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A jednak... można zorganizować coś w tym 
zapyziałym Jastrzębiu. Chcieć to MÓC! 
Dzięki organizatorom! Sobota spędzona miło 
i sympatycznie, choć pogoda nie dopisała!
autor: Magda

Sahara? nie, to odpowiednio dofinansowywane 
i oblegane w sezonie jastrzębskie korty tenisowe, 
(OWN) ziemia aż pęka pod naciskiem butów 
naszych tenisistów

os. Staszica piękniejące z dnia na dzień 
za sprawą samozwańczych artystów
autor: os Staszica

Sklepik z pasmaterią - najbardziej polski 
z wszystkich sklepików:) Kupujcie tylko polskie 
guziki, tasiemki i gumki:)
autor: zdzisłaf 100

Przechodząc ulicami naszego miasta rozejrzyj się dobrze... 
Może jest coś, czym chciałbyś się podzielić z innymi mieszkańcami Jastrzębia? 
Czy jakaś rzecz wyjątkowo Cię zirytowała? A może wręcz przeciwnie. 
Pragniesz zwrócić uwagę na coś wspaniałego, czego inni na co dzień nie zauważają? 
Podziel się swoimi odczuciami, zrób zdjęcie i pokaż Jastrzębie Twoim okiem!

Zapowiedzi kulturalne
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Aby w możliwie jak najlepszy 
sposób pomagać takim ludziom, OPS 
korzysta z usług specjalistycznej 
firmy. Wykwalifikowane i doświadczo-
ne opiekunki odwiedzają podopie-
cznych OPS. Ich zadania są bardzo 
różne: od pomocy w sprawach higie-
niczno-sanitarnych przez robienie 
zakupów, podawanie śniadania aż po 
naciąganie insuliny dla chorych na cu-
krzycę. Opiekunki nie raz stają się 
jedyną pomocą dla tych ludzi, a w cię-
żkich przy-padkach to od nich może 
zależeć nawet samo życie podopie-
cznego. W związku z tym chyba 
nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak 
ważny jest odpowiedni wybór firmy, 
która ma dla OPS świadczyć usługi 
opiekuńczo-medyczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jastrzębiu-Zdroju ogłosił 17 listo-
pada 2010 r. na swojej stronie inter-
netowej przetarg na takie właśnie us-
ługi. Do przetargu stanęły dwie firmy:
Agencja Opiekuńczo-Medyczna i Han-

dlowa Anny Szopa z Katowic oraz 
„Pomocna Dłoń” z Czeladzi. 

Co dziwne, do przetargu nie 
stanęła firma „Serce” Stanisławy Fac, 
która od wielu lat sprawowała te usłu-
gi. 30 listopada wyłoniono zwycięzcę , 
wygrała Agencja z Katowic. 
– To nie jest tak, że przegraliśmy. My 
po prostu nie przystąpiliśmy do prze-
targu. Czas jaki dał OPS na zgroma-
dzenie odpowiednich dokumentów 
okazał się dla nas niewystarczający. 
To było zaledwie 9 dni roboczych, 
a tym razem wymagano od nas no-
wych dokumentów, np. o niekaralno-
ści pracowników 
–  żali się Stanisława Fac. 
– W przetargu udział wzięły dwie fir-
my, które złożyły oferty w wymaga-
nym terminie. Oferty zawierały całość 
dokumentów zawartych w SIW. Ośro-
dek Pomocy Społecznej nie wymagał 
przedłożenia zaświadczenia o nieka-
ralności 
– wyjaśnia zastępca dyrektora OPS 
Teresa Bac.

Od 21 lutego 2011 r. miejsce fir-
my, która świadczyła w naszym mie-
ście tego typu usługi już od kilkunastu 
lat, zajęła nowa firma z Katowic. Czy 
solidnie i odpowiedzialnie wywiązuje 
się ze swoich zadań? Nie wszyscy są 
tego zdania. Pani Stanisława Fac uwa-
ża, że wyłoniona przez nich nowa fir-
ma dopuściła się zaniedbań w opiece, 
gdyż opiekunowie z Agencji Anny 
Szopa nie dotarli do chorych lub do-
tarli z wielogodzinnym opóźnieniem. 
By to udowodnić przedstawia oświa-
dczenia swoich opiekunek, które były 
podobno tego świadkami:

„Oświadczam, iż w dniu 21 lute-
go 2011 r. udałam się do mojego byłe-
go podopiecznego w trosce o jego 
zdrowie (cukrzyca zależna od insu-
liny) w celu przekazania wiadomości 
o zdrowiu chorego nowej opiekunce. 
Byłam tam ok. godz. 8.00, długo 
czekałam, podałam leki i śniadanie, 
a opiekunki nie doczekałam się. Pono-
wnie udałam się do tego pana 22 lu-
tego, sytuacja się powtórzyła, więc 

nie mogłam tak zostawić chorego 
człowieka i znowu mu pomogłam. Ten 
fakt może potwierdzić sąsiadka 
chorego”.

„Oświadczam, iż 23 lutego 2011 r 
odwiedziłam panią zam. przy ul. Żero-
mskiego w celu zwrotu płytki CD (wy-
niki prześwietlenia jej syna). W godz. 
8.00 - 15.00 chora nie była objęta 
opieką. Poważne schorzenia podopie-
cznej wymagają regularnego zażywa-
nia leków o właściwych porach (…) Po 
rozmowie z podopieczną okazało się, 
że chora sama pobrała leki, w tym leki 
niewłaściwe. Podopieczna bardzo źle 
się czuła i była zaniepokojona nieobe-
cnością opiekunki (…) W dniu 25 lute-
go zaniepokojona sytuacją skonta-
ktowałam się z chorą w godzinach 
przedpołudniowych, która żaliła się, 
że jest bez opieki. Natychmiast uda-
łam się do chorej i ok. 11.00 podałam 
jej leki i śniadanie”. – głosi oświad-
czenie innej opiekunki, która praco-
wała dla firmy „Serce”.

Zaraz po uzyskaniu informacji od 
swoich pracownic o braku opieki 
w pierwszym przypadku nad panem 
cierpiącym na cukrzycę, właścicielka 
firmy „Serce” bez zastanowienia 
zawiadomiła policję, aby zareagowali 
w tej sprawie. 
– Tu już nie chodzi o przetarg. Od 
wielu lat świadczymy te usługi, moje 
opiekunki zżyły się ze swoimi po-
dopiecznymi, są dla nich jak rodzina. 
Nie mogę pozwolić na to, aby nowa 
firma traktowała tych chorych jak to-
war, a nie ludzi. Dlatego zdecydowa-
łam się powiadomić o całej sprawie 
prokuraturę. Jeśli zaistnieje taka 
konieczność moja firma jest w stanie 
w ciągu dwóch godzin zabezpieczyć 
cały teren i wszystkich chorych 
– mówi Stanisława Fac.
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Anna Szopa stanowczo temu 
zaprzecza – W obu przypadkach opie-
kunki były. Mogą to poświadczyć ich 
rodziny. Opiekunki z „Serca” miały tyl-
ko przekazać informacje i nie wiem 
dlaczego wykonywały usługi, które 
nie leżały już w ich gestii. Ci podo-
pieczni to ludzie bardzo chorzy, często 
tracą poczucie czasu i jestem zbul-
wersowana, że ten fakt wykorzystuje 
pani Stanisława Fac i zmusza ich do 
fałszywych zeznań 
– twierdzi Anna Szopa. 
– Ośrodek Pomocy Społecznej był na 
bieżąco w kontakcie z Koordynatorem 
z ramienia Agencji Opiekuńczo-Me-
dycznej i Handlowej z Katowic, która 
była odpowiedzialna za organizację 
świadczenia usług opiekuńczych na 
terenie naszego miasta. Usługi były 
świadczone zgodnie z przyznaną li-
czbą godzin w ustalonych godzinach 
z podopiecznym. Agencja Opiekuń-
czo-Medyczna i Handlowa takie usługi 
zapewniła, a godziny w których są 
one realizowane są dostosowane do 
potrzeb podopiecznego 
– tłumaczy Teresa Bac, 
zastępca dyrektora OPS.

Pani Fac stawia jeszcze wiele 
innych zarzutów, np. o braku wykwa-
lifikowanej i doświadczonej kadry 
firmy z Katowic. Stanowczo zaprzecza 
temu sama zainteresowana, jak rów-
nież dyrekcja OPS – Kadra, która 
świadczy usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi winna 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
które określone są w Rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 
września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 
189, poz. 1598 z późn. zm.). 
Kwalifikacje, o których mowa zostały 

również zawarte w ogłoszonym przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej przetar-
gu. Niespełnienie chociażby jednego 
z warunków SIWZ wyklucza złożoną 
ofertę 
– wyjaśnia Teresa Bac.

O problemie zrobiło się głośno. 
Do sprawy włączono radnych, proku-
raturę, a także media. Radny Janusz 
Tarasiewicz wystosował w tej sprawie 
specjalną interpelację. Jednak, czy 
w tej całej przepychance między 
„starą” a „nową” firmą, z udziałem 
OPS, nie zapomniano o najważniej-
szym – o losie samych podopie-
cznych? Czy, jak się to u nas często 
zdarza, pod szczytnymi hasłami, przy-
krywką pomocy potrzebującym, nie 
próbuje się tak naprawdę walczyć 
o umowę z OPS, która niesie ze sobą 
stałe dobre  źródło dochodu? Z pun-
ktu widzenia niedołężnych ludzi mniej 
jest ważne, kto świadczy te usługi, 
ważne, by robił to dobrze i należycie, 
pod stała kontrolą Ośrodka Pomocy 
Społecznej. I może nawet dobrze, że 
sprawa ostatecznie trafiła do pro-
kuratury, bo każda ze stron ma swoje 
racje, które trzeba będzie rozstrzy-
gnąć. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, 
będzie to bardzo niepokojący sygnał 
dla OPS i nauczka, że postępowanie 
jedynie zgodnie z wymogami formal-
nymi może okazać się niewystarcza-
jące. Niestety, ale w tym wypadku nie 
można uczyć się na błędach, bo cho-
dzi o zdrowie i życie ludzi, którzy sami 
nie mogą o siebie zadbać.

wasze komentarze
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Ü

Jak nie zgłosiło się do przetargu to 
do kogo pretensje?Interes ponad wszy-
stko w tym konkretnym przypadku.
autor: julia

Szefowa z firmy katowickiej nie-
adekwatnie odpowiedziała na oskar-
żenia... to już jest podejrzane a po 
wtóre robi ze starszego człowieka wa-
riata mówiąc że "nie ma poczucia cza-
su" co mi zwykłemu człowiekowi się nie 
podoba i to mówi osoba która powinna 
być czuła na tego typu słowa a sama je 
wypowiada.
autor: Edward

Jaka to różnica,kto wygra przetarg 
na usługi pełnione przy biednych sta-
rych ludziach. Ważne jest serce i kul-
tura osobista opiekunów,a pilnować te-
go powinien szef oddziału i nie udawać, 
że nie ma problemu. Każdy z nas będzie 
stary i bezbronny i o tym pamiętajmy. 
Nie wolno krzywdzić starego, schoro-
wanego człowieka!
autor: Anna

W tym całym zamieszaniu najgo-
rzej wychodzą podopieczni. Ludzie 
starzy nie lubią zmian. Byłam świa-
dkiem krzyku i płaczu osoby chorej, 
która krzyczała, że chce p.Anię. Szefo-
wa (chyba) nawet nie mogła wejść do 
mieszkania. To jest straszne!!!!
autor: Yeti

Ü

Ü

Ü

Ü

Jestem byla pracownią firmy Serce 
to prawda opieka nad chorym jest naj-
ważniejsza a pani Fac starała zawsze 
kogoś posłać nawet po godzinach my 
opiekunki bardzo zrzyłyśmy sie  podo-
piecznymi niektórzy traktowali nas jak 
własne dzieci do dziś miło wspominam 
niektórych a doświadczenie które zdo-
byłam nauczyło mnie pokory. 
autor: kasia

Poprzednia firma, nasza jastrzęb-
ska też nie pracowała najlepiej. Różnie 
bywało z kwalifikacjami pracowników. 
Nie ma powodu robić nagonki na obe-
cnie pracującą firmę. "Serce" mogło 
stanąć do przetargu, nie zrobili tego, 
cóż - interes się skończył i proponuję 
aby szefowa zaprzestała swych szkalu-
jących działań.
autor: zniesmaczona mieszkanka

Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 w Jastrzębiu-Zdroju, a w szczególności 
przygotowaniem przetargów i ich wy-
nikami powinny zainteresować się 
odpowiednie służby. 
autor: jastrzebianin

Można sobie wyobrazić, jak taki 
wykształcony, nowoczesny człowiek 
musi cierpieć na widok kogoś, z kim 
trudno jest porozmawiać na swoim 
poziomie.To chyba ci najinteligentniejsi 
są za eutanazją. Oczywiście po to, żeby 
nie musieli cierpieć.
autor: Tadeusz

Ü

Ü

Ü

W specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia (szkoda że plik już 
został usunięty...czy powinien?) Było 
napisane, że osoba przystępująca do 
przetargu musi złożyć oświadczenie, iż 
jej pracownicy (opiekunki) są osobami 
niekaralnymi, więc pytam Panią T. Bac, 
niby na jakiej to podstawie takie oświa-
dczenie ma złożyć poważny praco-
dawca; czy nie przypadkiem na podsta-
wie zaświadczenia o niekaralności????
autor: Sprostowanie

Bardzo proszę szefostwo o zain-
teresowanie sie losem starców naj-
prawdopodobnie nie mających rodzin. 
Pobyt ich w szpitalu na Przyjaźni, to 
kaźnia. Prosze wyciągnąć rownież kon-
sekwencje w stosunku do personelu 
tam pracującego
autor: GERTRUDA

Mówią że Panu Bogu nie udała się 
starość a ja piszę że Panu Bogu nie udał 
się OPS w Jastrzębiu który nie patrzy 
w ogóle na starszych i opuszczonych 
którzy oparcie mają tylko w opiekun-
kach.
autor: Simon

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na
www.jasnet.pl
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W każdym mieście, również i naszym czło-
wiek narażony jest na różnego rodzaju nie-
dogodności, których nie da się wyeliminować. 
A to pęknie rura z wodą i zalewa mieszkanie, 
uchodzi gaz i pojawia się poważne zagrożenie 
czy też można wjechać w niezauważoną dziurę 
w drodze, narażając samochód na usterki. Co 
wtedy zrobić. Każdy przeważnie wie, że są ró-
żnego rodzaju służby powołane do usuwania ro-
zmaitych awarii i pomocy obywatelowi, ale mało 
kto zna ich numery telefonu na pamięć lub nosi 
przy sobie. A jeśli do tego dojdzie zdenerwowa-
nie, to człowiek może poczuć się bezradny wo-
bec sytuacji, w której się znalazł. Nie sposób 
przecież nosić przy sobie wszystkich telefonów 
tych służb, tym bardziej, że niektóre się zmie-
niają. 

Jednak jest na to prosty sposób – wystarczy 
zapamiętać jeden krótki telefon 986. Pod tym 
numerem dyżurują dyżurni Ośrodka Dyżurnego 
Straży Miejskiej - strażnicy miejscy, którzy są je-
dnocześnie pracownikami Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. Mieści się ono 
w siedzibie SM w Jastrzębiu-Zdroju i jest powo-
łane po to, aby pomagać mieszkańcom. 

Z czym można się zgłaszać dzwoniąc pod 
ten numer? Komendant Straży Miejskiej Marek 
Wróbel nie stawia żadnych ograniczeń i mówi, 
że ze wszystkim z czym obywatele mają pro-
blem. „Naszym zadaniem jest rozpoznać sy-
tuację i podjąć odpowiednią interwencję. Zda-
rzało się, że otrzymywaliśmy telefony od napra-
wdę zdesperowanych ludzi, którzy „zacięli” się 
w windzie i nie potrafili wyjść. Dzwonili też 
mieszkańcy w sprawie złego stanu dróg i innych 
zagrożeń, na przykład wybitych szyb w oknach 
lub zdewastowanego otoczenia na ich osiedlu, 
że nie wspomnę już o nie odśnieżonych cho-
dnikach i drogach. Wprawdzie to nie straż miej-
ska ma za zadanie usuwać te wszystkie nie-
dogodności, jednak można się do nas śmiało 
zwracać w każdej sprawie. Zdiagnozujemy pro-
blem i zwrócimy się do odpowiedniej instytucji 
o natychmiastową interwencję” – wyjaśnia ko-
mendant. Jak ktoś nie ma prądu, brakuje gazu, 
pęknie mu rura, czy zatną się drzwi do mie-
szkania, może dzwonić pod ten numer, a straż 
miejska niezwłocznie uruchomi odpowiednią 
służbę i zorganizuje pomoc dla potrzebującego. 

Telefon o numerze 986 jest czynny całą do-
bę i zawsze znajduje się pod nim funkcjonariusz 
gotowy odebrać zgłoszenie. Nie może on 
odpowiedzieć mieszkańcowi, który zgłasza daną 

interwencję, że to nie jego sprawa. „Nigdy je-
szcze, odkąd jestem komendantem, z takimi sy-
tuacjami nie miałem do czynienia. To my jesteś-
my dla obywatela i udzielamy mu pomocy. Nu-
mer 986 na pewno nie jest głuchym telefonem, 
a o potrzebie jego istnienia świadczy ilość 
spraw, które są zgłaszane za jego pośredni-
ctwem” – mówi Marek Wróbel. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego podejmuje sprawy prozaiczne, doskwie-
rające mieszkańcom. Podmiot ten jest przygoto-
wany również na działania w przypadku za-
istnienia sytuacji nagłych. PCZK współdziała 
wtedy ze służbami niosącymi pomoc humani-
tarną oraz zapewnia odpowiedni przepływ infor-
macji. Ma wtedy miejsce współpraca z WZK - 
Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM, a do-
wodzenie przejmuje prezydent miasta. 

Jak dyżurni PCZK sprawdzają czy ich inter-
wencje są skuteczne? 

„Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny 
podejmuje działania za pośrednictwem tele-
fonu. Zdarza się, że później występujemy z ofi-
cjalnym pismem do danej instytucji i oczeku-
jemy na wyjaśnienia zgodnie z postępowaniem 
kodeksu administracyjnego. Mamy więc wszy-
stko udokumentowane. Jeśli natomiast u mie-
szkańca powstaje wrażenie, że nic się nie dzieje, 
to może to być spowodowane tym, iż nie wszy-
stko da się natychmiast załatwić. Dla przykładu 
podam, że usunięcie śmieci z danego terenu 
i doprowadzenie go do odpowiedniej estetyki 
wymaga najpierw ustalenia jego właściciela, 
a później wyegzekwowania – zgodnie z prawem 
– odpowiednich działań. Niestety nie da się tego 
wykonać w ciągu godziny czy jednego dnia” – 
opowiada komendant SM. Każdy obywatel może 
ponadto przyjść do siedziby SM i zostanie poin-
formowany o tym, jakie czynności zostały po-
djęte w związku z jego zgłoszeniem. 

Co do pojawiających się zarzutów o nie za-
wsze odpowiednią interwencję strażników miej-
skich, to komendant Marek Wróbel mówi, że nie 
ma przeszkód, aby sprawdzić faktyczny stan 
rzeczy. Każda rozmowa jest nagrywana i nie ma 
problemu z ustaleniem, jak przebiegała i jakie 
działania podjął funkcjonariusz. „Bywało, że po 
odsłuchaniu przebiegu rozmowy okazywało się, 
że zarzuty o nieprawidłową reakcję strażnika 
były pozbawione najmniejszego sensu. Dlatego 
mogę powiedzieć, że osoby odbierające zgło-
szenia zachowują się profesjonalnie i podejmują 
odpowiednie działania” – mówi. 

Numer 986 jest łatwy do zapamiętania na-
wet przez dzieci i osoby starsze - program 
,,Smokuś pomaga dzieciom” między innym pro-
paguje hasło: ,,Masz problem, zadzwoń 986”. 
Warto wiedzieć, że można skorzystać z pomocy 
strażnika miejskiego, który odbiera te połą-
czenia. Jest to nie tylko wygodne, ale i pozwala 
zaoszczędzić trudu „użerania” się z odpowied-
nimi urzędami. Co by nie mówić zgłoszenia, 
pochodzące ze straży miejskiej traktują one 
z większą powagą. Poza tym straż miejska ma 
możliwości dyscyplinowania tych służb, które 
zapominają o swoich podstawowych obowią-
zkach. Tak więc po co samemu podejmować 
działania na własną rękę, skoro można zlecić to 
odpowiednio przygotowanym funkcjonariu-
szom. 

„Lokalizacja PCZK (Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego) w Urzędzie Miasta
i w straży miejskiej pozwala prezydentowi za-
oszczędzić znaczną sumę pieniędzy, które mogą 
być spożytkowane na poprawę bezpieczeństwa
i porządku w mieście w znacznie lepszy sposób. 
Pragnę dodać, że drugim istotnym do zapa-
miętania numerem telefonu jest numer 112, 
który obsługuje policja (z telefonu komórko-
wego) i również powiadamia odpowiednie po-
dmioty władne do podjęcia skutecznych działań 
ratowniczych lub udzielenia innej pomocy, 
a straż pożarna obsługuje 112 – z telefonu sta-
cjonarnego. Służby te ściśle ze sobą współ-
pracują i przekazują sobie informacje i zape-
wniam państwa, że informacja nie zostanie zle-
kceważona i będzie skutecznie podjęta inter-
wencja odpowiednich służb w zależności od 
rodzaju zdarzenia” – podsumowuje komendant 
Marek Wróbel.

Co ma zrobić człowiek, który nagle znajdzie się w trudnej dla niego 
sytuacji? Czy zawsze będzie pamiętał numery telefonów służb, 
które są odpowiedzialne za poszczególne działania? Czy w ogóle je 
zna. Przecież naprawianiem windy, usuwaniem awarii wodno-
kanalizacyjnych czy bezpieczeństwem na drodze osiedlowej 
zajmują się różne służby. A bywa tak, że szybka reakcja jest na 
wagę złota, bo oznacza skuteczną pomoc dla poszkodowanych. 
W takich sytuacjach przydatny może być krótki numer telefonu

Nieuczciwi 
kierowcy 
prezydenta?
W ubiegłym tygodniu do Prokuratury 

Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju 

wpłynął anonim podpisany przez 

nieokreślonych strażników miejskich. 

Domagają się zbadania nadużyć 

w rozliczeniach paliwa przez kierowców 

prezydenta Mariana Jeneckiego 

i zastępcy prezydenta Krzysztofa Baradzieja. 

Sprzeciwiają się umieszczeniu jednego 

 nich w straży miejskiej, co ich zdaniem, 

rzuca cień na wizerunek tej służby. 

Obawiają się też matactwa w tej sprawie. 

„31 marca prezydent miasta 

Marian Janecki skierował sprawę 

do prokuratury o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez dwóch kierowców. 

Do czasu wyjaśnienia sprawy, 

kierowcy zostali odsunięci od swoich 

dotychczasowych obowiązków 

i zostali przeniesieni do innej pracy. 

Jeden z kierowców do Wydziału 

Organizacyjnego, a drugi do Straży Miejskiej” 

- komentuje zastępca prezydenta 

Krzysztof Baradziej. 

„Sprawę przekazaliśmy policji w celu 

sprawdzenia treści zawartych w anonimie. 

Dopiero po dokonaniu tych ustaleń 

podejmiemy dalsze decyzje” 

- mówi Prokurator Rejonowy 

Jacek Rzeszowski.
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Wiosna za oknem dynamicznie zmienia świat. W przyrodzie zielone listki z dnia na dzień robią się coraz większe, stąd też sprawiają coraz 
więcej radości. Pojawiają się też pierwsze żółte żonkile, pachnące narcyzy i kolorowe tulipany. W świecie ludzi natomiast, można 
zaobserwować wielkanocny zawrót głowy. Wspaniałe świąteczne i wiosenne wystawy sklepowe, bogate w zajączki, kurczaczki i baranki, 
przykuwają dużą uwagę każdego z nas. Stąd też myślimy już o ciastach, potrawach, kolorowych jajeczkach, wielkanocnych 
przyozdobieniach i innych drugoplanowych rzeczach. Co natomiast z istotą najważniejszych świąt chrześcijańskich? Jak w ogóle przeżywamy 
święta Wielkiej Nocy? Do czego przykładamy wagę?
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Konkurs tradycyjnych wyrobów został 
zainaugurowany po raz pierwszy w gminie 
Zebrzydowice. Potem podobne konkursy za-
częły pojawiać się również w innych miejsco-
wościach w regionie. To ważne, aby potrawy, 
które przygotowywały nasze mamy, babcie 
i prababcie nie odeszły w zapomnienie i mogły 
się nimi delektować kolejne pokolenia. Taki wła-
śnie jest cel imprezy, a każda receptura dokła-
dnie dokumentowana. Planowane jest bowiem, 
najprawdopodobniej w X rocznicę kulinarnych 
zmagań, wydanie książki będącej zbiorem 
wszystkich pyszności, które cieszyły zmyły na 
przestrzeni lat. - Celem organizowanego przez 
nas konkursu jest nasze kulinarne dziedzictwo 
oraz prezentacja i dokumentacja wypieków 
z naszego regionu, zwłaszcza tych, które przy-
gotowane zostały według dawnych już zani-
kających receptur – tłumaczyła Małgorzata Guz, 
dyrektor GOK w Zebrzydowicach.

Panie starają się zawsze zaskoczyć i do-
zukują się coraz to starszych, ciekawych prze-
pisów, które wynajdują w starych zeszytach 
i książkach swoich babć, mam oraz tych prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie, drogą 
ustną. 

“Z najstarszych przepisów, jakie znalazłyśmy, 
pochodzą czeskie dołeczki i morawskie koła-
czyki z makiem i serem” 
– mówiła mgr Armila Tylíková z ZO ČSŽ o.s. 
Petrovice u Karviné. 
“Na naszym stole znajduje się m.in. murzin, 
rogaliki z kiełbasą, mazurki, baby, tort szla-
checki, chlebowy, kołacze, domowy chleb, ro-
lada serowa, piernik marchewkowy, nalewka 
miodowa, malinowa i z aronii. Przepisy na te wy-
roby mamy od naszych mam i babć. Przechodzą 
one z pokolenia na pokolenie. Zawsze, kiedy 
jakieś nowe znajdziemy, to wymieniamy się nimi 
ze sobą. Trzeba kontynuować i rozpowszechniać 
to, co tradycyjne, aby przetrwało przez nastę-
pne pokolenia i nie zanikło” 
– opowiadały: Sztymon Wanda, Jadwiga Śmieja 
z KGW w Marklowicach Górnych. 
Tradycją na stołach Ziemi Cieszyńskiej jest 
murzin, czyli domowa kiełbasa zapiekana w cie-
ście drożdżowym. Nie zabrakło go w sobotę na 
żadnym stoisku. W Kaczycach wyjątkowo ten 
przysmak zwie się pecynkiem.
“To jest to samo co murzin tylko u nas w Kaczy-
cach nazywa się pacynek. Aby był dobry, wę-
dliny muszą być świeże i u nas w domu wędzo-
ne. Jury zawsze urzeka nasz pecyn” 
– podkreślała dumnie Bronisława Żelazek 
z KGW Kaczyce. 

Część potraw to rezultat własnej in-
wencji twórczej gospodyń. Kulinarne zmagania 
to zderzenie tradycji z nowoczesnością oraz po-
mysłowością gospodyń, pragnących udoskona-
lać i unowocześniać niektóre stare receptury. 
“Są potrawy tradycyjne i coś z nowoczesności. 
Tradycyjne to murzin, baba drożdżowa, mako-
wiec, sernik. Z nowości są unowocześnione 
ciasta na bazie buraczków, marchewki, dyni, 
tort z masą ziemniaczaną. Przepisy mamy od 
naszych mam i babć, a nowoczesne z cza-

sopism. Zawsze staramy się coś nowego 
 wprowadzić. W tym roku naszym koni-
  kiem jest pasztet orzechowy, ciasto 
    porowe i tort z masą ziemniaczaną” 

   – objaśniała Brańczyk 
Krystyna z KGW 
Zebrzydowice. 

“Staramy się, aby zawsze było coś innego. 
W tym roku pierwszy raz pojawił się na naszym 
stole pasztet z czterech mięs i tort fasolowy. Są 
to przeważnie tradycyjne przepisy od naszych 
babć i ze starych kucharskich książek, czasem 
trochę unowocześniamy niektóre receptury i po-
wstaje tradycyjna, ale udoskonalona potrawa” 
– wyznała Czernik Janina z KGW Kończyce Małe.

To trudne, aby z setek potraw wybrać te 
najbardziej wyjątkowe. Jury co roku ma ciężki 
orzech do zgryzienia. 
“Jest kilka kryteriów oceny. Musi to być oczy-
wiście smak, jak przy każdym takim konkursie. 
W tym przypadku jednak jest to mało przydatne 
kryterium, ponieważ jestem tutaj od początku 
konkursu i przyznam szczerze, że jeszcze nie-
smacznej rzeczy nie jadłam. Oprócz tego zwra-
camy uwagę na wygląd oraz na to, czy dany wy-
rób jest tradycyjnym ze Śląska Cieszyńskiego. 
Oczywiście Panie bardzo twórczo podchodzą do 
konkursu i również eksperymentują. Próbują ro-
bić nowe rzeczy, ale zauważamy duży zwrot ku 
tradycji. Są to plusy tego konkursu, że obser-
wuje się powrót do starych receptur, które Panie 
chętnie szukają. Coraz częściej pojawiają się 
ciemne mąki, bo dawniej przecież nie było bia-
łej. Jest tort marchewkowy, z buraków, w tym 
roku pojawił się fantastyczny tort z fasoli. Były to 
kiedyś zamienniki dla mąki. Najbardziej zasko-
czył nas właśnie tort z fasoli i bardzo dobry tort 
z porami, z ciemnej mąki” 
– opowiadała Renata Karpińska, członek jury. 

Organizatorzy podkreślają, że konkurs 
nie jest rywalizacją. Przyświecają mu wyższe ce-
le, jakimi jest podtrzymywanie tradycji regio-
nalnych i dobra zabawa. Uczestnicy biorą sobie 
to przesłanie do serca i prześcigają się w pomy-
słach, czego rezultatem jest z roku na rok coraz 
wyższy poziom stoisk, przez co konkurs zyskuje 
coraz wyższą rangę. W sobotę wzrok przycią-
gały kolorowe, pięknie zdobione wyroby, wio-
senne dekoracje stołów, oraz paradne stroje re-
gionalne gaździn. W tym roku gospodynie z Bo-
gumina pierwszy raz pokazały się w tradycyj-
nych strojach, a dekorację ich stołu stanowiła 
makieta tamtejszego kościoła. 

Godne podziwu jest to, że wyroby jakie 
cieszyły oko, węch i kubki smakowe na zam-
kowej sali, goszczą na stołach w domach wszy-
stkich gaździn podczas Świąt Wielkanocnych, 
które obowiązkowo muszą być tradycyjne. 
Domownikom można tylko pozazdrościć. 
“Święta są u mnie w domu tradycyjne, bo w koń-
cu tak powinno być. Wszystkie potrawy, jakie tu 
widzimy, znajdują się na moim stole. Prócz tego 
będą też trzy rodzaje pasztetów, żurek i zupa 
czosnkowa 
– mówiła Czernik Janina z KGW Kończyce Małe. 
“U każdej z nas zawsze te potrawy pojawiają się 
na święta. Podstawą jest murzyn i babki pięcio-
kolorowe o różnych smakach. W koszyku wiel-
kanocnym jest wszystko to, co powinno być, 
kiedy idzie się ze święconką do kościoła. Jest 
chrzan, kiełbaska swojska, szynka, pecyn, ba-
bka, chleb, sól, baranki, zajączki i jajka. Wszy-

stko to powinno znaleźć się w każdym koszyku, 
bo na drugi dzień świąt śniadanie zaczyna się od 
koszyka wielkanocnego” 
– tłumaczyła Bronisława Żelazek 
z KGW Kaczyce. 

Sala Zamku w Zebrzydowicach co roku 
pęka w szwach od smakoszy. Nie ma co się dzi-
wić, każdy chce spróbować choć kilku potraw. 
A co najchętniej degustują? 
“Ludzie najbardziej lubią słodkie potrawy, np. 
mazurek, ale w tym roku mamy też pyszny 
pasztet z selera 
– zauważył Damian Chrapek 
z ZSEG w Cieszynie. 
“Najchętniej próbują makowce, ciasta droż-
dżowe i różnego rodzaju mazurki. Jednak chę-
tnie też smakują nowych rzeczy, np. ciasta bura-
czanego lub z marchewki, bo są to raczej rzadko 
spotykane wypieki 

twierdziła Brańczyk Krystyna 
z KGW Zebrzydowice.

Do konkursu zgłaszają się co roku Koła 
Gospodyń Wiejskich, szkoły i osoby indywidu-
alne. Wypieki oceniane są w dwóch kategoriach. 
Pierwsza, to Stoisko - torty (np.: z kartofli i mar-
chwi, torty szlacheckie), ciasta (np.: baranki 
i wieńce wielkanocne, plecionki czeskie, strucle 
z orzechami, baby), pączki, (np.: kreple, chru-
stki, zozworki, rożki-półksiężyce, murzyny z kie-
łbasą). W drugiej kategorii natomiast oceniany 
jest najoryginalniejszy „Koszyk Wielkanocny". 

W tym roku do udziału w konkursie 
zgłosiły się następujące grupy:
KGW Kończyce Małe, KGW Kaczyce, 
KGW Marklowice Górne, KGW Zebrzydowice,
KGW Ustroń Centrum, ZO ČSŽ o.s. Petrovice 
u Karviné, Občanské Sdružení Maryška 
z Bogumina, oraz Zespół Szkół Ekonomiczno -
Gastronomicznych im. Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Jury w składzie: 
dr Barbara Grabowska, 
mgr inż. Renata Karpińska, 
oraz mgr Urszula Zwardoń, 
postanowiło w tym roku przyznać nagrody 
następującym grupom:

Kategoria Stół Wielkanocny
1 miejsce: KGW Marklowice Górne
2 miejsce: Občanské Sdružení Maryška 
z Bogumina
3 miejsce: KGW Kaczyce

Kategoria Koszyk Wielkanocny
1 miejsce: ZO ČSŽ o.s. Petrovice u Karviné
2 miejsce: KGW Ustroń – Centrum
3 miejsce: ZSEG w Cieszynie

Ponadto jury przyznało nagrody specjalne dla 
KGW w Zebrzydowicach za Dortę z porów, oraz 
dla KGW w Kończycach Małych za Dortę z fazoli.

– 



8 www.jasnet.pl    gorący temat

Pan ma odmienne zdanie na temat 
działań TBS „Daszek” 
niż jego obecny prezes?

Uważam, że wypowiedź obecnego prezesa TBS 
„Daszek”, Krzysztofa Warlewskiego jest wyni-
kiem frustracji. Od ponad roku pełni bowiem fun-
kcję prezesa i z tego co wiem, nie udało mu się 
rozpocząć żadnej nowej inwestycji. Przedsta-
wione przez niego propozycje rozwoju TBS- u są 
mgliste, mało konkretne i obawiam się, że rynek 
w „Zdroju” jeszcze długo nie powstanie. Nie 
wiem, dlaczego w wywiadzie poświęcił mi tak du-
żo miejsca. Przecież miał czas, aby realizować 
swoje  pomysły, zamiast odnosić się do moich 
działań jako prezesa zarządu.  

Czy to prawda, że początkowo 
uzyskanie kredytu było 
stosunkowo łatwe?

Rzeczywiście tak było. Ilość wniosków kredyto-
wych w stosunku do środków finansowych jakim 
dysponował Bank, była na korzyść TBS-ów. Ale 
obojętnie, czy wniosków było dużo czy mało, 
trzeba było je najpierw napisać. A to była ciężka 
praca. Kilka razy zdarzyło mi się, że nasz wnio-
sek został odrzucony i jechałem do Warszawy, 
żeby o niego walczyć przed komitetem kredyto-
wym. Udało mi się te środki finansowe dla spółki 
i miasta wywalczyć! Trzeba pamiętać o tym, że 
wnioski, które składało się do Banku Gospodar-
stwa Krajowego w Warszawie są trzyetapowe. 
Najpierw jest wniosek wstępny, promesa 
kredytowa i umowa kredytowa. To jest dość długi 
okres, waha się od 2 do 5 lat. 

Dlaczego nie podjęto budowy 
kolejnych bloków na ul. Witczaka?

Druga inwestycja nie została podjęta, gdyż TBS 
„Daszek” dostał promesę kredytową w wysoko-
ści 9 mln zł, a koszty po przetargu na budowę by-
ły znacznie większe niż wstępnie planowaliśmy 
z biurem projektowym, a które wynikały z koszto-
rysów inwestorskich. Ktoś musiał te pieniądze 
dopłacić. 

Kto miał dopłacić 
do tej inwestycji?

Te koszty miało ponieść miasto Jastrzębie-Zdrój. 
Wydaje mi się, że jeżeli gmina decyduje się już 
na istnienie takiej spółki, to te pieniądze powinny 
się znaleźć w budżecie. I rzeczywiście były, ale 
w kwocie niewystarczającej do rozpoczęcia ro-
bót budowlanych i domknięcia budżetu inwesty-
cji. Zabrakło nam ok. 2 – 3 mln zł, co przy inwe-
stycji rzędu ok. 22 mln zł i budowie: 75 mieszkań 
na wynajem, garażu podziemnego dla samocho-
dów, dróg dojazdowych, sieci zewnętrznych oraz 
małej architektury, nie jest kwotą wygórowaną. 
Przynajmniej tak mi się wydawało.

Dlaczego koszty tej inwestycji 
tak mocno wzrosły?

Ten grunt jest atrakcyjny, ale nieuzbrojony. Tam 
kompletnie nic nie ma – nie ma kanalizacji de-
szczowej, sanitarnej, prądu, wody. Tam trzeba 
wszystko robić od zera. Pierwszy blok był dosyć 
łatwy pod względem samej zabudowy, gdyż pra-
ktycznie wszystkie media biegły wzdłuż ul. Wi-
tczaka. Należy jednak nadmienić , że budynek 
przy ul. Witczaka jest tymczasowo podłączony  
do  studzienek kanalizacyjnych w miejscu, gdzie 
mieszkają siostry zakonne. Ale to tylko doraźne 
rozwiązanie! Dla tego miejsca wszystkie media 
trzeba dopiero poprowadzić, uzbroić cały ten te-
ren. Wybudować nową stację trafo, uporządko-
wać kanalizację deszczową i sanitarną w całym 
kwartale ulic Witczaka i 1 Maja. Dlatego koszty 
wykonania kolejnego budynku są znacznie wię-
ksze. TBS „Daszek” nie może obciążyć tak duży-
mi kosztami swoich przyszłych najemców.

Obecny prezes twierdzi, 
że przez Pana upór inwestycja 
w „Zdroju” została przerwana.

Jako Prezes Zarządu miałem prawo kierować 
polityką spółki i podejmować takie, a nie inne de-
cyzje. Podobno uparłem się, żeby nie zmienić 
funkcji tego budynku na samą mieszkaniówkę. 
To nieprawda. Odbyła się rozmowa z Zarządem  
Miasta, aby cześć usługową zastąpić mieszka-
niową i w ten sposób obciążyć kosztami w wyso-
kości 70% Bank. Zostało to zrobione. Zarząd 
Spółki zmienił dokumentację projektową w tym 
zakresie, a następnie wystąpiliśmy do Urzędu 
Miasta o zmianę decyzji o pozwoleniu na budo-
wę. 

Więc dlaczego budowa 
kolejnego bloku nie ruszyła?

Miasto miało nam wnieść aportem gotówkę 
w wysokości ok. 7 mln zł. Jeszcze przed likwida-
cją Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udało
mi się wynegocjować, aby ta kwota była rozdzie-
lona na dwa okresy budżetowe. Miasto mogło
wnosić nam tę gotówkę w ratach, np. w pier-

wszym roku milion, w drugim pięć itd., albo 
w każdym roku po trzy mln zł. Bank poszedł nam 
maksymalnie na rękę. Mimo zmiany projektu 
Miasto nie podniosło kapitału zakładowego 
spółki. Chcieliśmy budować, poszliśmy na kom-
promis i nic. Jedyny właściciel spółki, czyli Miasto 
może zrobić z nią, co uważa za stosowne. Jeżeli 
w tym momencie Zarząd Miasta podjął decyzję, 
że budowa mieszkań na wynajem w taki sposób, 
jaki robiliśmy to do tej pory, już go nie interesuje, 
to jego autonomiczna decyzja z którą ja mam 
prawo polemizować. Tym bardziej, że zapo-
trzebowanie na mieszkania w naszym mieście 
jest bardzo duże. Jednocześnie patrząc na inwe-
stycje, które toczą się w Jastrzębiu, np. hala 
widowiskowo-sportowa, która pochłonęła już tyle 
milionów złotych, a to jeszcze nie koniec, osobiś-
cie uważam, że te 7 mln zł gmina była w stanie 
nam wnieść.

Dlaczego tak bardzo zależało Panu 
na lokalach użytkowych?

Cały proces inwestycyjny w dzielnicy „Zdrój” był 
zupełnie nietypowy. Działka jest bardzo atra-
kcyjna, to miała być dzielnica reprezentacyjna, 
gdzie odbywałyby się wszystkie plenerowe im-
prezy miejskie. To miała być wizytówka naszego 
miasta – rynek, a to niestety kosztuje. Ta parcela 
musi żyć, a zabudowanie jej kolejnymi blokami, 
gdzie będą tylko same lokale mieszkalne spo-
woduje, że ona umrze. Aby to miejsce żyło mu-
szą tam powstać sklepy, restauracje, kawiarnie 
itp. Wydawało mi się, że ten teren powinien dać 
coś więcej naszym mieszkańcom niż same mie-
szkania. Poza tym przychód z lokali użytkowych 
jest w 100% przychodem spółki, gdyż tym z lokali 
mieszkaniowych musimy się dzielić i właściwie 
większość wraca do Banku na spłatę kredytu.

A co z garażem podziemnym?
Pomysł likwidacji garażu wielopoziomowego jest 
absurdalny. Zgodnie z planem zagospodarowa-
nia przestrzennego na jedno mieszkanie trzeba 
zapewnić 1,1 miejsca parkingowego. Zrobienie 
parkingu obok budynku spowoduje, że cały 
„Zdrój” były zabudowany tymi parkingami. Przy 
tym układzie terenu aż się prosiło, żeby zrobić 
garaż pod ziemią. Ten teren jest na tyle atra-
kcyjny, że nie można zalać go samochodami 
mieszkańców. Poza tym garaż podziemny przy-
nosi dochód, a miejsce parkingowe nie, a tego 
też nikt nie brał pod uwagę. 

Czy miał Pan jakieś alternatywne 
pomysły skąd pozyskać finanse?

Pomysłów było parę, m.in. budowa mieszkań na 
własność. TBS „Daszek” miał budować sam lub 
znaleźć inwestora. Pojawił się jeden deweloper, 
który był zainteresowany naszą inwestycją, była 
to firma z Katowic. Jednak po przeliczeniu ko-
sztów zrezygnowali. Wiadomo, że takie firmy 
chcą zarobić, liczą jedynie na zysk.
Rzeczywiście pojawił się jeszcze inwestor, o któ-
rym wspominał pan Warlewski. Przysłał pismo 
do Zarządu – lakoniczne. Co prawda z treści 
wynikało, że byłby zainteresowany przejęciem 
inwestycji. Jednak jeśli rzeczywiście ktoś chce 
przejąć inwestycję w kwocie nominalnej ok. 
25 mln zł, a kwocie rynkowej znacznie przekra-
czającej tę wartość, to w interesie spółki jest taką 
budowę realizować samodzielnie, a nie tak po 
prostu sprzedać majątek.

Wizualizacja terenu przy ul. Witczaka



Inny pomysł był taki, żeby powołać spółkę-córkę 
i wspólnie budować tę inwestycję. Jednak trudno 
było znaleźć inwestora, który byłby w stanie na 
warunkach, które ja jako Prezes Zarządu uważa-
łem za odpowiednie i dobre dla spółki, przystąpić 
do współpracy. 

A kredyty 
z innego źródła?

Taki pomysł również się pojawił. Bank PKO B.P. 
w Jastrzębiu-Zdroju był w stanie wspomóc nas 
finansowo. Przyznam się, że w pewnym mo-
mencie, kiedy dowiedziałem się, że władze mia-
sta pracują nad zmianą statutu spółki w punkcie 
związanym ze zmianą organu Zarządu Spółki, 
wiedziałem, że mój czas jest policzony. Jeżeli 
Zarząd Miasta nie rozmawia z prezesem spółki, 
na temat tak oczywistych spraw, to jest brak wo-
tum zaufania i tak to przyjąłem. Trudno, abym 
w tym stanie rzeczy podejmował kluczowe dla 
spółki decyzje związane z zaciągnięciem tak du-
żego kredytu komercyjnego.

Czy miał Pan żal, że TBS „Daszek” 
nie otrzymał z budżetu pieniędzy 
na tę inwestycję?

Jako członek Zarządu nie mogłem mieć żalu do 
właściciela spółki o to, że podjął taką decyzję. Ja-
ko Ryszard Rakoczy, mieszkaniec tego miasta – 
owszem. W pewnym czasie zabrało komunikacji 
między moją osobą a władzami miasta. Jako pre-
zes TBS „Daszek” mogłem decydować o polityce 
spółki. To było moje zdanie i z biegiem czasu 
uważam, że dobrze postąpiłem, bo co to było te
 7 mln zł? Te pieniądze zostały wpakowane w ró-
żne inwestycje, które w mieście wcale nie były 
potrzebne. Mogliśmy je dostać i budować. Byłem 
mocno rozgoryczony, że moja trzyletnia praca, 
aby pozyskać środki z BGK poszła na marne. 
Miasto się chwali, że zdobyło pieniądze na jakąś 
drogę, kanalizację czy żłobek. A tu 9 mln zł odda-
liśmy walkowerem i pieniądze poszły do innego 
miasta. W tym roku moglibyśmy zasiedlać już ko-
lejny budynek, wszystkie problemy z uzbroje-
niem tego gruntu byłyby rozwiązane. Mielibyśmy 
piękny kolejny budynek z garażem podziemnym, 

choć może i bez lokali użytkowych.

Czy został Pan odwołany 
ze swojego stanowiska?

Zgodnie ze statutem upłynął czas mojej kadencji. 
Nie jest wielką tajemnicą, że współpraca między 
mną a obecnym prezesem nie układała się. Więc 
wyszło jak wyszło. Ale żałuję tej zmarnowanej 
szansy dla Jastrzębia, bo takich okazji jest nie-
wiele do wykorzystania.

Jaką drogę powinien obrać„Daszek”?
Mam nadzieje, że uda się rozpocząć inwestycję. 
Ten teren musi być zagospodarowany, ale musi 
być dobrze zagospodarowany. Tak, żeby nikt po 
latach nie powiedział, że spartaczyliśmy sprawę. 
Życzę spółce, by dalej rozwijała budownictwo 
społeczne, bo mam świadomość, że nadal istnie-
je ogromne zapotrzebowanie na lokale mieszkal-
ne w naszym mieście.

Janusz Tarasiewicz 
I wiceprezesem 
KZLiS
W dniu 9 kwietnia Janusz Tarasiewicz 
został wybrany na pierwszego wiceprezesa 
Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców 
z siedzibą w Koninie. 
„W swoich działaniach nadal będę zmierzał do 
obrony członków spółdzielni mieszkaniowych, 
a także do zapewnienia im jak największego 
wpływu na sposób zarządzania spółdzielnią. 
Będziemy też oczekiwali od kandydatów 
na parlamentarzystów, niezależnie od opcji 
politycznej, konkretnych deklaracji 
w sprawach spółdzielczych. 
Jest to podyktowane tym, że większość zmian 
można wprowadzić wyłącznie na drodze 
legislacyjnej, a to leży w kompetencji 
posłów i senatorów. Oczekujemy zapowiedzi 
konkretnych działań w kwestii projektów 
ustaw na temat spółdzielczości” 
– mówi Janusz Tarasiewicz.

5 milionów 
w Pawłowicach
Mieszkaniec Pawłowic dołączył w sobotni 
wieczór, 2 kwietnia do grona milionerów, 
skreślając szczęśliwe sześć liczb w loterii 
Lotto. „Szóstka" (1, 15, 18, 19, 41, 42), 
którą "skreślił" zwycięzca, była warta 
dokładnie 5 166 053,90 złotych i została 
wytypowana metodą chybił trafił. 
Był to jeden z trzech zakładów zawartych 
przez wspomnianego mieszkańca 
w kolekturze przy ul. Górniczej.
Nie jest to pierwszy szczęśliwy mieszkaniec 
Pawłowic, który sięgnął po tak wysoką 
wygraną. Pierwsza tego rodzaju "szóstka" 
padła w 1999 roku. W tym roku przybyło 
już 16 Lottomilionerów, w tym dwóch z woj. 
śląskiego. Łącznie jest ich już 777.
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Kąpielisko Zdrój, ul.Witczaka

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej robi się coraz bardziej napięta. Związki 
zawodowe domagają się 10 proc. wzrostu płacy zasadniczej i są przeciwko 
prywatyzacji czy też upublicznieniu firmy. Niedawno załoga Spółki podjęła decyzję 
o tym, że w dniu 18 marca przeprowadzi 24-godzinny strajk we wszystkich jej 
zakładach. Zarząd wydaje się stać niezachwianie na swoim stanowisku, które 
polega na powiązaniu podwyżki wynagrodzeń z wprowadzeniem motywacyjnego 
systemu płac, a to wiąże się z przyjęciem nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracowników. Jedno jest pewne, że przeciąganie liny pomiędzy 
związkami zawodowymi, a zarządem JSW nie służy dobrze firmie, która ma już 
niedługo zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Zofia Florek

Stadion Miejski, ul.Harcerska 
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Związki zawodowe też blokowały stocznie, nie 
były reformowalne i co teraz SZKODA ŻE NIE BYŁO 
JESZCZE POPULARNE STWIERDZENIE - WINA PANA 
TUSKA. Tak trzymać w zieleni miejskiej jest praca za 
1.400 będziecie mieli z czego spłacać kredyty, 
i pijaństwo się ukruci!
autor: leszek

A kto ma dzisiaj w Polsce gwarancję zatrudnie-
nia? Związki walczą o swoje i mydlą oczy górnikom 
na ich zatracenie. Róbcie tak dalej i skończycie jak 
stocznie.
autor: Heretyk

Brawo Zagórowski. Związkowcy nie przedstawili 
ani jednego racjonalnego argumentu przeciw pry-
watyzacji. JSW na GPW !!!! Związkowcy kłamczuchy 
na księżyc.
autor: kazik pniowek

Nie można zapominać o tym, że 114 tysięcy ludzi 
pracuje w górnictwie, a licząc firmy kooperujące - 
widzimy, że jest to ok. pół miliona osób. Górnictwo to 
znaczący pracodawca i podatnik.
autor: bubu

Artykuł finansowany przez zarząd żenada 
zamiast zająć się dialogiem ze strona społeczną 
nadal kręcą media media media. Zagórowski musi 
odejśc!!!
autor: gornik

Zniszczą JSW zanim będzie sprywatyzowana. 
MOŻE O TO CHODZI, ABY JĄ SPRZEDAĆ ZA BEZCEN 
NIBY NA GRANICY BANKRUCTWA, A PÓŹNIEJ 
WYPRACOWYWAĆ ZYSKI....
autor: RR

Panu ministrowi finansów aż się oczy świecą na 
myśl o tych 3,5 mld zł z prywatyzacji. Jeśli będą 
strajki to z pewnością znacząco wpłynie to na war-
tość akcji podczas debiutu. Ja jako górnik dostanę 
mniej, być może wcale, ale mam to gdzieś. Naj-
więcej radochy będę miał z tego jak Pana Grada 
szlag trafi jak mu do budżetu jakieś marne ociepy 
wpłyną :)
autor: Songo

Związkowcy doprowadza do bankruci JSW. Tak 
jak stocznie w Gdańsku i Szczecinie. Do dzisiaj ludzie 
plują na ich widok na ulicy!!!
autor: tulipan

Najważniejsze powiedzenie to "metry, metry...". 
Po przyjęciu nowego Układu Zbiorowego Zarząd do-
wali takie limity wydobycia, że te 10% podwyżki zni-
knęłoby w tłumie. Dzicz i metry to się stanie. Notory-
cznie łamie się przepisy BHP byleby wydobycie było. 
Dozór przymyka na to oko.
autor: pracownik dołowy JSW

Ile orientacyjnie wzrośnie cena energii elektry-
cznej po sprywatyzowaniu JSW i KW?
autor: odbiorca

Jestem młodym pracownikiem i nie interesuję 
mnie kto będzie właścicielem spółki, CHCĘ 
PRACOWAĆ !!!  Nie boję się utraty pracy bo jestem 
na "pierwszej linii frontu" (oddział wydobywczy) .
autor: Górnik kwk jas-mos

Zarząd chce jak najszybciej sprywatyzować 
spółkę , a do pięciu lat po prywatyzacji SPRZEDAĆ 
ZAŁOGĘ poprzez przeniesienie Nas do prywatnych 
firm. W których niebędzie przywilei ani gwarancji 
zatrudnienia .
autor: Górnik KWK ZOFIÓWKA

Panowie co za bzdury piszecie, bo górnik to zaraz 
pijak i wszystko co najgorsze dajcie już sobie na 
luz....KAZIK i reszta tego pokroju to widocznie de-
speraci albo sfrustrowani nie doszli górnicy. 
PS. Tacy są właśnie Polacy jak jednemu sie powodzi 
i zarabia to trzeba go zniszczyć bo ja nie mam.... 
pozdrawiam normalnych
autor: GÓRNIK KWK JAS-MOS

precz z łże-prywatyzacją i nie zlustrowanymi 
prezesami! Walczcie górnicy o swoje, bo zostaniecie 
na lodzie... Wywieźcie ten zarząd na taczkach.
autor: normalny

wasze komentarze

Katarzyna Barczyñska

KWK Pniówek, fot. www.jsw.pl

KWK Pniówek, fot. www.jsw.pl
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www.jasnet.pl
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Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wro-
cławiu: „ustawodawca nie określa tytułu, z jakiego przy-
sługują diety radnemu. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
dieta powinna mieć związek z wykonywaniem mandatu. 
Przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze się pod uwagę 
funkcje pełnione przez radnego, nie uwzględnia się nato-
miast sytuacji osobistej i zawodowej poszczególnych rad-
nych”. 

Nikt oficjalnie nie mówi o tym, że wysokość diet, którą 
otrzymuje się za pełnienie funkcji radnego ma swoje zna-
czenie dla kandydatów do sprawowania tej funkcji. Dla 
przeciętnego człowieka nie są to wcale małe pieniądze. 
Niektórzy mogą tylko pomarzyć o kwotach jakie są wypła-
cane dla naszych „działaczy społecznych” i to bez żadnego 
opodatkowania. Szeregowy radny otrzymuje na rękę 
1340 zł. Jeśli załapie się na funkcję wiceprzewodniczącego 
komisji stawka wzrasta do kwoty – 1 650 zł. Przewo-
dniczący komisji inkasuje – 1860 zł. Największa pula do 
podziału przypada członkom prezydium Rady Miasta. 
Każdy wiceprzewodniczący, a mamy ich 3, pobiera dietę 
w wysokości 1860 zł. Przewodniczący Rady Miasta dostaje 
2060 zł. Dla porównania przewodniczący zarządu osiedla 
czy rady sołeckiej otrzymuje na rękę 250 zł. Pod warunkiem 
przedstawienia protokołu z posiedzenia zarządu lub rady 
sołeckiej. Pozostali działacze osiedlowi i sołeccy pracują za 
darmo, robiąc o wiele więcej dla lokalnej społeczności niż 
niejeden radny. Każda wypłata, renta, czy innego rodzaju 
dochód jest opodatkowany w naszym kraju. Dlaczego więc 
ta forma „wynagrodzenia” jest traktowana szczególnie?

Trudno znaleźć w polskim prawodawstwie szczegóło-
we przepisy w, jaki sposób rozliczyć radnego z pobieranej 
diety. Tak naprawdę wyborcy nie wiedzą, jaka część tych 
pieniędzy jest wydawana na pokrycie kosztów rzeczywistej 
działalności społecznej, a jaka na podreperowanie budżetu 
domowego. Ustawodawca postanowił zwolnić z podatku te 
kwoty, co wskazuje na to, iż nie są one wynagrodzeniem za 
pracę. Raczej należy domniemywać, że dieta jest traktowa-
na jako zwrot kosztów poniesionych z związku ze sprawo-
waną funkcją. 

Chodzi przecież o to, aby radni byli skuteczni i dostępni 
dla społeczeństwa przez cały czas trwania kadencji, a nie 
tylko na jej zakończenie w celu pozyskania głosów. Tym 
bardziej więc musi budzić zdziwienie, że wcale niemała 
grupa naszych wybrańców ma, na przykład problemy z wy-

syłaniem maili, a poruszanie się po Internecie jest dla nich 
czarną magią. Zdarzają się nawet tacy, którzy przyznają się 
do braku telefonu komórkowego. Czy umieją go obsłu-
giwać? Tego już nie dopowiadają. Niektórzy mówią, że nie 
mają środków na zakup komputera lub wymijająco odpo-
wiadają, że jest im niepotrzebny. Ale skoro wyborcy takich 
przedstawicieli sobie życzą, to jest to oczywiście ich wola. 
Chociaż wydawałoby się, że znakiem czasu jest umieję-
tność posługiwania się zdobyczami nowoczesnej cywiliza-
cji. Na co zatem radni wydają otrzymywaną dietę?

Za sumę w graniach 1300 – 2000 tyś zł naprawdę mo-
żna być skutecznym radnym. Przede wszystkim poprzez 
stały kontakt z ludźmi za pomocą maila, telefonu komórko-
wego czy przyjazdu na spotkania osiedlowe i inne zebrania. 
Zdarza się i tak, że mieszkańcy mają problemy z rozpozna-
niem poszczególnych radnych… ponieważ tak rzadko ich 
widują. A przecież za pobieraną z kasy miejskiej dietę mo-
żna przejechać wiele kilometrów. Każdy może sobie poli-
czyć ile rozmów telefonicznych da się opłacić za tą kwotę, 
ile bezpłatnego urlopu w pracy pobrać. Na sumy te wielu 
mieszkańców Jastrzębia musi pracować przez cały miesiąc 
lub nawet dłużej. 

Często jest tak, że radni nie posiadają – czemu trudno 
się dziwić – szczegółowej wiedzy z różnych dziedzin życia. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówili sobie profe-
sjonalną ekspertyzę lub skorzystali z odpłatnej konsultacji 
specjalisty. Jak na razie nie słychać o takich inicjatywach. 
Dość popularne jest za to wśród nich, co samo w sobie jest 
chwalebne, obdarowywanie ludzi, którzy zostali dotknięci 
przez zły los, ale czynienie tego z pieniędzy „dietetycznych” 
jest pewnym pójściem na łatwiznę. Ponieważ zmniejsza się 
tym samym pula środków na cele związane z wykonywa-
niem mandatu. A wspomagać potrzebujących szlachetnie 
jest z własnych dochodów. 

Jak przejawia się aktywność radnych, za którą „płaci” 
jastrzębskie społeczeństwo widać na sesjach Rady Miasta 
oraz komisjach. Zdarzają się tacy członkowie Rady, którzy 
mają już po kilkadziesiąt interpelacji, jak Janusz Tara-
siewicz czy Jerzy Lis oraz tacy, którzy nie mają ich zbyt wie-
le. Radni mają też obowiązek być w co najmniej dwóch ko-
misjach, ale nic nie stoi na przeszkodzi, aby udzielali się do-
datkowo w większej ilości komisji, do czego prawie nikt się 
kwapi. Sporo osób ma zastrzeżenia, co do kompetencji nie-
których radnych, które czasami budzą wątpliwości. 

Radni maj świadomość, że pieniądze otrzymywane 
z budżetu miasta są dietą i nie są opodatkowane. Jednak 
zapytani o cele na jakie je przeznaczają, zazwyczaj odpo-
wiadają niechętnie i z ociąganiem. Jakby było to coś wsty-
dliwego, o czym niekoniecznie należy mówić. 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Matusiak, 
z Prawa i Sprawiedliwość, wskazuje na ustawę o samorzą-
dzie gminnym, która reguluje te kwestie. „Dietę przezna-
czam na sfinansowanie kontaktów z wyborcami, a więc do-
jazd na różnego rodzaju spotkania. Opłacam także szkole-
nia. Oprócz tego finansuję przedsięwzięcia charytatywne. 
Bywa też tak, że na te cele wydaję więcej środków niż otrzy-
muję. Poza tym każdy radny musi też zadbać o właściwy 
wygląd podczas posiedzeń Rady Miasta” - mówi (Nie są 
jednak znane próby wprowadzenia specjalnego munduru 
dla radnych, ani ubrania roboczego). Radny i wiceprzewo-
dniczący RM Andrzej Kinasiewicz, ze Wspólnoty Samorzą-
dowej, zauważa różnicę pomiędzy dietą, a wynagrodze-
niem. „Dieta to rekompensata za działalność, którą radni 
wykonują, często kosztem swojej pracy zawodowej, w któ-
rej nierzadko muszą skorzystać z urlopu bezpłatnego. Na-
tomiast pensja wynika ze stosunku pracy. Ze środków otrzy-
mywanych z budżetu miasta - diety pokrywam wszelkie do-
jazdy na spotkania z mieszkańcami, telefony, koresponden-
cja. Partycypuje we współfinansowaniu potrzeb osób, które 
same nie potrafią sobie poradzić. Na wszystkie te cele 
przeznaczam dużą część diety”. Radny Jarosław Potępa 
z Platformy Obywatelskiej również zauważa różnicę między 
dietą, a pensją. Wskazuje, że pieniądze otrzymywane przez 
radnego są rekompensatą kosztów, jakie wiążą się z wy-
konywanym mandatem. Według niego obciążenia zwią-
zane z posiedzeniami Rady Miasta to między innymi konie-
czność zakupienia odpowiedniego ubioru. „Zdarza mi się 
brać urlop bezpłatny i dieta równoważy mi straty z tym zwią-
zane. Ale też bierzemy udział w różnego rodzaju imprezach 
i spotkaniach, na które przecież trzeba dojechać. Na cele 
statutowe Rady Miasta przeznaczam ok. 50-70 proc. tych 
pieniędzy” - wyjaśnia. Jerzy Lis z Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej uważa dietę za „dodatkowe wynagrodzenie 
ustanowione decyzją władz ustawodawczych. Ma reko-
mpensować włożony wysiłek w działalność społeczną, 
umożliwiającą im realizację zadań do jakich stworzony jest 
samorząd terytorialny. Jest to forma docenienia czy wyna-
grodzenia za pracę radnych wkładaną w funkcjonowanie 
Rady Miasta. Dieta nie jest absolutnie zwrotem kosztów 
poniesionych z tytułu wykonywania mandatu. A co w takiej 

sytuacji musieliby powiedzieć emeryci, którzy nie pracują. 
Mogę powiedzieć, że część swojej diety przeznaczam na 
Sojusz Lewicy Demokratycznej” - odpowiada. 

Tak więc radni w większości wiedzą czym jest dieta i uz-
nają ją za rekompensatę kosztów związanych z pełnieniem 
funkcji radnego. Nieco problemów nastręcza im nawet sza-
cunkowe wykazanie na co przeznaczają pieniądze. Nato-
miast radny Jerzy Lis – odznaczający się w tym gronie od-
miennością poglądów – uważa dietę po prostu za opłacenie 
trudu, wiążącego się z pracą w Radzie. Trudu, który należy 
docenić i wynagrodzić. Tylko dlaczego są to kwoty nie-
opodatkowane, a więc nie są wynagrodzeniem?

Znane jest powiedzenie, że za darmo nikt nie pracuje. 
Gratyfikacja finansowa może stanowić zachętę, a nawet 
motywację do większej efektywności. Ale jak, w kontekście 
radnych, sprawdzić ową efektywność? Problem zaczyna 
się już w momencie wyborów, czyli rekrutacji. Nie zawsze 
najlepszy wygrywa, skoro taka jest wola społeczeństwa. 
W jaki sposób też wycenić wkład radnych w działania samo-
rządowe, które w większości są pochodną pracy urzę-
dników miejskich? Nie są jednak znane samodzielne ini-
cjatywy radnych, które zakończyłyby się podjęciem konkre-
tnych uchwał (nie licząc apeli RM lub uchwał okoliczno-
ściowych). W skrajnych przypadkach pojawiają się głosy, że 
cześć radnych to osoby niekompetentne, słabo orientujące 
się w gospodarce czy finansach publicznych. Powoduje to, 
że rzadko są poważnymi, dobrze przygotowanymi partne-
rami dla naczelników wydziałów, z którymi współpracują na 
komisjach. Za co więc radni dostają pieniądze?

Mieszkańcy Jastrzębia, w sondzie przeprowadzonej na 
łamach portalu „JasNet” optują za tym, że sprawowanie fun-
kcji radnego to praca społeczna (52 proc) i nie powinno się 
za nią otrzymywać wynagrodzenia. Inni uważają (26,4 
proc.), że radni powinni otrzymywać tylko zwrot poniesio-
nych kosztów. A mniejszość (17 proc), że powinno wypłacać 
się wynagrodzenie z tytułu pełnienia mandatu radnego. 

Można uznać, że głos radnych to vox populi (głos ludu), 
ale pod warunkiem, że jest to głos silnie słyszalny, poparty 
ich aktywnym działaniem. Działaniem konkretnym, dla do-
bra miasta przy pełnym wykorzystaniu środków, które mają 
do dyspozycji.
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„Jastrzębska Noc z Andersenem”? O co tu chodzi? Przede wszystkim o dobrą 
zabawę! Jest to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane z okazji urodzin 
Hansa Christiana Andersena i Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej. 
Do obchodów tego święta dołączyła się również jastrzębska biblioteka, która 
z tej okazji zorganizowała szereg bardzo ciekawych atrakcji dla maluchów. 
A wszystko odbyło się w nocy z 1 na 2 kwietnia w Masnówce, jednej z filii MBP.

"Gorąco" 
o cieple
W środę, 6 kwietnia mieszkańcy 
bloków należących do Górniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej (GSM) 
spotkali się z prezesem GSM 
Gerardem Weychertem 
oraz Radosławem Plutą, 
zastępcą do spraw technicznych. 
Zebranie, które odbyło się 
w Szkole Podstawowej Nr 19 
zostało zorganizowane przez 
Zarząd Osiedla Staszica i dotyczyło 
opłat za centralne ogrzewanie. 
Zostało zwołane na wniosek 
mieszkańców, którzy domagali się 
wyjaśnień w związku z dopłatami 
do centralnego ogrzewania za 
ubiegły okres grzewczy. 

Podczas spotkania niektórzy 
mieszkańcy nie kryli swojego 
zdenerwowania i głośno domagali 
się wyjaśnień. Na sali można było 
usłyszeć między innymi takie głosy: 
„Za co my płacimy?! 
Przecież to skandal żądać od nas 
takich dopłat! Skąd się to wzięło!”, 
„Czy my jesteśmy jakimiś 
bogaczami, że stać nas na takie 
opłaty. Skąd mamy wziąć pieniądze 
na zapłacenie tak wysokich cen za 
ogrzewanie. To niemożliwe 
żebyśmy zużyli aż tyle ciepła!” 

Zdenerwowanie lokatorów 
wywołał fakt, że niedawno 
otrzymali wyliczenie zużycia 
ciepła w ubiegłym sezonie 
i duża część z nich zmuszona 
jest dopłacić. Niektórzy wydadzą 
na ten cel 200 czy 400 zł. 
Wprawdzie mogą rozłożyć te kwoty 
na 6 rat, ale to i tak nie jest dla 
części z nich satysfakcjonujące. 

Prezes Gerard Weychert 
wyjaśniał wzrost cen za centralne 
ogrzewanie: 
„W trakcie okresu rozliczeniowego 
tj. roku kalendarzowego 2010 
sezon grzewczy trwał blisko 
dziewięć miesięcy i był dłuższy 
w stosunku do poprzedniego, 
w roku 2009 o prawie dwa 
miesiące. Także średnie 
temperatury w porównywanych 
okresach grzewczych były niższe 
o blisko dwa stopnie. 
Ponadto znacznie wzrosło średnie 
zużycie ciepła bo około 42 000 GJ 
(gigadżuli), co stanowi 20% wzrost 
w stosunku do roku 2009. 
Dwukrotnie zmieniały się ceny 
ciepła wprowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepła 
i Spółkę Energetyczną 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
Te wszystkie czynniki bezpośrednio 
miały wpływ na wzrost kosztów 
zakupu i dostawy ciepła w 2010 
roku, które podlegają rozliczeniu 
i właśnie teraz jesteśmy 
zobligowani przedstawić 
je państwu po zakończeniu 
okresu rozliczeniowego”.

Podczas zebrania mieszkańcy 
zwrócili się o zakręcanie 
kaloryferów na korytarzach, 
tak aby nie pobierały ciepła, 
dalszą termomodernizację bloków 
oraz działania zmierzające 
do oszczędzania ich środków 
finansowych. Zobowiązali też 
zarząd do skutecznego ściągania 
opłat z tytułu najmu lokalu 
od mieszkańców, którzy uchylają 
się od tego obowiązku.
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Pociąg 
Rybnik-
Warszawa?
W czasie ostatniego posiedzenia 
Sejmu poseł Krzysztof Gadowski 
po raz kolejny zainteresował się 
sprawą przywrócenia 
bezpośredniego połączenia 
kolejowego pomiędzy Rybnikiem 
a Warszawą. Poseł wskazał m.in. 
na fakt, że Rybnik jest stolicą 
subregionu liczącego około 
650 tys. mieszkańców, 
a sam region skupia wiele 
ważnych zakładów przemysłowych, 
wyższe uczelnie i instytucje istotne 
ze strategicznego punktu widzenia. 
Ponadto nie można bagatelizować 
roli powstającej w regionie 
autostrady A1. 
„Ważnym elementem w układzie 
komunikacyjnym naszego 
subregionu jest uruchomienie 
bezpośredniego połączenia 
z Warszawą. Czy w najbliższym 
czasie możemy się tego połączenia 
spodziewać? Kiedy zostanie 
uruchomione?” 
– podsumował wystąpienie poseł. 

Przedstawiciel Ministerstwa 
Infrastruktury przypomniał, 
że połączenie kolejowe Rybnika 
z Warszawą było kiedyś 
realizowane w standardzie 
pociągu ekspresowego. 
Kursował pociąg ˝Skarbek˝, 
który docierał do Warszawy 
w czasie ok. 4 godzin. 
Niestety, linia przestała 
funkcjonować 1 września 2009r. 
Chcąc wrócić do tej tradycji, 
Ministerstwo wystąpiło do spółki 
PKP InterCity o zbadanie 
technicznych możliwości oraz 
skutków ekonomicznych 
uruchomienia połączenia 
bezpośredniego na trasie 
Rybnik – Warszawa. 
Możliwości techniczne istnieją. 
Wydłuży się bieg jednego 
z istniejących pociągów TLK: 
albo relacji Warszawa - Katowice, 
albo relacji Białystok - Katowice 
przez Warszawę aż do Rybnika. 
Wstępnie można oczekiwać, 
że od 1 września w ramach 
małej korekty rozkładu pociąg 
taki zostanie uruchomiony. 

Uwagę posła Krzysztofa 
Gadowskiego zwrócił też fatalny 
stan torowisk na Śląsku 
i brak remontów. 
W efekcie tych zaniedbań 
pociągi na wielu trasach poruszają 
się z prędkością 20 km/h. 
Przedstawiciel Ministerstwa 
odpowiedział, że prace remontowe 
trwają: stopniowo wymieniana jest 
nawierzchnia torowa 
i modernizowane są obiekty 
inżynieryjne znajdujące się 
np. na linii nr 140 Rybnik-Katowice. 
W planach na ten i na przyszły 
rok dla tej linii ujęto prace 
inwestycyjne. W rezultacie czas 
przejazdu skróci się, bo pociąg 
będzie jechał na całej trasie 
z prędkością 80 km/h. 
Remonty obejmą też ciąg E30 
między Katowicami a Krakowem, 
a na odcinek od Sosnowca Jęzora 
do Krakowa podpisano duży 
kontrakt w formule 
˝projektuj i buduj˝. 
Prace budowlane zaczną się 
pod koniec bieżącego roku 
i potrwają około trzech lat.
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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 
Polityki Gospodarczej 
i Bezrobocia 
Przewodniczący 
Klubu Radnych PO

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

Dyżury w siedzibie 

jastrzębskiej 

Platformy Obywatelskiej

ul. Katowicka 24, 

godz. 16:00 – 17:00

20.04.11 Piotr Włodarek

27.04.11 Elżbieta Siwiec

04.05.11 Alina Chojecka

11.05.11 Roman Foksowicz

Dyżury radnych

w Urzędzie Miasta

Jarosław Potępa 05.05
Elżbieta Siwiec 19.05
Piotr Włodarek 16.06
Alina Chojecka 30.06

Dyżury radnej Sejmiku 

Anny Hetman

Siedzibia jastrzębskiej PO

ul. Katowicka 24,  godz. 16.00-17:00

27.04.11, 25.05.11

Damian Gałuszka 

Każda 1 środa miesiąca

SP nr 17 – Ruptawa, godz. 16-17, 

SP nr 10 ul. Zielona godz. 17-18

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

Z prac Sejmiku Województwa Śląskiego
?Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę 
na wykorzystanie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój 
surowca drzewnego pozyskanego podczas realizacji 
zadania pn.: Budowa drogi Głównej Południowej na 
odcinku od DW 933 ul. Pszczy-ńskiej w Jastrzębiu-
Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie etap I.
?Wszczęto postępowanie konkursowe na sta-
nowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
?Ogłoszono konkursy na realizacje zadań publi-

cznych w wielu zakresach, m.in. w dziedzinie poli-
tyki, kultury, wsparcie działalności hospicyjnej i inne. 
Szczegóły: www.slaskie.pl  zakładka – konkursy.
?Zostanie uruchomiony program JESSIKA, który 
stwarza szansę na ożywienie zdegradowanych 
obszarów, poprzez ich rewitalizację. Zaletą JESSIKI 
jest odejście od tradycyjnego mechanizmu udzie-
lania bezzwrotnych dotacji na rzecz mechanizmu 
odnawialnego. Umożliwia ona (w odróżnieniu od 
dotacji) wielokrotne wykorzystanie tych samych śro-

dków. Innymi słowy, JESSICA stwarza możliwość 
przedłużenia dostępności funduszy unijnych prze-
znaczonych na realizację projektów rewitalizacyj-
nych. Kwota 60 mln euro – w postaci pożyczek dla 
wnioskujących beneficjentów – zostanie w całości 
przeznaczona na realizację projektów rewitalizacyj-
nych. Przy systemie Jessica ze wsparcia skorzysta 
wielokrotnie więcej podmiotów (dotychczas ok. 
20%), a tym samym przyspieszą się radykalnie 
procesy rewitalizacyjne na terenie województwa.

TAK DLA FLAGI
Jan Paweł II – wielki Człowiek, wielki Papież, wielki Polak i Patriota. 

Zawsze mówił o Polsce i Polakach wielkimi słowami. 
Ojczyzna była dla Niego ważnym elementem Jego posłannictwa. 

W wierszu „Ojczyzna” napisał: 
„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyobrażam sobie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, 

jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym aby wszystkich ogarniać 
w przeszłości dawniejszą niż każdy z nas: z niej się wyłaniam… 

gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.” 

Nie tylko przy okazji Beatyfikacji ocalajmy Jego dziedzictwo! Bądźmy Patriotami! 
Włączmy się do akcji: „TAK DLA FLAGI”
1 Maja – Beatyfikacja Jana Pawła II
2 Maja – Święto Flagi
3 Maja – Święto Konstytucji 
Wywieśmy flagi narodowe w te świąteczne dni majowe. Zapraszają:

Krzysztof Gadowski- Poseł na Sejm RP
Platforma Obywatelska w Jastrzębiu-Zdroju

Radni Klubu Radnych Platforma Obywatelska  
Młodzi Demokraci

Samorządowcy z gmin Godów, Mszana, Gorzyce 
i Świerklany z inicjatywy Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Gadowskiego spotkali się 6 kwietnia z Dyrektor od-
działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Pani Ewa Tomala-Borucka.

W siedzibie firmy Lafrentz nadzorującej budowę 
autostrady A1 na odcinku od Gorzyczek do Świerklan 
rozmawiano na temat terminów zakończenia prac 
i zabezpieczenia interesów gmin. Samorządowcy 
Piotr Oślizło - wójt Gorzyc, Mariusz Adamczyk - wójt 
Godowa i Mirosław Szymanek - wójt Mszany. Był tak-
że Dariusz Prus, wicestarosta powiatu wodzisła-
wskiego oraz Eugeniusz Wala, przewodniczący rady 
powiatu zainteresowani byli postępami prac, czy dro-
gi lokalne zniszczone podczas budowy zostaną na-

prawione. Pytali także o dopłaty do komunikacji. 
Przez objazdy wzrastają koszty gmin odpowiedzial-
nych za dowóz dzieci do szkół. Na wszystkie pytania 
starała się odpowiedzieć Pani Dyrektor Ewa Tomala-
Borucka oraz Piotr Kuciak inżynier kontraktu odpo-
wiedzialny za nadzór nad budową. Poseł Krzysztof 
Gadowski starał się o zorganizowanie spotkania po-
nieważ samorządowcy a w szczególności Mariusz 
Adamczyk – wójt gminy Godów sygnalizowali proble-
my w kontaktach z GDDKiA. Spotkania inwestora 
budowy autostrady czyli GDDKiA oraz samorządow-
ców powinny na stałe wpisać się w kalendarz inwe-
stycji – komentuje Poseł Krzysztof Gadowski- to po-
może w szybkim i sprawnym rozwiązywaniu proble-
mów.

Spotkanie w sprawie autostrady A1 GDDKiA 
w sprawie zobowiazań wobec gmin
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OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam garaż przy ul. Karola Miarki 
na przeciwko ogródków działkowych. 
Cena 10 000,- do negocjacji.
kontakt: 603 883 838

Sprzedam 2 działki budowlane 
o pow. 14,92 a i 7,55 a na ul. Młyńskiej. 
Media już w działce. Cena pierwszej 
130 tys. zł, a drugiej - 95 tys. zł. 
Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 514 383 247

Sprzedam M-6
Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 
(10 piętro). Cena 130 tys. zł. 
kontakt: 603 993 339 lub 784 650 020

Sprzedam 11-letni dom o pow. 220 m2. 
dwa wejścia, 2 kuchnie i 2 łazienki, 
dobra lokalizacja, przy lesie, 
3.kondygnacyjny, garaż, cena 529 tys. 
do negocjacji. 
kontakt: 511 012 863

Kupię używany blaszany garaż 
w dobrym stanie 
kontakt: 604701420

Pilnie poszukuje lokalu do wynajęcia 
na działalność handlową w centrum 
Jastrzębia od 40m2 z dostępem 
do wody i WC. 
kontakt: 603 356 677

Szukam garażu do wynajęcia 
na terenie Jastrzębia-Zdroju. 
kontakt: 726 433 330

Małżeństwo szuka do wynajęcia 
mieszkanie lub dom w Jastrzębiu 
lub okolicach minimum 3 pokoje. 
kontakt: 531848959 lub 531848980

Młode małżeństwo szuka do wynajęcia 
M-3 !! Odstępne max. 500zł. 
Konkretne propozycje 
kontakt: omor18@interia.pl

Szukam do wynajęcia mieszkanie
M-3/M-4 lub piętro domu w rozsądnej 
cenie najlepiej na Szerokiej 
- os. 1000-lecia 
kontakt: 79421681

Pilnie poszukuje do wynajęcia 
mieszkania M-4,niskie piętro 
lub blok z windą 
kontakt: gg:4861134 

Szukam do wynajęcia 
mieszkania m-3 w centrum 
517738472 

Szukam do wynajęcia mieszkanie
M-3/M-4 lub piętro domu w rozsądnej 
cenie najlepiej na Szerokiej 
- os. 1000-lecia 
kontakt: 794216817

Tylko dla zdecydowanych
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
Firma zepter -biuro regionalne 
jastrzębie zatrudni przedstawicieli 
handlowych stały etat 2000 brutto
 + premia.  beatastuchlik@wp.pl 
kontakt: 604 573 826

Przyjmę ucznia do zawodu stolarz. 
kontakt: 695 445 640

Przyjmę do pracy kelnerkę/kelnera. 
kontakt: 516069522 lub 691771798

Zatrudnimy fryzjerkę wiek min 23l 
dośw. min 3 lata, oraz kosmetyczkę 
która zajmuje się stylizacja paznokci 
dośw. min 3 lata CV+foto na 
pracawsolarium@op.pl 

Salon Urody w Jastrzębiu-Zdroju 
zatrudni miłą, komunikatywną osobę 
z doświadczeniem na stanowisko 
kosmetyczki lub stylistyki paznokci. 
kontakt: 692 040 050

Zatrudnię kasjerki-sprzedawczynie 
do sklepu spożywczego. 
kontakt: 500 156 101

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

Poszukuję doświadczonej, rezolutnej 
i pomysłowej fryzjerki/-a, której 
podnajmę kompletnie wyposażone 
stanowisko fryzjerskie. 
1000netto/miesiąc 
kontakt: 792 403 732

Restauracja "Olimpia" zatrudni 
kelnera/barmana. Wymagane 
min. roczne doświadczenie. 
kontakt: 32 47 31 004,  503 667 223

Nowa Pizzeria "Cherubinek" 
na ul. 1 Maja poszukuje kierowcy 
z małolitrażowym samochodem. 
kontakt: 507 251 218

Zatrudnię od zaraz sprzedawcę 
do sklepu z bielizną z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, 
komunikatywną i dyspozycyjną.
kontakt: 511 067 685

Poszukuję sprzedawcy 
do sklepu sportowego od zaraz. 
Wymagania: wykształcenie średnie, 
minimum 2 lata udokumentowanego 
stażu w branży handlowej.
kontakt: 609 233 991

Firma Gwarex zatrudni cieśli, zbrojarzy, 
murarzy, brygady podwykonawcze. 
kontakt: 604 887 360

Zatrudnię osoby 
do działu obsługi klienta.
kontakt: 797 631 345

Firma Zepter przyjmie 3 osoby na 
stanowisko Przedstawiciel Handlowy. 
Oferujemy szkolenia, fachową pomoc 
oraz dobre wynagrodzenie. 
CV na adres: maria2406@onet
kontakt: 535 321 980

Honda Hornet 600 2001r., kolor czarny, 
zamontowany wydech firmy Devil. 
Wymieniony układ napędowy
oraz komplet świec. Cena 7800zł. 
kontakt: 510524555

Sprzedam MZ 150 w dobrym stanie. 
kontakt: 500532897

więcej na:   www.jasnet.pl
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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 28. kwietnia.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana pawła II 1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Rozwiązanie krzyżówki nr 4: “CZYTAJ BLOGI JASNETU”. 
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Maria Waśniewska i Ewa Dubiel. Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody prosimy 
o kontakt w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 5 ufundowali:
JSS Społem i JasNet

5

POZIOMO:
1) Rozpoczyna Wielkanocne świętowanie
2) W Wielkanocny poniedziałek
    nie może jej zabraknąć
3) ... dyngus
4) Nazwa pokarmów święconych 
    w Wielką Sobotę 
5) Wysyłamy je z życzeniami 
    do rodziny i bliskich
6) Wielkanocne jajko w jednym kolorze
7) Pierwsza msza Uroczystości
    Zmartchwychwstania Pańskiego

  
      Zmartchwychwstania Pańskiego
  8) Przynosi prezenty na Wielkanoc
  9) Tradycyjne Wielkanocne ciasto
10) Wielkanocna świeca
11) Wielkanocny, z cukru
12) Wkałdamy go do koszyka Wielkanocnego
13) Przed Wielkanocą, trwa 40 dni
14) W łupinach tego warzywa gotujemy jajko,
      aby uzyskać czerwony kolor skorupki
15) Jajko puste w środku

7) Pierwsza msza Uroczystości
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WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Białe z Pucharem Polski! 
Jastrzębska kobieca drużyna hokejowa - Białe Jastrzębie pod wodzą Zbigniewa Wróbla wywalczyły 
Puchar Polski, pokonując w finale Polonię Bytom 6:1. Jastrzębianki miały okazję zrewanżować się 
ekipie mistrza Polski za porażkę w finale MP, jakiej niedawno doznały. Białe powróciły z Bytomia 
z cennym trofeum.
Polonia Bytom - UKH Białe Jastrzębie 0:6

Bramki dla jastrzębskiej drużyny zdobyły: trzy Marta Bigos, a po jednej Magdalena Szynal, 
Ewelina Czarnecka oraz Malwina Jasiewicz. W bramce Białych Jastrzębi fenomenalnie spisywała się 
Agata Kosińska. 
- Jestem bardzo zadowolony z gry całego zespołu. Udało nam się zatrzymać najskuteczniejszą 
zawodniczkę ligi - Karolinę Późniewską. Cieszymy się z tego zwycięstwa i zdobycia Pucharu Polski - 
skomentował na gorąco trener Białych Jastrzębi, Zbigniew Wróbel. 
Tym niezwykle udanym spotkaniem jastrzębianki zakończyły sezon. Białe Jastrzębie wywalczyły 
w ciągu ostatnich miesięcy nie tylko Puchar Polski, ale i tytuł wicemistrza kraju. Już niebawem fani 
jastrzębskich hokeistek będę mieli okazję je zobaczyć podczas wyjątkowego meczu, w którym 
wystąpią zawodniczki, ich rodzice oraz przyjaciele drużyny.
UKH Białe Jastrzębie: Kosińska; Gumowska, Jabłońska, Bigos, Czarnecka, Szynal, Kozyra, 
Kapcia, Jasiewicz, Kierc, Kulas, Dreinert, Malinowska, Tyc, Wróbel, Pocheć

Bezbramkowo 
z Rymerem Rybnik

W rozegranym w środę (13.04.2011)zaległym spotkaniu z rundy jesiennej pomiędzy Rymerem 
Rybnik a GKS Jastrzębie padł bezbramkowy remis. Spotkanie odbyło się na Stadionie Miejskim 
w Rybniku. Jastrzębianie uzyskali tego typu rezultat po raz pierwszy w bieżącym sezonie. Mimo straty 
dwóch punktów podopieczni Andrzeja Myśliwca pozostają oczywiście na pozycji lidera ligi okręgowej 
i zwiększają przewagę nad drugą ekipą w tabeli do czternastu oczek. 

Rymer Rybnik - GKS Jastrzębie 0:0

GKS Jastrzębie: Szymon Prostacki - Tomasz Kocerba, Tomasz Ciemięga 
(46. Witold Wawrzyczek), Kamil Michalczyk, Marcin Bednarek - Bartłomiej Setlak, Kamil Gorzała, 
Arkadiusz Taraszkiewicz, Kamil Jadach - Błażej Pawliczek, Krzysztof Knesz (75. Adrian Kopacz). 
Trener - Andrzej Myśliwiec. 

"Ratownicy" mistrzami MLPH 
Zespół KSRG Zofiówka zdobył tytuł mistrza grupy A Miejskiej Ligi Piłki Halowej. Po rocznej 
nieobecności na najwyższym stopniu podium "Ratownicy" powracają na "złotą" lokatę. 
Wicemistrzostwo naszej miejskiej ligi organizowanej przez MOSiR Jastrzębie przypadło ekipie NSZZ 
Solidarność Zofiówka, a trzecie Pubowi Żywieckiemu - JanPol.  

Warto wspomnieć, iż "Ratownicy" i "Związkowcy" zgromadzili tyle samo punktów, ale o triumfie tych 
pierwszych zadecydowała lepsza postawa w bezpośrednim starciu. Tym niemniej godną podziwu jest 
pogoń, jaką za mistrzami zafundowali sobie piłkarze NSZZ Solidarność, którzy jeszcze kilka tygodni 
temu nie byli faworytami do najbardziej prestiżowych laurów. Ligę opuszczają Colo Team oraz Pizzeria 
Killers.

Nankatsu FC – Oldboje Jastrzębie 13:7 (3:4) Manhattan – SułSport 4:9 (3:2) 
TKKF Chrobry Omega – Pizzeria Killers 6:4 (4:2) Luciano - Futsal – Elita 3:5 (1:1) 
Pub Żywiecki - JanPol – Colo Team 7:1 (3:0) Semi Nosiadek  – KSRG Zofiówka 2:2 (0:0) 
NSZZ Solidarność Zofiówka – Cukiernia Jagódka - MORS 9:1 (3:0) 

Robert Radlak 
doceniony przez MSiT

Robert Radlak otrzymał od Ministra Sportu i Turystyki Nagrodę Indywidualną II Stopnia za wyniki 
sportowe uzyskane w roku 2010. Uroczysta "Gala Trenerów" odbyła się w Warszawie. Nagrodę 
trenerowi i prezesowi KJ Koka Jastrzębie przyznano na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu 
z Dnia 6.06.2007 w sprawie nagradzania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

- Cieszę się, że ministerstwo dostrzegło naszą pracę - powiedział Robert Radlak. 
- Myślę, że 2010 rok był udany. Medal Drużynowych Mistrzostw Europy ma swoją wymowę. Równie 
ważne były krążki zdobyte podczas Indywidualnych Mistrzostw Europy, a także podczas Pucharu 
Świata. Naprawdę cieszy fakt, że nas doceniono. Uważam, że ta nagroda została mi przyznana trochę 
na zasadzie symbolu za pracę całego zespołu. Każdy dołożył tu swoją cegiełkę. Przecież w treningach 
Urszuli Sadkowskiej brali udział zawodnicy naszego klubu, tacy jak Rafał Mączyński czy Szymon 
Kowalski. Wiele pomogli nam również przedstawiciele klubu Czarni Bytom. Traktuję tę nagrodę jako 
pewien symbol docenienia naszej wspólnej pracy - dodał Radlak

Dymisja Szymona Czeczko
Władze spółki GKS 1962 Jastrzębie S.A. informują, iż w poniedziałek, 11 kwietnia 2011 roku, 
do dymisji podał się prezes spółki Szymon Czeczko. Szymon Czeczko pełnił funkcję prezesa od 
momentu założenia spółki akcyjnej w styczniu.

Biegi

Troje reprezentantów Jastrzębia Zdroju wzięło 
udział w IV Półmaratonie Dąbrowskim, który od-
był się w Dąbrowie Górniczej. Najlepiej pobiegł 
Krzysztof Janik z klubu Kenyan Power, który do 
pokonania dystansu ponad 21 km potrzebował 
czasu 1:25:37. Dzięki temu Janik zajął dobre, 36. 
miejsce w generalce i 9. w swojej kategorii. 
Z kolei jako 121. ukończyła imprezę Dagmara 
Dziuk z KB MOSiR Jastrzębie, która była również 
4. w kategorii K20. Bieg ukończył również Janusz 
Wiaderny, który przebiegł linię mety na 319. po-
zycji z czasem 1:46:03. Wygrał Siergiej 
Fiskowycz z Ukrainy.

Ponad siedmiuset zawodników z szesnastu szkół 
z Jastrzębia Zdroju i okolic pobiegło ku czci zma-
rłego przed sześcioma laty papieża Jana Pawła II 
w  kolejnym Biegu Papieskim. Organizatorem za-
wodów był Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, 
a także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Za-
wody tym razem odbyły się na Stadionie 
Miejskim. Na podium nie zabrakło zawodników 
znanych z tras biegowych i innych dyscyplin. 
W klasyfikacjach generalnych triumfowały: 
Szkoła Podstawowa nr 10, Gimnazjum nr 11 
i Zespół Szkół nr 6.

Biegi na orientację

Na terenie zakładu Jedynka w Jastrzębiu Zdroju 
rozegrano zawody z cyklu biegów na orientację. 
Impreza miała rangę Klubowego Pucharu Śląska, 
I rundy Polsko-Czeskiej Euroregionalnej Ligi BnO 
oraz A-RTZ. W poszczególnych kategoriach wy-
stąpiło wielu reprezentantów naszego miasta, 
przede wszystkim tych trenowanych w ramach 
UKS ZSZ Jedynka przez Rafała Mastelę. W kate-
gorii K10 zwycięstwo odnotowała Julia Papszun. 
W kategorii K12 triumfowała Sabina Bodzek, 
a Patrycja Papszun była 3. W kategorii K14 złoto 
zdobyła Kinga Harasymiuk. W kategorii M16 
srebro wywalczył Mateusz Czarnecki. 

Hokej

Tylko dwójka jastrzębskich hokeistów została 
wybrana do składu reprezentacji Polski, która już 
niebawem wyruszy w podróż do Kijowa, gdzie 
odbędą się Mistrzostwa Świata Dywizji I. Wiktor 
Pysz zdecydował, że zabierze ze sobą Mateusza 
Danieluka oraz Macieja Urbanowicza. Do domu 
powrócili natomiast dwaj inni zawodnicy JKH 
GKS: Bartosz Dąbkowski i Kamil Kosowski.

Judo

Weronika Krawczyk, Patrycja Górnik, Patryk 
Nowak, Dominik Grzywacz i Oskar Boryniak 
wystąpią w turnieju głównym Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Młodzi zawodnicy Klubu 
Judo Koka Jastrzębie walczyli w miniony week-
end w Bytomiu. Udane występy naszych judo-
ków pozwoliły im na uzyskanie kwalifikacji do tej 
prestiżowej imprezy. Zawody w Bytomiu były 
drugimi z cyklu imprez eliminacyjnych do OOM.

Kolarstwo

9 kwietnia wystartował ze Stadionu Miejskiego 
kolarski V Rajd Rodzinny "Pierwszy Dzwonek". 
W imprezie wzięło udział ok. osiemdziesiąt osób, 
w tym zarówno dzieci, jak i dorośli. Każdy ucze-
stnik Rajdu otrzymał pamiątkową koszulkę oraz 
mapkę z trasą z naniesionymi punktami kontrol-

nymi. Zadaniem każdego uczestnika było zali-
czenie pięciu punktów oraz udział w konkuren-
cjach sportowych. W zawodach w kategorii ju-
nior (do lat 13) triumfował Krzysztof Banaś, na-
tomiast w kategorii open - Tadeusz Kłopeć. Zwy-
cięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz... symbo-
liczny dzwonek.

Koszykówka

W swoim ostatnim występie w tym sezonie po-
dopieczne trenera Dariusza Gruszczyka pokonały 
na własnym terenie ekipę Odry Brzeg. JKKS 
Jastrzębie pewnie wygrał 72:48, a zwycięstwo 
nie było zagrożone nawet przez chwilę. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje druga kwarta meczu, 
w której jastrzębianki zdobyły aż 19 punktów, 
tracąc zaledwie 4. Tym samym nasz zespół się-
gnął po wicemistrzostwo w śląskiej lidze mło-
dziczek młodszych. Triumfowała bezkonkuren-
cyjna drużyna KS Sosnowiec. JKKS Jastrzębie - 
Odra Brzeg 72:48 (21:18, 19:4, 14:14, 18:12)

Piłka nożna

Coraz bliżej awansu do ligi okręgowej są piłkarze 
Granicy Ruptawa. Ekipa trenera Grzegorza 
Łukasika rozegrała w minioną niedzielę niezwy-
kle ważne spotkanie z trzecim w tabeli LKS 
Skrbeńsko i wygrała 3:2, choć do przerwy prze-
grywała... 0:2. Dzięki zwycięstwu oraz sprzy-
jającej postawie Polonii Łaziska, która pokonała 
Górnika Radlin, przewaga Granicy nad wice-
liderem wzrosła do czterech oczek. Bramki dla 
Granicy strzelali: Przemysław Tasior, Adam 
Śmigielski i Michał Kołterniak. 
LKS Skrbeńsko - Granica Ruptawa 2:3 (2:0), 
Granica: Fryc - Kowal, Syrek, Sadowski, 
Tasior, Gliński, Kłus (45. Utikal), Granica 
(75. Kołterniak), Zaręba (45. Gliński), 
Śmigielski, Adamczyk. 
Trener - Grzegorz Łukasik.

Piłka ręczna

Do bardzo udanych zaliczą miniony weekend 
zawodnicy, trenerzy i działacze klubu H2O 
Jastrzębie. Jastrzębscy pływacy wystartowali na 
trzech imprezach, z każdej przywożąc złote 
medale. W sobotę młodzi jastrzębianie świetnie 
zaprezentowali się podczas mityngu "Sobota 
w Cieszynie". Na najwyższym stopniu podium 
dwukrotnie stanęła Julia Koral, a raz ten sukces 
stał się udziałem Liliany Pająk, Szymona Rdzanka 
i Piotra Mosonia. Warto również wspomnieć, iż 
dwa złota zawisły na szyi dawnej zawodniczki 
H2O, Martyny Żarłok. Ponadto nasi pływacy 
wzięli udział w imprezie "Szukamy przyszłych 
olimpijczyków" w Kędzierzynie, gdzie pierwsze 
miejsce zdobył Samuel Mosoń. Natomiast nasza 
sztafeta 4x50 m stylem zmiennym wygrała w II 
rundzie Ligi Klubów Śląskich. W składzie sztafety 
popłynęli: Weronika Kamieniarz, Barbara Czaja, 
Rafał Fiedosiuk i Wojciech Dołowy

Tenis stołowy

Niezwykle miłą niespodziankę sprawiły swoim 
kibicom jastrzębskie tenisistki stołowe. Podopie-
czne Romana Fajkusa i Władysława Kwietnia 
pokonały w swoim ostatnim ligowym meczu na 
wyjeździę Eltę Łódź, dzięki czemu opuściły 
ostatnią lokatę w ligowej tabeli i uniknęły bez-
pośredniego spadku do II ligi. JKTS wystąpił 
w składzie: Alina Zborowska, Dorota Paluch, 
Karolina Miklar i Helena Jabłońska.
 KS ELTA Łódź - JKTS Jastrzębie 4:6 




