futsal 4:3,  
Pub Żywiecki - JanPol – Nankatsu FC 4:7, KSRG 
Zofiówka – SułSport 4:2, Semi Nosiadek - 
Italparts – Oldboje Jastrzębie 10:4, Elita – Colo 
Team 7:3, NSZZ Solidarność Zofiówka – 
Manhattan 13:1.

Hokej

Polskie hokeistki mają za sobą kolejny mecz, 
rozegrany w ramach tegorocznych Mistrzostw 
Świata. Tym razem "biało-czerwone" zmierzyły 
się z reprezentacją Bułgarii. Polki nie dały naj-
mniejszych szans drużynie przeciwnej, pokonują 
kadrę Bułgarii 19:0. Na liście strzelców pojawiły 
się również nazwiska jastrzębskich hokeistek: 
Eweliny Czarneckiej, Marty Bigos
 i Magdaleny Szynal. 
Polska – Bułgaria 19:0 (5:0, 8:0, 6:0).

Koszykówka

Niezwykle zacięty mecz rozegrały z faworytkami 
z Sosnowca koszykarki JKKS Jastrzębie. Podo-
pieczne Dariusza Gruszczyka przegrały w sali 
Zespołu Szkół nr 2 40:64, ale swoją postawą za-
chwyciły zgromadzonych kibiców. Na początku 
spotkania to sosnowiczanki dominowały, ale 
z czasem nasze koszykarki doszlusowały do 
poziomu faworyzowanych rywalek. Mimo porażki 
jastrzębianki pozostały wiceliderkami śląskiej ligi 
młodziczek młodszych. 
JKKS Jastrzębie - KS Sosnowiec 40:64
(7:17, 11:14, 13:19, 9:14.

Piłka nożna

Chemik Kędzierzyn - GKS Jastrzębie 1:1 
(0:0)
Bramka: Taraszkiewicz.
GKS Jastrzębie:  Prostacki (46. Cywka) - 
Lorenc (46. Kopacz), Michalczyk, Wawrzyczek,  
Kiełkowski (46. Walor) - Kocerba, Setlak, 
Gorzała, Taraszkiewicz, Bednarek - Knesz.

Granica Ruptawa - Kolejarz Chałupki 5:1
Bramki: Adam Śmigielski, Przemysław 
Adamczyk, Przemysław Tasior, Marek Koprjaniuk 
i Jarosław Amarowicz.

Granica: Promny (Fryc, Dziak) - Kowal, Syrek, 
Marcol, Kłus, Utikal, Ćmich, Granica, D. Gliński, 
Adamczyk, Śmigielski W drugiej połowie zagrali 
również: Koprjaniuk, J. Amarowicz, Sornek, 
Papis, Kiełbik, Tasior, Paś, Kołterniak, 
P. Sadowski, D. Sadowski

MOSiR 1992 Jastrzębie - Odra Wodzisław 
2:2
Bramki: Arkadiusz Gajo i Adrian Bielecki
MOSiR: Deege - Bielecki, Dobrowolski, Dyduch, 
Gajo, Brachaczek, Wrana, Piekarski, Ostrzołek 
(46. Gryboś), Sawiński, Weis.

MOSiR 1996 Jastrzębie - Górnik Zabrze 4:1 
(2:1)
Bramki: Jonatan Domin, Norbert Franke, Kamil 
Męzik i Szymon Mizera
MOSiR: Świerczek - Bujko, Kamiński, Jagła - 
Kulawiak, Domin, Gabzdyl, Męzik - Skowroński, 
Franke, Mizia, Wilk. W II połowie zagrali: Pańta, 
Brachaczek, Groborz, Mizera, Mazurek, Mazur.

Pływanie

Świetny występ w Międzynarodowym 
Mityngu Pływackim w Berlinie zanotował 
zawodnik H2O Jastrzębie Piotr Mosoń. 
Jastrzębianin zdobył na tej imprezie dwa brą-
zowe medale na dystansie 50 m stylem motyl-
kowym i grzbietowym. Piotr Mosoń nie był jedy-
nym pływakiem z naszego miasta, który wy-
startował w Niemczech. Poza nim w zawodach 
uczestniczyli: Julia Koral, Mateusz Gwóźdź, 
Arkadiusz Topolski, Liliana Pająk, Weronika 
Kamieniarz, Barbara Jankowska, Alicja 
Kwapińska i Rafał Fiedosiuk. 

Siatkówka

Ekipa Jas-Mos I awansowała do finału 
Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów. Zespół, 
który po rundzie zasadniczej zajmował fotel 
lidera, pewnie pokonał KRS TKKF Jastrząb. 
W drugim półfinale Bank Spółdzielczy pokonał 
w pierwszym starciu MOS 3:2. Ciekawie jest 
również w rywalizacji o miejsca 5-8, gdzie 
szykuje się trzeci mecz między Jas-Mos II 
a Nautilusem.

Półfinały: 
Jas-Mos I - KRS TKKF Jastrząb 3:0 
(25:19,25:20,25:15) 
- stan rywalizacji 2:0, 
Bank Spółdzielczy - MOS Jastrzębie 3:2 
(25:19, 25:15, 22:25, 17:25, 15:5) 
- stan rywalizacji 1:0
O miejsca 5-8: 
Jas-Mos II - Nautilus Jastrzębie 2:3 
(22:25,25:23,25:17,17:25,11:15) 
- stan rywalizacji 1:1, 
KS Borynia - Gold Volley 3:0 (walkower) 
- stan rywalizacji 1:0

Tenis stołowy

Pechową porażkę z silnym LUKS Galux Skrzyszów 
poniosły tenisistki stołowe JKTS Jastrzębie w 
ramach rozgrywek I ligi południowej. Jastrzę-
bianki przegrały 4:6, a małe punkty dla naszego 
zespołu zdobywały Dorota Paluch, Alina 
Zborowska i Joanna Matusiak.
JKTS Jastrzębie - LUKS GALUX Skrzyszów 
4:6 
Alina Zborowska - Jolanta Szatko-Nowak 0:3, 
Dorota Paluch - Katarzyna Galus 3:2, 
Alina Zborowska - Katarzyna Galus 3:1, 
Dorota Paluch - Jolanta Szatko-Nowak 1:3, 
Karolina Miklar - Katarzyna Górka 1:3, 
Joanna Matusiak - Sabina Kusion 0:3,  
Karolina Miklar - Sabina Kusion 1:3, 
Joanna Matusiak - Katarzyna Górka 3:1, 
Paluch / Zborowska - Szatko-Nowak / Galus 3:0, 
Miklar / Matusiak - Górka / Kusion 1:3.




