


Coś ładnego - "Morskie Oko" jastrzębskie 
w zagajniku pomiędzy os. Zdrój a lodowiskiem 
- trzeba przyznać, ze jest to dość zadbane, 
są nowe alejki i schody w dobrym stanie, 
nawet wyczyszczono kiedyś staw. 
Śmieci w krzakach niestety nie brakuje, 
ale to inna bajka.
autor: mario

Kreatywny sposób spędzania wolnego czasu 
przez młodych jastrzębian...
autor: Czytelnik

Przejście podziemne pod ulicą Północną 
- było budowane równolegle z nią, dawno temu, 
lecz nigdy nie zostało ukończone. W zeszłym roku 
zamurowano wejścia, zostawiając jednak małe 
otworki - jest więc szansa, ze obiekt posłuży 
chociaż nietoperzom. Dlatego temat można 
nazwać ciekawostką przyrodniczą.
autor: mk

W Jastrzębiu można 
spotkać nie tylko 
śmieci i psie kupy.
autor: Marlena W
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Już jako uczennica zaczęła od 
pracy w samorządzie szkolnym i podej-
mowaniu inicjatyw na rzecz swoich 
rówieśników. Podczas studiów również 
angażowała się w samorządzie uczel-
nianym. Przegotowywała się wówczas 
do wykonywania zawodu nauczy-
cielskiego, a jak wiadomo nie chodzi 
w nim tylko o przekazywanie wiedzy 
uczniom, ale także wyciągnięcie do 
nich pomocnej ręki. „Już wtedy wie-
działam, że nie chcę poprzestać tylko 
na przysłowiowym staniu z kredą 
przed tablicą. Byłam świadoma tego, 
że jeśli chcę coś osiągnąć i być dobrym 
pedagogiem, to muszę wiele z siebie 
dać” - mówi Elżbieta Siwiec. 

Zanim przyjechała do Jastrzębia-
Zdroju była instruktorem harcerskim 
w wiejskiej gminie pod Częstochową. 
„Dla dzieci, które wtedy przychodziły 
na zbiórki było to bardzo ważne. Mogły 
oderwać się od codziennych obowiąz-
ków. A przypominam, że na wsi dzieci 
ciężko pracują i pomagają swoim ro-
dzicom. Nie mają lekkiego i łatwego 
życia. Chwile spędzone na wspólnych 
wycieczkach i spotkaniach były dla 
nich prawdziwą atrakcją” - wspomina. 

Po przyjedzie do Jastrzębia Elżbieta 
Siwiec, już jako młoda mężatka i ma-
tka, nie porzuciła swoich pasji. Pono-
wnie zajęła się drużyną harcerską i po-
święcała uczniom swój wolny czas 
w myśl zasady, że „jeśli robi się to, co 
lubi, wtedy nie czuje się, że się prze-
pracowuje”. 

Drużynowa, będąca z wykształ-
cenia geografem, starała się zaczepić 
wśród swoich uczniów pasję pozna-
wania bliższej i dalszej okolicy. Przez 
pewien czas opiekowała się Klubem 
Turystycznym „Włóczykij”, działającym 
w Szkole Podstawowej nr 19. Zdoby-
wał on nagrody podczas górskich raj-
dów i innych tego typu imprez. Nie 
trzeba dodawać, że działalność rekre-
acyjna organizowana była w dniach 
wolnych od nauki w niedziele, a póź-
niej w soboty. Większość nauczycieli 
odpoczywa wtedy od lekcji i młodzieży, 
odreagowując trudy belferskiej pro-
fesji. A Elżbieta Siwiec tak wspomina 
tamte lata: 

„Wyjeżdżaliśmy wraz z dziećmi 
w Beskid Śląski, który przeszliśmy 
w wzdłuż i szerz. Dzieci wiedziały jak 
się zachować w schronisku, jak poru-

szać się w górach, jak pozdrowić 
innych, spotkanych na trasie turystów. 
Wiem, że wielu z nich, już później w
dorosłym wieku, kontynuowało pasje 
górskie sprzed lat. Wiedziałam, że są 
wychowankowie, z którymi nie ma kto 
wyjechać poza Jastrzębie lub jest to 
dla nich dużym wysiłkiem finansowym. 
Wtedy starałam się im pomóc” . 

Pani Elżbieta, która spędzała wie-
le czasu ze swoimi uczniami, miała do-
bry kontakt nie tylko z nimi, ale i ich ro-
dzicami. Szybko też poznała śro-
dowisko lokalne i rozeznała jego po-
trzeby. W roku 1999 podęła inicjatywę 
założenia w mieście świetlic środowi-
skowych dla dzieci. „Zauważyłam, że 
wiele dzieci nie ma co ze sobą zrobić po 
lekcjach. Rodzice pracują, a więc nie 
mogą pomóc im w przygotowaniu się 
do szkoły. Cieszę się, że ten pomysł 
spotkał się ze zrozumieniem ze strony 
władz miasta i świetlice zostały uloko-
wane przy szkołach podstawowych. 
Zresztą działają w nich do dzisiaj. Miej-
sca te szybko wypełniły się chętnymi. 
Organizowaliśmy w nich spotkania 
świąteczne, mikołajki, gwiazdkę, za-
bawy karnawałowe dla dzieci. Dzięki 

sponsorom mogliśmy obdarować dzie-
ci upominkami i prezentami” – relacjo-
nuje. „Pracując w szkole chciałam, że-
by otwarła się ona na najbliższe środo-
wisko. Nasi uczniowie zaczęli zapra-
szać do świetlic starszych mieszkań-
ców osiedla. Były to miłe chwile. Har-
cerze i inni uczniowie organizowali dni 
seniora. Spędzaliśmy wspólnie napra-
wdę wyjątkowe chwile przy choince 
bawiąc się i śpiewając kolędy”. 

Obecnie Elżbieta Siwiec stara się 
uwrażliwić młodzież na cierpienie in-
nych poprzez prowadzenie ogólnopol-
skiej akcji „Pola Nadziei”, a także na los 
zwierząt organizując pomoc dla nich 
pod nazwą „Podaj łapę”. 

Co z tego ma nauczyciel, że 
angażuje się w prace po lekcjach, za 
które nikt nie płaci? Przeważnie prze-
cież osoby takie posiadają swoje ro-
dziny i dzieci. Borykają się – jak każdy 
– z problemami życia codziennego.
 

„O jakimś konkretnym wymier-
nym zysku mówić nie można. Ale czy 
da się wycenić zadowolenie dzieci, 
wspólnie spędzone miłe chwile na wy-
cieczkach, rajdach i w świetlicy? 

Dawać z siebie wszystko
Mówi, że praca na rzecz innych stała się jej sposobem na życie. Już w czasach 

szkolnych i studenckich angażowała się w różnego rodzaje przedsięwzięcia 

i akcje społeczne. Nic zatem dziwnego w tym, że swoją drogę zawodową 

związała ze szkolnictwem. Jako nauczycielka Elżbieta Siwiec starała się 

być blisko spraw swoich uczniów i ich rodziców. Uważa, że działania przez 

nią podejmowane znacznie wykraczały poza zwykłe obowiązki zawodowe.

O działalności charytatywnej, 
jaką również prowadziłam nie chcę na-
wet zbyt wiele mówić. Wiadomo, że 
kiedy można pomóc drugiemu czło-
wiekowi, to podejmuje się działania. 
Nie są to żadne rzeczy na pokaz. Wiem 
jednak, że wiele rodzin skorzystało 
z różnych form pomocy. Dzieci wyjeż-
dżały na wakacje, ferie. A to przecież 
jest najważniejsze, aby najmłodsi mieli 
uśmiech na twarzy” 
– mówi Elżbieta Siwiec. 

Nie kryje tego, że jej kariera 
zawodowa trwa już kilkadziesiąt lat. 
Nie myśli jednak o jej zakończeniu. 
„Staram się dawać z siebie wszystko, 
podejmować różne inicjatywy. I nie 
chodzi tutaj o żadną ścieżkę awansu 
zawodowego, którą mam już za sobą, 
ale o chęć robienia czegoś pożyteczne-
go. Chciałabym, aby inni ludzie (dzieci 
i dorośli) mogli skorzystać z przed-
sięwzięć, które podejmowałam i nadal 
podejmuje wraz z innymi osobami”.

Elżbieta Siwiec
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Jastrzębski kurort powstał w XIX 
wieku. W tym roku (2011) obchodzone 
jest 150. rocznica jego powstania. 
W rozwój jastrzębskiego uzdrowiska 
w tamtych czasach zaangażował się 
Mikołaj Witczak, lekarz zdrojowy. To 
właśnie w tym okresie przeżywało ono 
lata swojej świetności. Powstały nowe 
sanatoria, pensjonaty i infrastruktura 
elektryczna czy wodociągowa. Jastrzę-
bie uzyskało połączenie kolejowe. To 
właśnie w tamtych czasach powstał 
budynek, znajdujący się naprzeciw 
Parku Zdrojowego, gdzie obecnie mie-
ści się siedziba jastrzębskiej Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Dzisiaj większość 
osób kojarzy go właśnie z AGH, ale 
kiedyś było szeroko znane pod nazwą 
Sanatorium Spółki Brackiej.

Czym byłoby uzdrowisko, gdyby 
nie posiadało pijalni wód? Takowe 
miejsce znajdowało się także w ja-
strzębskim kurorcie. Zdziwieni? I gdzie 
podziała się owa pijalnia? Być może nie 
był to jakiś wyjątkowy budynek, tylko 
drewniana, ażurowa altana, znajdu-
jąca się pod pawilonem muzycznym 
w centrum parku. Umiejscowiona była 
na wysokim cokole, więc można z niej 
było podziwiać sporą część parku. 
Obecnie ów okrągły budynek nie przy-
pomina już tego sprzed lat. Ażurową 
stolarkę zastąpiono w taki sposób, że 
dzisiaj budynek wygląda bardziej jak 
chińska pagoda. 

Pod koniec lat 20-tych ubiegłego 
wieku powstało sanatorium nazwane 
imieniem Józefa Piłsudskiego. Mogło 
pomieścić nawet stu chorych, którzy 
byli rozmieszczeni w 37 pokojach. Było 
to dosyć luksu-
sowe miejsce, 
zaopat rzone 
w wygody, do-
stępne w tam-
tych czasach. 
Spacerując po 
Parku Zdrojo-
wym nie sp-
osób przeoczyć 
Łazienek. Nie 
są może aż tak 
efektowne, jak 
te znajdujące 
się w Warsza-
wie, ale są na-
sze własne. 
Powstały w la-
tach 20-tych 
m i n i o n e g o  
wieku. Znajdu-
ją się z dala od 
ulicznego zgiełku. Były czynne przez 
cały rok i cieszyły się sporą popular-
nością. Jeszcze przed wybuchem II 
wojny światowej, zostały wzbogacone 
o pomieszczenie zabiegowe, w którym 
umieszczono dziesięć wanien do ką-
pieli solankowych oraz kwasowęglo-
wych. Swoją nazwę, czyli Łazienki Par-
kowe otrzymały dopiero w 1938 roku.

Natomiast wzdłuż głównej ulicy 
obecnej dzielnicy Zdrój, znajdowało 
się wiele hoteli (Koenigsdorff czy 
Hohenzollern), pensjonatów i willi 
(Annahof, Sanssouci czy Felix), gdzie 

zatrzymywały się osoby odwiedzające 
uzdrowisko. Są to jedne z najstarszych 
budynków, jakie można oglądać w na-
szym mieście. Być może odrestauro-
wane nie przypominają już swoim wy-
glądem „oryginału”, ale jest to pewna 
ważna dla historii miasta pamiątka, 
o której należy pamiętać. 

Na terenie uzdrowiska istniało 
również sporo obiektów sportowych, 
jak na przykład... skocznia narciarska. 
Być może gdyby przetrwała do na-
szych czasów, to doczekalibyśmy się 

jastrzębskiego 
„Adama Mały-
sza”. Znajdo-
wała się ona 
na stoku jaru 
Parku Zdrojo-
wego. Z kolei 
przed nasy-
pem kolejo-
wym a szosą 
wodzisławską 
przy zbiorniku 
wodnym ut-
worzono plażę 
oraz przystań 
kajakową. 
W 1938 roku, 
poniżej Parku 
Zdrojowego, 
powstał do-
datkowo ba-
sen kąpielowy. 

Odwiedzający uzdrowisko mogli rów-
nież korzystać z kortów tenisowych. 
Dla tych, którym to nie wystarczało, 
przygotowano również tereny i ścieżki 
jeździeckie. Czytając bądź słuchając 
o kolejnych atrakcjach, można dojść 
do całkowicie słusznego wniosku, że 
w kurorcie z tamtych czasów nie 
sposób było się nudzić. 

Być może mijając te miejsca dzisiaj, nie zobaczymy w nich wiele z dawnych lat. Nie wywołają w nas uczuć, związanych 
z przeszłością. Wszystko tak wkomponowało się w dzisiejszy wizerunek, że przechodzimy obok nich obojętnie, nie 
zatrzymując się ani na chwilkę, aby je podziwiać. A tak naprawdę 150 lat temu w Jastrzębiu istniało uzdrowisko, które cieszyło 
się ogromną popularnością. Zjeżdżali tu kuracjusze z różnych stron Europy. Tylko po to, aby chociaż na chwilę odpocząć 
od zgiełku codziennego życia. Wówczas Jastrzębie było uważane za... Perłę Uzdrowisk Śląskich, co dzisiaj na twarzach 
wielu mieszkańców może wywołać grymas zdziwienia, zaskoczenia i ironii. Bo co w takim razie dzisiaj z tego pozostało?

Jednak dla tych, którym mimo 
tego nadal brakowało miejsca i sposo-
bu na rozrywkę... Dom Zdrojowy, który 
do dziś stanowi jedną z najpiękniej-
szych wizytówek miasta, w tamtych 
czasach pełnił właśnie funkcję rozry-
wkowo-kulturalną. Znajdowała się 
w nim restauracja, sala taneczna, 
salon bilardowy, pokój do gier, czy-
telnia czy buduar dla pań. Nic więc 
dziwnego, że było to swoiste centrum 
życia towarzyskiego, gdzie można było 
spotkać się i na przykład poplotkować. 
Budynek nazywany był Kasynem Zdro-
jowym. Goście bawili się na dancin-
gach i balach. 

O świetności byłego uzdrowiska 
można byłoby pisać i opowiadać wiele. 
Na ten temat powstało wiele książek 
i różnego rodzaju opracowań. Dzisiaj 
jedyną pamiątką, która może przy-
pomnieć nam o tym, iż była to niegdyś 
swoista Perła Uzdrowisk Śląskich, są 
stare fotografie i pocztówki. Większość 
tych budynków nie przypomina nam 
już dzisiaj swoim wyglądem tych 
sprzed lat. Szkoda... Ale na to nie ma-
my już większego wpływu, podobnie 
jak na to, że dzisiaj wykorzystywane są 
już do zupełnie innych celów, niż 
wtedy, gdy uzdrowisko przeżywało 
swoje lata świetności.
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W ostatnim czasie media z zainteresowa-
niem śledziły, a nawet włączyły się w nagłaśnia-
nie anonimowych listów, których głównymi 
bohaterami byli Komendant Straży Miejskiej 
Marek Wróbel, a nawet sam Prezydent Miasta 
Marian Janecki, czy jastrzębskie szkoły. W pis-
mach tych, podpisanych przez nieokreśloną 
grupę autorów, pojawiły się poważne zarzuty, 
co do sposobu działania tych instytucji. Mimo, 
że są one w ogóle nieudokumentowane, to jed-
nak rzucają cień na dobre imię osób w nich opi-
sanych. W dodatku część mediów bezkrytycznie 
podjęła wątek w nich zawarty, szukając sensa-
cyjności. Często nie dawały szansy ofiarom 
anonimów, aby przedstawiły swoje wyjaśnienia 
lub przytaczały ich zdanie wybiórczo, dając tym 
samym przekłamany obraz rzeczywistości i wy-
wołując określone postawy opinii publicznej. 
Stworzyła się więc sytuacja, w której można 
bezkarnie opluwać kogokolwiek, samemu pozo-
stając nierozpoznawalnym. Dobrze jeszcze, jak 
ci mają możliwość się obronić. Jak więc należy 
traktować anonimy?
 

Franciszek Piksa, doradca prezydenta 
miasta ds. oświaty, polityki społecznej i ochrony 
środowiska ma na temat anonimów jasno wyro-
bione zdanie: „Urząd Miasta nie rozpatruje ano-
nimów, ponieważ jest to sprzeczne z kodeksem 
postępowania administracyjnego. Takie pisma 
nie mogą stanowić żadnej podstawy do oce-
niania, ani też wyciągania konsekwencji wobec 
pracowników Urzędu Miasta, jak i jednostek 
organizacyjnych”. 

Sama definicja anonimu wydaje się 
oczywista: „Jest to pismo niepodpisane przez 
autora lub autorów” – wyjaśnia doradca prezy-
denta. Nic dodać, nic ująć. Prościej już nie mo-
żna wytłumaczyć czym są tego rodzaju pisma. 
Tym bardziej więc dziwne jest to, że niektórzy 
pracownicy jastrzębskiego magistratu, pełniący 
funkcję naczelników wydziału, zdają się mieć na 
ten temat odmienne zdanie, od bądź, co bądź 
ich bezpośredniego zwierzchnika i zaufanego 
człowieka prezydenta miasta. 

Jednym z takich „poligonów” walki, gdzie 
sięga się do anonimów i niepodpisanych pism 
jest niestety jastrzębska oświata. Trudno zrozu-
mieć, że na podstawie takiej „dokumentacji” 
każe się później tłumaczyć osobom w nich opi-
sanym, że nie są wielbłądami. Okazuje się, że 
niektórzy wykazują dużą umiejętnością „obej-
ścia” przepisów kodeksu postępowania admini-
stracyjnego. Pełniąca obowiązki Naczelnika Wy-
działu Edukacji na posiedzeniu Komisji Edukacji 
Rady Miasta uznała że, pismo podpisane na 
przykład: rodzice uczniów klasy 2 „b” danej 
szkoły nie jest anonimowe, ponieważ da się tu-
taj określić autorów takiego pisma, wskazując 
na obszerną teczkę, mieszczącą tego rodzaju 
korespondencje. Konia z rzędem temu, kto 
potrafi precyzyjnie określić ilu rodziców (i czy 
rzeczywiście ich) poczuwa się do autorstwa ta-

kiego listu? Komu należy dostarczyć odpo-
wiedź? Tutaj poczta miałaby twardy orzech do 
zgryzienia. I jak zarejestrować urzędowo pismo, 
które nie zawiera imienia i nazwiska osób lub 
osoby, które są jego nadawcami, o nadaniu ofi-
cjalnemu biegu sprawie już nie wspominając. 
Agnieszka Maruszewska poproszona o wyja-
śnienia na ten temat odmówiła rozmowy. 

Autorzy anonimów oświatowych tłumaczą 
się, że boją się zemsty swoich przełożonych. 
Jest to kuriozalne, ponieważ wiadomo, jak cię-
żko pociągnąć nauczyciela do odpowiedzial-
ności, który jak mało kto jest chroniony przez 
Kartę Nauczyciela. 

Jednak Franciszek Piksa, który nadzoruje 
pracę Wydziału Edukacji, jasno odpowiada, że 
tego typu pisma, gdzie ogólnikowo wskazana 
jest grupa nadawców np. rodzice uczniów danej 
klasy (bez podania nazwisk) w konkretnej szko-
le są zdecydowanie uznawane za anonimy, „po-
nieważ nie wiemy czy rzeczywiście te osoby lub 
wszystkie z tych osób są autorami tego pisma. 
Nie da się tego określić. Nie wiadomo komu 
wysłać odpowiedź. Nie mamy pewności, kto jest 
rzeczywistym autorem pisma. Możemy tylko 
domniemywać, a to za mało. Dopuszcza się je-
dynie możliwość zwrócenia się z konkretną 
sprawą na przykład do Rady Rodziców danej 
szkoły i jeśli ona podtrzyma treści zawarte 
w tych pismach oraz zgodzi się z nimi, innymi 
słowy podpisze się pod nimi, to wówczas do-
piero można nadać bieg sprawie”. Poza tym 
Franciszek Piksa twierdzi, że anonimy nie po-
winny być klasyfikowane jako oficjalne pismo 
urzędowe i jako takie przechowywane w po-
szczególnych wydziałach UM: „Nie są to pisma 
oficjalne. Trudno je nawet zarejestrować. Jeśli 
znajdują się w wydziałach, to nie mają chara-
kteru formalnego. I nie można opierać na nich 
jakiegokolwiek oficjalnego działania”. Pełnomo-
cnik ma na sprawę anonimów konkretnie spre-
cyzowany pogląd: „Uważam, że oskarżenia 
w nich zawarte mogą być krzywdzące i niespra-
wiedliwe, i często są wymierzone przeciwko 
konkretnym osobom. Autorzy takich pism po-
winni mieć cywilną odwagę podpisać się pod 
tego rodzaju przesyłkami”. Można tylko wyrazić 
zdziwienie, że nie wszyscy, nawet jego pod-
władni, mają tak jasno i wyraziście określone 
poglądy w kwestii anonimów, jak Franciszek 
Piksa. 

Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju 
również miała niedawno problem z anonimo-
wym pismem, jaki otrzymała od nieokreślonej 
grupy strażników miejskich. Prokurator Jacek 
Rzeszowski powiedział, że tego rodzaju pisma 
nie zarejestrowano nawet w księdze korespon-
dencji, ponieważ nie spełniło ono wymogów 
prawnych do tego wpisu. Brak imienia i nazwis-
ka nadawcy lub nadawców uniemożliwia identy-
fikacje autorów. 

Trudno też wyliczyć na jakie straty anoni-
mowi autorzy narazili te szpitale czy szkoły, 
w których poinformowano o podłożeniu ładun-
ku wybuchowego. Również w Jastrzębiu mieliś-
my do czynienia z tego rodzaju sytuacjami. 
Trudno było je zlekceważyć, bo zawsze czaiło się 
gdzieś niebezpieczeństwo dla Bogu ducha win-
nych ludzi. Jednak alarmy te okazały się głu-
pimi, nieodpowiedzialnymi żartami. To samo 
można odnieść do tekstów internetowych, które 
bardzo często stają się sposobem na opluwanie 
ludzi z ukrycia. Trzeba zauważyć, że nie jest to, 
to samo, co krytyka, która w demokratycznym 
społeczeństwie jest czymś normalnym i oczy-
wistym. 

Każda plotka może mieć w sobie ziarno 
prawdy. Kto jednak potrafi to zbadać, pod-
chodząc do problemu rzeczywiście bezstronnie 
i bez wcześniejszego nastawienia do problemu. 
Anonimy to nie tylko urzędowe sprawy. Wiele 
problemów stwarzają w życiu prywatnym po-
szczególnym osobom czy też rodzinom. A ludzie 
je rozsyłający diabolicznie zacierają ręce i obser-
wują rozwój sytuacji. 

Donosy mają swoją długą i niechlubną his-
torię. Ich treść szybko rozchodzi się wśród ludzi 
dzięki środkom masowego przekazu, które bar-
dzo chętnie podejmują te rewelacje. Na podsta-
wie tego rodzaju „dokumentów” trudno rozróż-
nić, co jest prawdą, a co plotką, która powtarza-
na wiele razy dla znacznej części odbiorców sta-
je się prawdą. Dlatego tak ważny jest jedno-
znaczny stosunek urzędników do tego typu 
spraw, tym bardziej, że w majestacie prawa pro-
cedowanie nad anonimami jest nielegalne.

Już cesarz Konstantyn Wielki miał duży problem związany z plagą 
anonimów. Wydał nawet specjalny edykt, w którym wykrytym 
donosicielom groził karą śmierci. W naszej historii oprócz chlubnych 
postaw były i te ciemniejsze, kiedy pisano donosy na współrodaków. 
Pisma tego rodzaju trafiały do zaborców, na Gestapo czy do Urzędu 
Bezpieczeństwa (UB). Bardzo rzadko autorzy takich listów mieli na celu 
jakieś dobro. Znacznie częściej służyły do załatwiania prywatnych 
zadrażnień, zawierały pomówienia i były wykorzystywane do niszczenia 
nielubianych i często niewinnych osób. Nierzadko były przejawem 
zawiści i zazdrości, czy wręcz nienawiści. Także i nasze miasto nie jest 
wolne do tej plagi.

wasze komentarze

Ü

Ü
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Był donos od "wos" do "nos". Anonimy wrzu-
camy do kosza
autor: Tadeusz

Może w końcu nie jakiś były nauczyciel zacznie 
zarządzać oświatą w mieście. To co jest w WE to 
zbiorowisko ludzi którzy uciekli ze szkoły bo nie 
umieli w niej wytrzymać i mają teraz spokój. Czy 
naprawdę nie ma jakiś menadżerów z prawdzi-
wego zdarzenia do zarządzania tym sektorem? 
A nie pedagog, nauczyciel muzyki i polskiego? 
Kompetencje jak nie wiem co
autor: dyrektor

pani Maruszewska to kolejna niekompetentna 
osoba na nieodpowiednim stanowisku, w końcu 
uczyła muzyki w szkole podstawowej, znowu brak 
profesjonalistów w dziedzinie zarządzania edu-
kacją
autor: Anna

WE to najbardziej niekompetentna grupa 
w całym urzędzie. Jak prezydent moze tolerować 
takie cos, no chyba ze jest na podobnym poziomie
autor: Maniek

Do Maniek: nie powiedziałabym tego o wszy-
stkich pracownikach WE, są dwie Panie, które po-
magają mi we wszystkim jeśli mam jakiś kłopot. 
Swoją drogą to czym zajmuje się reszta? Chyba 
tylko siedzeniem i piciem kawy... a no i uśmiecha-
niem się do kamery w celach reprezentacji Urzędu
autor: Maria

Ü

Ü

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl
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Już w niedzielę, 1 mają, na Placu Świętego Piotra w Rzymie odbędzie się beatyfikacja Papieża-Polaka Jana Pawła II.  
Wśród tysięcy pielgrzymów będą dominować nasi rodacy. Jest to wielkie wydarzenie zarówno dla polskich katolików, 
jak i całego narodu. To wywyższenie naszego rodaka, które rzadko miało miejsce w historii, a więc ważne jest nawet 
dla tych, o innych przekonaniach. W tym tak szczególnym i ważnym dniu trzeba postawić sobie pytanie: Na ile Jan Paweł II 
i jego przesłanie są aktualne i ważne dla współczesnych Polaków? Czy naprawdę starają się żyć na co dzień tym co głosił? 
A może dla nich Papież to odchodząca w cień historii i zapomnienia postać lub tylko symbol bez rzeczywistej treści?

Śmierć, a przedtem choroba Jana Pawła II 
spowodowała poczucie wspólnoty wśród Pola-
ków. Kiedy okazało się, że ten jeden z najwy-
bitniejszych naszych rodaków zakończył życie, 
świątynie, nie tylko katolickie, wypełniły się mo-
dlącymi ludźmi, którzy podawali sobie ręce. 
Nawet kibice sportowi z wrogich drużyn zawarli 
coś w rodzaju paktu o nieagresji. Wprawdzie oka-
zał się krótkotrwały, świadczył jednak o poru-
szeniu, jakie wywołała śmierć tego wielkiego 
człowieka.
 

Tak było również i w Jastrzębiu. Wielu pamięta 
Mszę Św. celebrowaną na Stadionie Miejskim, 
która zgromadziła tysiące osób, a potem marsz 
na „aleję świec”. Tym bardziej, że było to bardzo 
spontaniczne. Pierwsza rocznica śmierci Papieża 
była w naszym mieście wielką manifestacją pa-
mięci o Nim. Dość wspomnieć „aleję świec” czy 
specjalne marsze organizowane na jego cześć. 
Kolejne rocznice Jego odejścia przestały groma-
dzić już tak liczne grono jastrzębian. W tym roku, 
roku beatyfikacji, zaledwie kilkadziesiąt osób 

wyszło ze swoich domów i zapaliło symboliczny 
znicz w rocznicę Jego śmierci. Koncerty organizo-
wane rokrocznie w tym dniu również nie cieszą 
się oszałamiającą frekwencją, jak na prawie 100-
tysięczne miasto. O istnieniu i dokonaniu tego 
wielkiego Polaka przypomina szkoła nosząca jego 
imię – Zespół Szkół nr 5, nazwa jednej z głó-
wnych arterii miasta oraz domu parafialnego przy 
kościele pw. Św. Katarzyny. W jastrzębską trady-
cję wpisała się też impreza sportowa – biegi uli-
czne nazwane Biegiem Papieskim czy konkurs Je-
go poezji, organizowany przez ZS nr 5. Początko-
we głosy o budowie Jego pomnika czy obelisku, 
nie miały rzeczywistej mocy i spełzły na niczym. 

Pomimo tego, że pamięć o Papieżu-Polaku sto-
pniowo pokrywa patyna czasu to nadal pozostaje 
żywa w kościołach, ale także bywa często wyko-
rzystywana przy różnych okazjach na potrzeby 
chwili. Niestety nie sposób oprzeć się też wra-
żeniu, że wielu ludzi próbuje „podpiąć” się pod 
autorytet Jana Pawła II i uszczknąć z niego coś 
dla siebie, nierzadko dla swoich osobistych 

celów. Prawie każda partia w naszym kraju chęt-
nie odwołuje się do Jego słów. Czynią tak nie tyl-
ko politycy „warszawscy”, ale i ci lokalni, jastrzęb-
scy. Niejednokrotnie służą nie tylko przesłaniu 
miłości i pojednania, a sianiu wrogości zacietrze-
wienia, żeby nie powiedzieć, czasem nienawiści. 
Takie zachowania budzą zastanowienie, bo chyba 
nie w homiliach papieskich znajdują swoją inspi-
racje. 

Dla socjologów, religioznawców i zwykłych lu-
dzi nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II już za 
życia stanowił swoisty fenomen. Nie dał się on za-
wrzeć tylko w jednej kategorii np. religijnej, ale 
miał też wymiar polityczny, społeczny, history-
czny, psychologiczny i kulturowy. A postać Papie-
ża była darzona szacunkiem nie tylko przez kato-
lików czy pozostałych chrześcijan, ale też Ara-
bów, Żydów różnych innowierców i ateistów. Py-
taniem aktualnym jest: Co z tego wszystkiego po-
zostało dla współczesnego człowieka, dla Polaka, 
mieszkańca Jastrzębia-Zdroju? Czy to, co Jan 
Paweł II głosił w swoich homiliach należy oddać 
do lamusa, czy  są to treści nadal aktualne? A mo-
że to tylko puste słowa wykorzystywane do wła-
snych celów?

Wbrew pozorom współczesne życie, również 
to w naszym mieście, jest wyzwaniem dla ludzi 
chcących żyć zgodnie z przesłaniem papieskim. 
Nie jest tak, że troska o wspólne dobro, czyli pań-
stwo, odbywa się tylko gdzieś daleko, w Warsza-
wie, a o pomyślności miasta decyduje się tylko 
w urzędzie i nikt nie ma na nic wpływu. Tuż przed 
beatyfikacją toczą się rozmowy pomiędzy zwią-
zkami zawodowymi, a zarządem jednej z naj-
większych firm polskiej gospodarki. Czy dominu-
je w nich prawdziwe dążenie do wspólnego dobra 
ze wzajemnym poszanowaniem? Trudno w takiej 
sytuacji abstrahować od nauki społecznej Jana 
Pawła II i odpowiedzialności za to, co się robi, za 
decyzje jakie się podejmuje. Bo przecież troska 
o dobro wspólne nigdy nie była przedstawiana 
przez Papieża, jako nieustępliwe i bezkompro-
misowe stawianie na swoim. 

A kim dla młodych jastrzębian był lub jest na-
dal Jan Paweł II? Czy tylko postacią ze szkolnego 
podręcznika lub też mglistym wspomnieniem 

z opowiadań babci lub rodziców? Patrząc na roz-
przestrzeniającą się subkulturę, np. blokerską 
w dużych osiedlach mieszkaniowych oraz chęć 
„kolorowania” sobie życia przez dopalacze i in-
nego rodzaju specyfiki można mieć duże wątpli-
wości. Oczywiście nie jest to cała młodzież, ale 
jakby zauważa się wśród niej  dominujący nihi-
lizm, brak zaangażowania się w cokolwiek senso-
wnego – poza tym, co musi się – też nie nastraja 
optymistycznie. 

Można wprawdzie powiedzieć, że trudno jest 
zmierzyć znaczenie Jana Pawła II w życiu po-
szczególnego człowieka. Ale przecież doskonale 
widać, w jaki sposób ludzie odnoszą się do siebie, 
jaki mają stosunek chociażby do swoich obo-
wiązków zawodowych lub szkolnych, czy są soli-
dni, słowni, czy można na nich polegać, czy po-
trafi ich jeszcze porwać do działania jakaś szczy-
tna idea, czy ich deklaracje pomocy dla innych nie 
są puste? 

Wielu, również w Jastrzębiu deklarowało, 
w czasie ostatnich dni życia Jana Pawła II i póź-
niej żałoby, że Papież to dla nich wyjątkowa 
osoba. Ale w jaki sposób kierują się jego prze-
słaniem? Wielu z nich pojedzie na uroczystości 
beatyfikacyjne do Rzymu lub będzie je cele-
brować w jastrzębskich kościołach lub przed tele-
wizorami. Ale w jaki sposób i czy w ogóle kierują 
się jego naukami na co dzień? Czy przez to staną 
się lepsi?

W naszym mieście coraz mniej ludzi bierze 
udział w uroczystościach Jemu poświęconych. 
Nie słychać też zbyt wiele o przedsięwzięciach re-
alizowanych pod Jego imieniem na rzecz innych. 
Okazuje się, że czas weryfikuje postawy ludzi 
i pokazuje ich rzeczywisty obraz. Bo przecież 
o wiele łatwiej jest deklarować szczytne hasła czy 
miłość do Papieża, niż realnie, konkretnie i wy-
miernie nadać im kształt. A może beatyfikacja 
stanie się nie tylko obrzędem religijnym, czy swo-
istym masowym show, widowiskiem publicznym, 
atrakcją dla milionów, ale impulsem do 
autentycznej przemiany nas samych. 
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atriotyzm to, najkrócej rzecz biorąc, 
miłość do ojczyzny. Kiedyś wszystko 
wydawało się proste – zginąć na 
barykadzie, w powstaniu lub na woj-

nie, i w taki sposób udowodnić swoje oddanie 
Polsce. A jak to jest dzisiaj? Okazji do tego ro-
dzaju manifestowania patriotyzmu, na szczę-
ście, nie mamy. Czy więc tego rodzaju postawa 
jest przeżytkiem, mitem, legendą, urojeniem?  
A może da się miłość do ojczyzny wyrażać w in-
ny sposób?

apytani o to mieszkańcy Jastrzębia 
udzielali przeróżnych i czasem zupeł-
nie odmiennych odpowiedzi. Kamil, 
uczeń gimnazjum, miał problemy 

z określeniem, czym w ogóle jest patriotyzm. 
Nie był w stanie powiedzieć czegoś więcej na 
ten temat. Nieco więcej wiedział Krzysztof, 
uczeń technikum: „Patriotyzm to udowodnianie, 
że jest się prawdziwym Polakiem, że kocha się 
Polskę. Na historii uczyłem się, że często nasi ro-
dacy ginęli na wojnie i w ten sposób udo-
wadniali, że kochają kraj. Może i taka postawa 
miała kiedyś sens”. Na pytanie czy wywiesza fla-
gę w święta narodowe odpowiada: „No, nie u 
mnie rodzice tego nie robią. A ja sam zresztą ta-
kiej flagi nie mam”.

 

 dorośli jastrzębianie? Pan Piotr, na 
co dzień pracujący w kopalni mówi: 
„Martwię się, aby wyżyć z miesiąca 
na miesiąc. Wiem, że kiedyś ludzie 

walczyli na kopalniach z komuną, to ich spa-
cyfikowali. Niektórzy nawet zginęli. Lepiej więc 
od wszystkiego trzymać się z daleka i nie nad-
stawiać karku. Czy wywieszam flagę? Nie mam 
jej, więc nie mogę jej wywiesić. Zresztą po co mi 
to?”

ani Alina,  nauczycielka języka 
polskiego w jednej z jastrzębskich 
szkół mówi: „Patriotyzm to ważna 
sprawa. W literaturze mamy dużo 

przykładów właśnie takich postaw. Przecież ro-
mantyczna postawa bojownika, ukształtowa-
nego w XIX wieku, jest tego najlepszym dowo-
dem. Oddanie życia za ojczyznę miało oczy-
wiście sens. Jednak dzisiaj staram się przekazać 

uczniom inne postawy. Można przecież 
pracować dla Polski, uczyć się, coś tworzyć, 
budować. Nie trzeba prowadzić od razu wojen. 
Flagę z okazji świąt narodowych oczywiście 
wywieszam, bo poprzez to pokazuję, że czuję 
przynależność do narodu polskiego”. 

erzy, z wykształcenia inżynier, ma na 
temat patriotyzmu konkretne zdanie: 
„A cóż z tego przyjdzie komu, że zginę 
na barykadzie albo mnie ktoś zadźga 

bagnetem? Jako inżynier bardziej cenią two-
rzenie i pozostawienie po sobie czegoś. Przecież 
życie nie polega tylko na umieraniu. Można bu-
dować nowoczesny kraj, mający silną gospo-
darkę, przemysł i w ten sposób być patriotą. 
Taki, konstruktywny patriotyzm ma sens. Flagę, 
owszem wywieszam. Nie mam się przecież 
czego wstydzić”. 

leksandra, 32-letnia jastrzębianka 
ma na temat patriotyzm nieco inne 
zdanie. „Pochodzę z Jastrzębia, ale 
na stałe mieszkam w Irlandii. Sta-

ram się tam dobrze wykonywać swoją pracę 
i nie mam czasu za bardzo myśleć o patrio-
tyźmie. Zresztą co to niby ma być? Teraz można 
mieszkać, gdzie się chce. A narodowość, pocho-
dzenie nie ma aż takiego znaczenia. Flagi nie 
wywieszam, bo nie uważam żeby to było konie-
czne. Po co mi to?!”

zieci jednej ze szkół podstawo-
wych mają jasne zdanie. Mała Ania 
mówi: „Kocham Polskę i dlatego  
na lekcji robiliśmy z panią biało-

czerwone flagi. Kiedy jest święto to trzeba 
wywiesić flagę. Trzeba szanować swój kraj i wie-
dzieć o nim, jak najwięcej”. 

 Jastrzębiu i gdzie indziej różne 
organizacje prowadzą akcje 
zachęcające do wywieszenie 
f l a g i  n a rodowe j  w  t e  

szczególne dni. Taka postawa  ma pokazać 
dumę z przynależności do narodu polskiego, 
szacunek do jego dokonań, historii i tradycji. 
Czy jednak uczczeniem flagi są burdy 
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stadionowe i uliczne, w których wykorzystuje się 
symbole patriotyczne? Również używanie biało-
czerwonych barw w walce o swoje partykularne 
cele, często sprzeczne z interesem społecznym 
można raczej określić bezczeszczeniem flagi. 
Może zwykła przyzwoitość i świadomość 
znaczenia tego symbolu w końcu przyczyni się 
do ograniczenia afiszowania się nim w tak 
wątpliwych a nawet niecnych działaniach. Bo 
przecież należy pamiętać, że wielu Polaków 
poświęciło i oddało swoje życie, aby te barwy 
miały swoje prawdziwe znaczenie.  A więc 
decydując się na wywieszenie flagi lub użycie jej 
w innym celu należy czynić to z pełną 
odpowiedzialnością i świadomością. 

atriotyzm nie jest pojęciem nowym. 
Ludzie na przestrzeni dziejów na 
różne sposoby udowadniali, że 
kochają swój kraj. Niemalże utarło 

się w Polsce, że największym dowodem takiej 
miłości jest zginąć w powstaniu czy na wojnie. 
Jednak nie jest to jedyny sposób udowadniania 

P

przywiązania dla kraju. Można przyczynić się do 
jego pomyślności budując i tworząc, co 
oczywiście jest trudniejsze na dłuższą metę, niż 
zginąć na barykadzie. Ten ostatni sposób 
wydaje się bardziej romantyczny i pobudza 
wyobraźnie, zwłaszcza młodego człowieka. Bo 
przecież u nas śmierć uszlachetnia. Wszak po 
wojnach przychodzi czas budowy i może na tym 
warto skupić swoją uwagę. Można przecież 
walcząc o swoja pomyślność wspólnie budować 
nasz wspólny dom, naszą ojczyznę. O naszej 
wielkości nie musza świadczyć tylko groby. 
Warto mieć na uwadze, że im będziemy silniejsi, 
zasobniejsi, dobrze zorganizowani i lepiej 
będziemy rozwiązywać swoje problemy, to 
wzbudzimy większy szacunek do siebie i 
wzrośnie też wielkość oraz znaczenie naszego 
kraju. I z dumą pokazujmy nasze symbole 
narodowe, bo przecież one prezentują nas 
samych. A więc wywieśmy flagę! Tak, dla naszej 
flagi! 

TAK DLA FLAGI
Już niedługo majowy weekend. Większość ludzi skorzysta z możliwości odpoczynku 
od pracy, niektórzy wyjadą za miasto. Nie wszyscy jednak zastanawiają się, czemu 
poświęcone są te dni. 1 maja na całym świecie obchodzone jest Święto Pracy. U nas 
przywłaszczone i zniesławione przez miniony totalitarny system. 2 maja to nowy 
wprawdzie ale jak ważny Dzień Flagi Narodowej, 3 maja obchodzone jest jako Święto 
Konstytucji 3 Maja - na pamiątkę tej historycznej próby samonaprawienia się 
Polaków. Te szczególne dni skłaniają do refleksji, czym dla współczesnego człowieka 
jest patriotyzm, narodowe i społeczne wartości oraz dobro wspólne. W jaki sposób się 
przejawiają się i  czy w ogóle mają sens? Czy ktoś się jeszcze  zastanawia nad ich 
znaczeniem? 



Ludzie, których pochłonęła ta muzyka i styl, 
są również w Jastrzębiu i okolicach. Jedną 
z grup jest Cheyeno LSB, tworzona przez chło-
paków z Pawłowic. Od samego początku wycho-
wywani w kulturze hip-hopu, która stała się nie-
odłącznym elementem ich życia, bez którego 
ciężko byłoby funkcjonować. Wcale nie dziwi 
szybka opowiedzieć na pytanie: Kiedy to wszy-
stko się zaczęło?”- Można powiedzieć, że po-
czątkiem jest data urodzenia – odpowiadają 
z uśmiechem na twarzach. 

Jednak nie od samego początku związani 
byli z Cheyeno LSB. Zanim powstał, należeli do 
PCR Projekt. To właśnie pod tą nazwą został 
wydany pierwszy krążek. A wydarzyło się to 
w 2006 roku. - To była i jest moja pasja. Nigdy 
nie było tak, że zaplanowaliśmy sobie, że w na 
przykład w 2003 roku założymy grupę, kilka lat 
później wydamy płytę, a później zaczniemy grać 
koncerty. To po prostu była osiedlowa pasja. Tą 
muzyką się żyło – mówią. - Nikt nie sądził wtedy, 
że z czasem powstaną takie możliwości – do-
dają. 

A jak zaczynali? Początki nigdy nie są łatwe. 
Należy przetrzeć pewien szlak, czasem się 
poparzyć, żeby nabrać doświadczenia i czegoś 
się nauczyć. Nie od razu Rzym zbudowano, tak 
też Cheyeno nie od razu znalazł się w studiu na-
graniowym. Jak wiadomo: Matka potrzebą wy-

nalazku. Tak też chłopaki znaleźli sposób, za po-
mocą którego zapisywać swoje pomysły. Zaczęli 
nagrywać swoje kawałki na... dyktafon. Później 
były kasety magnetofonowe. A od jakiegoś cza-
su, ich utwory trafiają na płyty. - Jako dzieciaki 
nie mieliśmy takich możliwości i kontaktów. 
Teraz wygląda to już zupełnie inaczej. Roz-
mawiamy z ludźmi z całej Polski, umawiając się 
z nimi na koncerty – wyjaśniają. - Czasem to jest 
zaskakujące, bo kiedyś sami słuchaliśmy muzyki 
tych ludzi, a dzisiaj jedziemy grać z nimi koncert 
– dodają.

O czym jest ich muzyka? - Głównie o naszym 
życiu i o tym, co nas otacza. Ale także o proble-
mach, które dostrzegamy i tych których sami 
doświadczyliśmy, jako młodzi ludzie. Na pewno 
nie można powiedzieć, że ta muzyka dotyczy sa-
mych problemów, a słuchając jej wyobrażamy 
sobie zasuniętą czarną kurtynę, bo na tym świe-
cie jest tak ciężko – odpowiadają. W tych utwo-
rach można znaleźć wiele emocji, nie tylko tych 
negatywnych. - To jest po prostu... prawda, czyli 
to co nas otacza, a przecież nie zawsze jest tylko 
źle – dodają.

„Stary tego jeszcze nie było 
w polskim hip-hopie!”

Właśnie takie słowa usłyszeli Cheyeno od 
organizatorów podczas koncertu w Bielsku-

Białej, gdzie wystąpili jako supprot. Nie spo-
dziewali się takiej reakcji. - Jako najmniej znani, 
zagraliśmy wtedy jako pierwsi. Ale po koncercie 
ludzie podchodzili do nas i pytali dlaczego nie 
występujemy, jako ostatni. Fajne uczucie, bo to 
znaczyło, że zrobiliśmy na nich dobre wrażenie – 
opowiadają. Teraz dosyć często odwiedzają to 
miasto. Ale największy koncert, w jakim wzięli 
udział odbył się w Katowicach, gdzie wystąpili 
obok takich artystów, jak Peja czy Firma. - Pod 
sceną było ponad 300 osób, a ludzie tłoczyli się 
jeszcze przed wejściem do klubu – wspominają. 
- Wcześniej grało się po jakiś „piwniczkach”, 
gdzie pod sceną mieściło się maksymalnie 20 
osób – dodają. 

Niedawno jastrzębianie mieli okazję posłu-
chać i zobaczyć "na żywo" grupę Cheyeno (i nie 
tylko) w akcji. „Jastrzębie, jesteście tu?!”, co 
pewien czas to pytanie padało ze sceny. 
W odpowiedzi dało się słyszeć piski, gwizdy 
i okrzyki, które potwierdzały obecność jastrzę-
bian na koncercie hip-hopowym, którego głó-
wną gwiazdą był N.O.N. Koneksja z Białego-
stoku. „Nie idziemy na ilość, tylko na jakość” - 
stwierdził jeden z członków grupy Cheyeno. 
Klimatu tego rodzaju imprez nie da się podrobić. 
To po prostu trzeba przeżyć, zobaczyć samemu. 

Pomimo tego, iż hip-hop 
w Polsce gości niezbyt 
długo, bo dotarł tu 
niespełna trzydzieści 
lat temu, to od razu 
zyskał wielu fanów 
i zwolenników. 
Nic dziwnego, przecież 
było to coś nowego, 
innego niż to, 
czym wtedy dysponowała 
polska scena muzyczna. 
Nastąpił pewien przełom. 
Hip-hop to nie tylko 
muzyka, ale i cała kultura, 
sposób życia 
i wyrażania własnej osoby. 
Niektórym samo słuchanie 
nie wystarczało, 
więc próbowali 
tworzyć muzykę.

Sukces młodego 
jastrzębianina
15 kwietnia w siedzibie Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie odbył się finał VII 
Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego: 
„Z poprawną polszczyzną na co dzień”. 
Wzięło w nim udział 95 uczniów gimnazjów 
i liceów z całej Polski. 
W gronie pięćdziesięciorga finalistów 
w kategorii gimnazjum znalazł się również 
uczeń klasy II a Gimnazjum z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 5 im. Zesłańców Sybiru – 
Patryk Jasiak. 

Finał konkursu rozpoczął się o godz. 9.00. 
Zadaniem uczestników było napisanie 
oryginalnego opowiadania, 
inspirowanego trzema rysunkami. 
Czas pracy wynosił 60 minut. 
Następnie kilkunastoosobowe jury, 
w skład którego weszli dziennikarze 
i nauczyciele języka polskiego, 
sprawdzało prace. 

O godz. 15.00 w sali lustrzanej 
Pałacu Staszica odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród. 
Patryk otrzymał dyplom z tytułem finalisty 
i nagrodę książkową. Wprawdzie nie znalazł 
się w gronie trójki laureatów, ale samo 
zakwalifikowanie się do finału spośród 
dziewięciu tysięcy gimnazjalistów z całej 
Polski i uzyskanie tytułu finalisty to ogromny 
sukces młodego jastrzębianina. 

Warto tu dodać, że uczniowie 
Gimnazjum nr 5, przygotowani przez 
panią Barbarę Jasiak, od wielu lat biorą 
udział w tym konkursie. 
We wrześniu 2010 roku szkoła otrzymała 
logo z wyróżnieniem za wysokie wyniki 
uczniów w VI edycji konkursu. 
Listę szkół wyróżnionych oraz listę 
tegorocznych finalistów można obejrzeć na 
stronie www.poprawnapolszczyzna.pl.

O finansowaniu 
oświaty
W środę, 20 kwietnia w Urzędzie Miasta 
odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, 
w której skład wchodzą: 
Anna Toborowicz, Iwona Rosińska, 
Bernadeta Magiera, Elżbieta Siwiec, 
Damian Gałuszka oraz Norbert Małolepszy. 
Przedmiotem obrad było finansowanie 
jastrzębskiej oświaty.  W spotkaniu wzięli 
również udział przedstawiciele Wydziału 
Edukacji jastrzębskiego magistratu. 

Okazuje się, iż pomimo tego, 
że z roku na rok uczniów 
w szkołach jest mniej, to subwencje 
przyznawane przez Ministerstwo Edukacji 
na oświatę są wyższe.   
Z tych środków pieniądze kierowane 
są na wydatki bieżące, z uwzględnieniem 
wynagrodzeń pracowników. 
Środki finansowe przydzielane są 
na zasadzie "pieniądz idzie za uczniem". 
W szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 
a także ponadgimnazjalnych realizowany 
jest przez dyrektorów Standardowy Koszt 
Utrzymania Ucznia (SKUU). 
Idea finansowania w tym przypadku 
polega na tym, że za uczniem kierowana 
jest określona liczba środków. 
Taki standard ulega zwiększeniu, 
kiedy na przykład wzrośnie wskaźnik 
procentowy z tytułu liczby uczniów w szkole, 
kubatury budynku. 

 Poza tematyką finansowania oświaty, 
mówiono również o zajęciach pozalekcyjnych, 
jakie są realizowane w obecnym roku 
szkolnym w jastrzębskich placówkach. 
Stwierdzono, iż pomimo tego, 
że oferta takich zajęć jest bogata 
i różnorodna, to niestety młodzież niezbyt 
chętnie z niej korzysta.
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Wizualizacja terenu przy ul. Witczaka

To był po prostu przypadek. Na początku lat 90-
tych odszedłem z kopalni i postanowiłem założyć 
swój własny biznes. Zacząłem od firmy remonto-
wo-budowlanej. Potem zbieg okoliczności spra-
wił, że przejęliśmy bar szybkiej obsługi przy ko-
palni. Natomiast koleżanka żony namówiła ją na 
otwarcie sklepiku z jedzeniem na parterze Urzę-
du Miasta, gdzie obecnie znajduję się siedziba 
Straży Miejskiej. Z czasem zaczęliśmy tam sprze-
dawać ciasta robione przez panie pracujące na 
naszej kopalnianej stołówce.

Nasza firma ma już 20 lat. 
Dokładnie pamiętam ten dzień 
– 13 października 1991 r. 

Skąd pomysł na stworzenie 
cukierniczego biznesu?

Jak długo działa już firma?

Rozwój firmy przypada 
na przełomowe lata dla Polski. 
Czy ciężko było wówczas 
prowadzić własny biznes?

Tak, to były ciężkie czasy. W branży cukierniczej 
od tego momentu dużo się zmieniło. Wtedy nie 
było maszyn, hurtowni. Pierwsze hurtownie za-
opatrujące zakłady cukiernicze powstały w latach 
1996-1998 r. Do tego czasu wszystko kupowało 
się normalnie w sklepach. Nie można było dostać 
wszystkich składników od ręki, jak teraz. Przy-
kładowo mielony ser sami musieliśmy robić – 
ręcznie z użyciem tradycyjnego młynka. Nigdy 
nie interesowały nas również jajka w proszku, 
więc samodzielnie je wybijaliśmy, odkażaliśmy. 
Na początku lat 90-tych było ciężko, ale łatwiej 
można było zdobyć rynek, nie mieliśmy dużej 
konkurencji.

Czemu zawdzięczacie 
swój sukces?

Jako prekursorzy na rynku 
byliście przykładem dla innych?

Skąd pomysł 
na nazwę „Jagódka”?

Jak się pracuje
 z współmałżonkiem?

Od samego początku staraliśmy się 
robić nasze produkty z prawdziwych, 
naturalnych składników. Nasze ciasta 
są jak te „od Babuni”. Oczywiście sporo 
na tym tracimy, bo obecnie wszystko mo-
żna wykonać taniej i szybciej z użyciem 
sztucznych chemicznych dodatków. Na pół-
kach sklepowych widzimy ciasta, które mają 
bardzo długi termin ważności. Nasze produkty 
tyle nie mogą stać, bo nie dodajemy do nich żad-
nych ulepszaczy, ale dzięki temu są zawsze sma-
czne i dobre, a klienci za to nas cenią. To, że wier-
nie trzymamy się swoich ideałów przyczyniło się 
do naszego sukcesu.

Tak, można powiedzieć, że przecieraliśmy szlaki. 
To my jako pierwsi nawiązaliśmy ścisłą współ-
pracę z zakładami mleczarskimi, które dosto-
sowały swoją ofertę do naszych potrzeb. To my 
wyszliśmy z inicjatywą, żeby przygotowywać 
nam świeże jajka już od razu do użytku. Nie wiem 
natomiast, czy jesteśmy przykładem dla innych. 
My nie do końca idziemy z duchem czasu. Poja-
wiło się wiele nowych technologii na rynku, ale 
my mimo rozwoju firmy nie z wszystkiego korzy-
stamy. Tradycyjne, naturalne ciasta w naszych 
przypadku przyjęły się i tego chcemy się trzymać.

Nie od początku nasza firma nosi taką nazwę. To 
był pomysł pani Zosi – ekspedientki, która z nami 
najdłużej pracuje. Powiedziała: „Nazwijcie to 
Jagódka od Jagody”. Jagoda to nasza najstarsza 
córka, która obecnie również zaangażowała się 
w pracę w naszej firmie. Prowadzi kawiarnie 
w „Zdroju” na ul. Witczaka.

Nie wyobrażam sobie, żeby prowadzić firmę 
z kimś innym. W przypadku spółki to najlepsze 
rozwiązanie, ponieważ przyświeca nam ten sam 
cel, nie ma kłótni o wpływy i zyski. Jednak mamy 
tutaj ścisły podział obowiązków i staramy się nie

chodzić sobie w paradę. To dobre dla firmy, ale 
prywatnie nie jest to proste zadanie. Musimy sta-
rać się, aby nie przynosić pracy do domu.

Sukces to za dużo powiedziane. Myślę, że liczy się 
tutaj wytrwałość, upór w dążeniu do swojego 
celu. Przeszliśmy wiele kryzysów gospodarczych, 
nie było łatwo, ale nie poddawaliśmy się i zawsze 
wychodziliśmy z tego obronną ręką. Ciągle kon-
sekwentnie zostajemy przy swoich tradycyjnych 
metodach i dzięki temu wygrywamy. Ponadto dla 
nas zawsze najważniejszy był klient, a dopiero na 
samym końcu pieniądze. Często zdarzało się, że 
próbując wprowadzić nowe ciasto wymyślaliśmy 
nowy przepis, robiliśmy próby smakowe, pytali-
śmy klientów o ocenę, a końcowo okazywało się, 
że ciasto to musiało być wycofane, bo się po pro-
stu nie opłacało.

Chcemy nadal rozwijać naszą działalność. My-
ślimy o wprowadzeniu lodów własnej produkcji, 
albo o zakładzie przetwórstwa owoców.

 Dziękuję za rozmowę
 i życzę dalszych sukcesów.

Jaki ma Pan 
przepis na sukces?

Jakie macie 
plany na przyszłość?
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Czy był Pan zaskoczony 
tytułem Starosty Roku 
województwa śląskiego? 

To bardzo duże wyróżnienie.

Oczywiście, ogromne wyróżnienie. Myślę, że 
przy tak silnej konkurencji, tak dużego i rozwi-
niętego gospodarczo województwa, jak woje-
wództwo śląskie, zostać laureatem to duży za-
szczyt, ale i duże zobowiązanie. Traktuję to jako 
wyróżnienie dla całego powiatu cieszyńskiego. 
Muszę podkreślić, że bez bardzo dobrej współ-
pracy z Radą Powiatu Cieszyńskiego, Zarządem, 
z wójtami i burmistrzami, oraz wszystkimi sa-
morządami ziemi cieszyńskiej nie byłoby tych 
osiągnięć. Wiele z tych przedsięwzięć gospo-
darczych, które realizowaliśmy, zwłaszcza in-
westycji na drogach, to często efekt współpracy 
samorządów gminnych. Wyróżnienie jest na-
grodą, poprzez moją osobę, dla wszystkich ludzi 
samorządu ziemi cieszyńskiej, całej admini-
stracji, naszych partnerów gospodarczych i par-
tnerów w inwestycjach. 

To dobrze świadczy o powiecie, 
że aktywnie współpracuje z gminami. 

Mamy Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi 
Cieszyńskiej, które zrzesza 12 gmin i powiat, 
czyli wszystkich 13 podmiotów samorządowych, 
które działają na terenie powiatu cieszyńskiego. 
Niedawno były wybory i zostałem ponownie jego 
prezesem. Jest to forum, na którym wspólnie 
z gminami ustalamy bardzo istotne rzeczy. Nie 
ma poczucia, że jedne gminy są lepiej trakto-
wane, inne gorzej, choć przecież jest różny ich 
potencjał. Dużym, wspólnym przedsięwzięciem 
będzie teraz budowa Internetu szerokopasmo-
wego, w które wszystkie 13 podmiotów jest za-
angażowanych. Obecnie jesteśmy przygotowani 
do przetargu.

Studiował Pan socjologię na UJ. 
Wiedza socjologiczna na pewno 
pomaga w pracy polityka.

W życiu zawodowym byłem bardziej czło-
wiekiem samorządu, ponieważ starałem się 
działać szerzej niż tylko na niwie urzędniczej. 
Jednak praca na stanowisku starosty to oczy-
wiście również praca polityczna. Natomiast, jeśli 
chodzi o wiedzę socjologiczną, z pewnością daje 
szersze spojrzenie, rozumienie wielu zależności 
i mechanizmów. Same pomysły na przedsię-
wzięcia nie wystarczą. Należy brać pod uwagę 
to, w jakich realiach się działa, jakie posiada się 
środki, siły itd. Szersze spojrzenie, uwzględnia-
jące cały kontekst i okoliczności na pewno bar-
dzo pomaga. Z pewnością socjologia daje ogro-
mną wiedzę. Są to studia które wyrabiają ca-
łościowe spojrzenie. To dobry podkład, ruszto-
wanie, na którym wiele można zbudować. 

Jest Pan nie tylko starostą powiatu, 
ale i szefem struktur powiatowych 
Platformy Obywatelskiej.

Tak. Uzyskaliśmy dobry wynik podczas ostatnich 
wyborów. Jesteśmy w koalicji z naszymi partne-

rami już od zeszłej kadencji, koalicji która się 
sprawdza. Zaplecze polityczne jest więc stabilne, 
co również pomaga w pracy. 

Zawsze chciał Pan zostać politykiem? 

Żyłkę polityczną miałem już od 1980, 1981, a na-
wet wcześniej, bo w drugiej połowie lat 70-tych 
miałem okazję poznać działalność ówczesnej 
opozycji, ludzi z nią związanych. Przeczytałem 
wiele publikacji wydanych w tzw. drugim obiegu 
wydawniczym, a w 1981 podjąłem pracę w stru-
kturach Solidarności. 

A jakie cechy powinien 
posiadać idealny polityk?

Obecnie jest moda na tzw. postpolitykę. 
Niektórzy nazywają to nawet surfowaniem po 
nastrojach społecznych. Inni uważają, że poli-
tyka polega tylko na narzucaniu tematów debaty 
publicznej. Myślę, że to za mało, zwłaszcza w sy-
tuacji takiego kraju jak Polska. Kraju na dorobku, 
który ma za sobą taką, a nie inną przeszłość. 

Polityk, który chciałby zasłużyć na wyróżnienie 
męża stanu, musi rozpoznawać potrzeby, które 
stoją przed społeczeństwem, narodem i pań-
stwem. Postępować tak, aby po trafnej dia-
gnozie sprostać wyzwaniom i realizować za-
dania, które tego wymagają. Płynięcie na fali na-
strojów społecznych, jest za proste i często szko-
dliwe dla państwa i społeczeństwa. Cenię tych 
polityków, którzy potrafią trafnie zdiagnozować 
rzeczywistość, a potem robią wszystko, aby pro-
blemy rozwiązywać. Może nie od razu, bo jest to 
bardzo trudne. W końcu działa się na żywej 
tkance, żywym organizmie społecznym. Poza 
tym, ludzi w demokracji trzeba za sobą pocią-
gnąć. Trudno w dzisiejszych czasach znaleźć 
dobrych, wyrazistych polityków. Widzę w Polsce 
takie osoby, ale nie będę ich wymieniał. 

Nie męczy Pana to, że w polityce 
ciągle są jakieś spory, 
nieporozumienia, wytykanie sobie 
wszelakich potknięć. 
W sumie w każdej pracy tak jest, 
ale w pracy polityka, szczególnie 
zajmującego wysokie stanowisko, 
jest wieczna kontrola społeczeństwa 
i dziennikarzy wpatrzonych 
w Pana działania. 
Często pojawiają się fale publicznej 
krytyki, wytykanie błędów. 
To chyba trochę stresujące? 

To prawda. Jest się pod nieustannym ostrzałem. 
Rzeczy mało istotne urastają nieraz do rangi naj-
ważniejszych problemów, a problemy ważne 
spychane są w cień. To nie jest tak, że polityk 
działa w próżni. Dzisiaj ogromną rolę spełniają 
media. One często narzucają pole dyskusji, te-
maty którymi zajmuje się opinia społeczna i nie 
koniecznie są to treści najważniejsze. Czy to jest 
męczące? Na pewno tak. Jak czasem jest mi cię-
żko i widzę, że rzeczy kompletnie drugorzędne, 
trzeciorzędne i nieistotne stara się przedstawić 
jako problem pierwszorzędny, tłumaczę wtedy 

sobie i swoim współpracownikom, że trzeba ro-
bić swoje, mając świadomość jak wiele ważnych 
rzeczy udało się zrealizować do tej pory na te-
renie całego powiatu cieszyńskiego . 

W jaki sposób Pan się odstresowuje?

Z tym jest problem, bo w ubiegłym roku nie mia-
łem praktycznie wolnego czasu. Ze względu na 
problemy zdrowotne po wypadku samochodo-
wym, nie mogę już tak jak dawniej uprawiać 
sportów. Pozostaje więc książka i dobra muzyka. 
Aczkolwiek przyrzekam sobie, że po intensyw-
niejszej rehabilitacji, spróbuję znowu powrócić 
do sportu.

Co zalicza Pan do swoich 
największych sukcesów, 
a co do porażek?

Sukcesem jest kwestia dokończenia szpitala - 
budowy i wyposażenia Pawilonu Diagnostyczno-
Zabiegowego. Obiekt stał kilkadziesiąt lat 
i w końcu ruszyło. Wcześniej nie było pomysłu na 
jego renowację, ponieważ powiat był za biedny, 
aby samodzielnie coś z tym zrobić. Trzeba było 
znaleźć zewnętrzne źródła finansowania. To się 
udało. Teraz jesteśmy po przetargu na wypo-
sażenie kolejnych czterech bardzo nowocze-
snych sal operacyjnych, które będą oddane do 
użytku najprawdopodobniej jesienią tego roku. 
Przygotowujemy się także do przetargu na 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. To jest duży 
sukces. Kieruję ogromne podziękowania pod ad-
resem radnych, którzy wspierali moje starania, 
dyrekcji szpitala. 

Innym sukcesem jest również infrastruktura 
edukacji, czyli modernizacja szkół. Tego czasem 
nie widać, bo widzą to tylko Ci, którzy w danym 
miejscu przebywają, czyli uczą się i pracują. 

Najwięcej efektów widać na drogach. W ubie-
głym roku zmodernizowanych dróg w powiecie 
było sporo. Oczywiście pozostaje pewien nie-
dosyt, bo jeżeli, np. mieszkańcy miejscowości, 
gdzie drogi są w złym stanie, widzą, że obok coś 
się zrobiło, pytają dlaczego nie u nas? Zawsze 
apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ 
jest pewna hierarchia zadań i siłą rzeczy naj-
pierw były realizowane zadania, na które były 
pozyskane środki zewnętrzne, głównie unijne. 
Zresztą tak samo będzie w tym roku w Cieszynie. 
Będziemy robili ulicę Bielską i mam nadzieję, że 
ta słynna Poligonowa przestanie już tak być na-
zywana. 

Staram się cały czas szukać najlepszych roz-
wiązań dlatego nie traktuję trudnych problemów 
w kategorii porażek, ale raczej są one wyzwa-
niami z którymi trzeba się zmierzyć. 

Jakie inwestycje planuje 
powiat na 2011 rok?

2011 rok będzie stał pod znakiem inwestycji 
w szpitalu. Natomiast będą to też inwestycje 
drogowe, czyli ulica Bielska i Stawowa Cieszynie, 
ulica Mickiewicza w Skoczowie, przebudowa uk-
ładu komunikacyjnego w rejonie ulicy Daszyń-
skiego i Strażackiej w Ustroniu. Poza tym wiele 
innych zadań związanych z remontami nawie-
rzchni. 

Realizujemy też dwie duże termomodernizacje 
szkół w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświe-
ciu i w zespole Szkół Technicznych na ulicy Fry-
sztackiej. Budujemy również system informacji 
przestrzennej, co jest bardzo ważne dla geo-
dezji.

Jak Pan podsumuje 
2010 rok dla powiatu? 
Czy wszystko udało 
się zrealizować?

Było bardzo wiele inwestycji z ogromnymi 
nakładami finansowymi, więc rok był pod tym 
względem trudny, ale i satysfakcjonujący. Mie-
liśmy pierwszy raz tak ogromny wysiłek inwesty-
cyjny i taki natłok pracy. Przy nie zwiększonej ka-
drze, zrealizowaliśmy dużo więcej niż normalnie 
i za to też muszę pracownikom podziękować. Po-
konując często liczne problemy udało nam się 
zrobić bardzo wiele, z czego na pewno możemy 
być dumni.

Pana największe marzenie? 
Jeśli chodzi oczywiście o powiat.

Jesteśmy powiatem, gdzie głównym atutem jest 
turystyka. Różnie się to oczywiście rozkłada 
w przypadku poszczególnych gmin. Mamy po-
tężną bazę noclegową, dość dobrze rozwijającą 
się bazę sportową, itd. Mimo to kiedy jeżdżę po 
terenie powiatu cieszyńskiego i patrzę na tereny, 
które jeszcze zostały, to brakuje mi inwestycji 
które zapewniałyby dobrze płatną pracę młodym 
ludziom z wykształceniem technicznym, 
inżynierskim. Tego mi brakuje. Cieszyńskie sły-
nęło niegdyś ze znakomitego przemysłu. Dzisiaj 
brakuje działalności bardziej produkcyjnej i nie 
ma wystarczającej ilości zakładów, które lokują 
się obecnie w większych miastach, a które 
wchłonęłyby nasze wspaniałe roczniki absol-
wentów, najlepiej zdających maturę w woje-
wództwie śląskim. To jest grzech zaniechania, 
który został dawniej popełniony.

Czesław Gluza
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Poród to wielka niewiadoma, szczególnie dla ko-
biet rodzących po raz pierwszy. Każda przyszła 
mama powinna udać się na zajęcia prowadzone 
przez położne w szkole rodzenia, aby zdobyć 
potrzebną wiedzę na temat skurczów, oddycha-
nia, rozpoznawania niepokojących objawów. To 
co nieznane budzi lęk. Tylko solidne przygoto-
wanie do tego ważnego momentu sprawi, że 
uwierzysz we własne siły, a strach przez nie-
znanym cię nie sparaliżuje i wszystko pójdzie 
dobrze. Tu chodzi o dobro twoje i twojego 
dziecka.

U nas dowiesz się wszystkiego o porodzie, czyli 
jak rozpoznać, że ten czas już nadszedł i kiedy 
należy udać się do szpitala. Krok po kroku prze-
analizujemy wspólnie cały proces, aby nic nie 
było dla ciebie zaskoczeniem. Dowiesz się na 
czym polega opieka medyczna i jak współpraco-
wać ze znajdującym się na sali personelem. 
Z nami zdecydujesz jaki rodzaj porodu będzie 
dla ciebie najlepszy – w wodzie? Na krzesełku? 
A może tradycyjnie na łóżku? Poznasz wszystkie 
za i przeciw pozycji wertykalnych. Dowiesz się, 
dlaczego przy porodzie czasami jest wymagana 
ingerencja lekarza oraz jak wygląda i kiedy jest 
stosowane cięcie cesarskie. Z nami będziesz 
przygotowana na każdą ewentualność!

Dlaczego warto?

Czego uczymy 
przyszłe mamy?

Poród to jednak nie wszystko. Czas, który 
nastąpi po nim jest równie ważny. W szkole 
rodzenia dowiesz się jak zadbać o swoje zdrowie 
tuż po urodzeniu. Ile trwa proces regeneracji 
twojego ciała i jak powinien przebiegać. Czy 
kiedykolwiek słyszałaś o depresji poporodowej? 
To nie żarty, niektóre kobiety naprawdę borkają 
się z takimi problemami. Opowiemy ci jak sobie 
z tym poradzić. 

U nas zdobędziesz także wiedzę i doświadczenie 
dotyczące opieki nad noworodkiem. Nauczysz 
się jak kąpać takiego maluszka, dbać o jego pę-
puszek oraz jak go karmić. Pokażemy ci techniki 
karmienia piersią oraz nauczymy, jak prawidło-
wo przystawiać do niej noworodka. Masz wątpli-
wości, co wówczas należy jeść, a czego unikać, 
aby nie zaszkodzić dziecku? Nie martw się, z na-
mi dowiesz się wszystkiego na temat diety, jaką 
trzeba wtedy stosować.

Przyjście na świat dziecka to duże wydarzenie 
dla przyszłych rodziców. Wielu z nich decyduje 
się na poród rodzinny. Obecność ojca w takim 
momencie nie jest już nowością. Wychodzimy 
naprzeciw takim oczekiwaniom i na zajęcia za-
praszamy pary. Przyszli tatusiowie dowiedzą się 
jak wspomóc swoją ukochaną przy porodzie 
oraz poznają całą fizjologię, aby byli dobrze 
przygotowani na to, co zobaczą. Razem możecie 

Tatuś przy porodzie?

dzielić się emocjami – niepewnością, lękiem, 
a w końcu radością z przyjścia na świat waszego 
dziecka.

Do szkoły rodzenia zapraszamy wszystkie pary 
spodziewające się dziecka. Całość szkolenia 
obejmuje 5 zajęć, a pierwsze z nich powinno 
rozpocząć się w 30. tygodniu ciąży. Spotkania 
odbywają się w małych grupach, aby zapewnić 
parom intymność, a przyszli rodzice mogli wy-
mienić się między sobą swoją wiedzą i doświa-
dczeniem. Przyszłym mamom oferujemy ćwi-
czenia na materacach i z piłką. Zajęcia prowa-
dzone są przez położne z wieloletnim doświa-
dczeniem, które na co dzień odbierają porody 
w naszym szpitalu. Jedno spotkanie kosztuje je-
dynie 20 zł! i nie ma obowiązku uczestnictwa 
w całym kursie. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Nie czekaj, zapisz się już dziś!

 Jastrzębie-Zdroj,
ul. Warszawska 1. 

Pawilon przy „Biedronce” 
na drugim piętrze. 

Wszystkich dodatkowych informacji 
udzielą prowadzące spotkania położne 

pod numerami telefonów: 
667-291-009, 
663-600-156 

oraz 606-152-807.

Ciąża to bardzo niezwykły i wyjątkowy okres w życiu kobiety. To także czas pełen lęku, obaw i niepokoju. Przyszła 
mama musi od teraz zadbać już nie tylko o siebie, ale również swojego bobaska, którego nosi 
pod sercem. Kobiety rodzące po raz pierwszy lub po długim okresie przerwy są często przerażone samą myślą 
o porodzie. Jak to będzie? Czy bardzo boli? Kiedy udać się do szpitala? Czy dam radę urodzić? Jeśli ty też 
jesteś w ciąży i zadajesz sobie tego typu pytania powinnaś niezwłocznie zapisać się do szkoły rodzenia. 



Z danych, jakie są w posiadaniu Prokuratury 
Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wyłania się za-
kres jej działalności i wielość spraw, którymi się 
zajmuje. Niestety rok 2010 był drugim z rzędu, 
w którym stwierdzono wzrost ogólnej liczby na-
ruszeń prawa w porównaniu do roku ubiegłego.

Największy przyrost odnotowano wśród 
przestępstw najpoważniejszych czyli: 
zgwałcenia (10 przypadków, dla 
porównania w roku 2009 - 1 przypadek), 
zabójstwa (2 przypadki), 
kradzieże samochodów (21)
Nie napawają optymizmem 
również pozostałe dane: 
naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii (190 przypadków), 
rozbój, kradzieże rozbójnicze 
i wymuszenia rozbójnicze (59), 
bójka lub pobicie (75), 
kradzież cudzej rzeczy (506), 
odmowa płacenia alimentów (171), 
przestępstwa o charakterze 
gospodarczym (373). 

Dane te wskazują na wielość spraw, jakimi 
zajmuje się jastrzębska prokuratura. 

Prokurator Jacek Rzeszowski, podczas 
posiedzenia Komisji, zwracał uwagę na wzrost 
ilości przestępstw o charakterze korupcyjnym. 
Przytaczał, że ich sprawcami są przeważnie nie-
trzeźwi kierowcy lub sprawcy innych wykroczeń 
usiłujący wręczyć łapówkę stróżom prawa w ce-
lu uniknięcia odpowiedzialności karnej. „Jeśli 
chodzi o inne najpoważniejsze przestępstwa to 
należy zauważyć niepokojący wzrost liczby bó-
jek i pobić oraz rozbojów, kradzieży rozbójni-
czych i wymuszeń rozbójniczych, a także z usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii” - mówił. 

W przypadku narkotyków wzrost ilości przestę-
pstw zależy najprawdopodobniej od tzw. mody 
na zażywanie „narkotyków miękkich” oraz ich 
łatwą dostępnością w pobliskich Czechach. 

Inną kategorią są przestępstwa przeciwko 
rodzinie. Zauważa się wzrost tego typu czynów 
w stosunku do osób najbliższych. „Postępowa-
nia przygotowawcze dotyczące tego rodzaju ka-
tegorii są prowadzone ze szczególną staranno-
ścią, a wobec podejrzanych często stosowane 
środki zapobiegawcze, włącznie z tymczaso-
wym aresztowaniem” 
- wyjaśniał Jacek Rzeszowski. 

Niebagatelną rolę w skutecznej pracy wy-
miaru sprawiedliwości odgrywa czas, w którym 
badane są poszczególne sprawy. Wiadomo, że 
im szybciej sprawca zostanie postawiony przed 
obliczem Temidy i osądzony, tym oddziaływanie 
kary będzie większe, nie mówiąc już o prestiżu 
i autorytecie takich instytucji, jak sąd, policja 
czy prokuratura. 
W roku 2010 prokuratorzy 
rozpatrzyli łącznie 3 444 sprawy. 
A wśród spraw niezakończonych na 
dzień 31 grudnia ubiegłego roku tylko 
24 z nich trwały od 3 do 6 miesięcy, 
a 4 – od 6 miesięcy do 1 roku 
oraz 1 postępowanie – dłużej niż 1 rok. 
Spośród tych spraw 1 501 zakończono 
skierowaniem do sądów aktów 
oskarżenia przeciwko 1 760 osobom. 
Jednak prokuratura nie prowadzi wykazu ile 
z tych postępowań zakończyło się wyrokami 
skazującymi. 

Podczas posiedzenia Komisji Jacek Rzeszo-
wski zaznajomił radnych z najbardziej spektaku-
larnymi postępowaniami przeprowadzonymi 

przez jastrzębską prokuraturę, jak na przykład: 
Przeciwko Adrianowi K., który powoływał się na 
wpływy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i ofe-
rował załatwienie w niej pracy, w zamian za 
korzyści majątkowe. Przeciwko Bartłomiejowi 
C., Robertowi N., Krystianowi M., Bartoszowi K. 
i Łukaszowi L., których oskarżono o dokonanie 
rozbojów w placówkach Banku Spółdzielczego. 
Przeciwko Krzysztofowi D. oskarżonemu o pró-
bę wyłudzenia odszkodowania za rzekomo skra-
dziony samochód. Przeciwko Agnieszce K. po-
dejrzanej o to, że ugodziła nożem Jana G. z za-
miarem pozbawienia życia. 

Pomimo tego, że podstawowym zadaniem 
prokuratury jest prowadzenie dochodzeń po za-
istnieniu przestępstwa, to znajduje się czas i na 
działania profilaktyczne. W filii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, mieszczącej się przy ul. Krako-
wskiej systematycznie przeprowadzane są spo-
tkania prokuratorów z młodzieżą, podczas któ-
rych omawia się tematykę odpowiedzialności 
nieletnich wobec prawa oraz problemy związane 
z zagrożeniem przestępczością. Młodzi ludzie 
zapoznawali się również z zasadami pracy po-
licji, prokuratury i sądów. 

Prokurator Jacek Rzeszowski przedstawił 
Komisji pogląd, że przytoczone przez niego da-
ne statystyczne, dotyczące popełnionych 
przestępstw, powinny skutkować zaostrzeniem 
polityki karnej, w szczególności wobec spra-
wców czynów, w których odnotowano wzrost 
w stosunku do roku ubiegłego. Prokuratura mo-
że mieć istotny wpływ na surowsze karanie 
sprawców tych przestępstw. Może, na przykład, 
uzgadniać ze sprawcami przestępstw wysokość 
kary, w stosunku do przestępców chcących się 
jej dobrowolnie poddać. Może również składać 
przed sądem surowe i adekwatne do czynów 

wnioski o wymiar kary, czy też składając ape-
lację od zbyt łagodnych wyroków. „Orzekanie 
wobec sprawców najgroźniejszych przestępstw 
kar pozbawienia wolności w granicach górnego 
ustawowego zagrożenia oraz dolegliwych kar 
i środków karnych o charakterze majątkowym, 
czy też nakładanie obowiązków naprawienia 
szkody, powinno zadośćuczynić względom pre-
wencji generalnej i indywidualnej oraz ograni-
czyć przypadki popełniania tych przestępstw” - 
podsumował prokurator Jacek Rzeszowski. 

Prokuratura to instytucja potrzebna. Powin-
na wzbudzać respekt i obawę wśród potencjal-
nych przestępców, ale też szacunek i zaufanie 
u zwykłych obywateli, którzy za jej pośredni-
ctwem powinni uzyskiwać jedno z podstawo-
wych praw życia w społeczeństwie demokra-
tycznym, czyli skuteczną pomoc i ochronę w ży-
ciu codziennym. 

Być może nie wszyscy są usatysfakcjo-
nowani działaniem tej instytucji, ale należy pa-
miętać, że każda sprawa - a widać, że jest ich 
bardzo wiele - musi być rozpatrzona z należytą 
starannością i poszanowaniem obowiązującego 
prawa, a nie tylko z indywidualnymi oczekiwa-
niami.   
 

Już wkrótce na naszych łamach rusza 
nowy cykl pt. “Z teczki prokuratora”. 
Znajdą się w nim najbardziej 
spektakularne dochodzenia prowadzone 
przez jastrzębską prokuraturę. 
Czytelnicy poznają szczegóły najbardziej 
bulwersujących przestępstw, 
które poruszały opinię publiczną.
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W rankingu na sportowca roku 
1975 zajął Pan... 

Czwarte miejsce. Choć szczerze powiedziawszy, 
nawet mi za to nie podziękowano. A myślę, że 
moje zwycięstwo z Uljaniczem w jakiś sposób 
podniosło społeczeństwo na duchu.

Na oficjalnej stronie 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
nazwano Pana 
„bokserem jednego sezonu”. 

Naprawdę? Niezbyt to eleganckie. Ale fortuna ko-
łem się toczy. Raz forma jest, raz jej nie ma. Do-
brze, że na swojej drodze spotkałem docenta No-
waka, bo bez niego nie byłoby mistrza Europy 
Andrzeja Biegalskiego. Boks to szlachetna sztuka 
samoobrony, a ja jestem fanatykiem tego, co ro-
bię. Jak coś robię, to do końca. Na zawsze pozo-
stała mi w pamięci rada docenta Nowaka przed 
walką z Hussingiem. Nie chcę tu źle mówić o ś.p. 

Antonim Zygmuncie, ale on treningiem o cha-
rakterze wytrzymałościowym przeciążył mój 

organizm. A ja też byłem w niego zapatrzony 
jak w obrazek. 

Po Górniku Pszów przyszło powołanie 
do wojska. Do Legii Warszawa. 

Zanim trafiłem do Legii wygrałem jeszcze turniej 
o „Czarne Diamenty”. Pokonałem tam Igora Wy-
sockiego. Będąc już w Legii, w sparingu elimina-
cyjnym w Wiśle pokonałem wspomnianego Ger-
leckiego. Trenerzy mocno nas obserwowali. Wy-
grałem i pojechałem do szczęśliwych dla mnie, 
jak się okazało, Katowic. 

Czech, Niemiec, Rumun... 
W pierwszej rundzie walczyłem z Peterem Som-
merem z Czechosłowacji. On był trzy razy liczony, 
a ja raz. Miał świetne uderzenie. W Katowicach 
nie miałem łatwej walki. Potem był wspomniany 
Hussing, a w półfinale Rumun Mircea Simon, 
który rok później zdobył srebro w Montrealu na 
igrzyskach. 

A w finale walka o pod-
tekście politycznym. 
Wiktor Uljanicz. 
Obrońca tytułu

Wielki bokser ze Zwią-
zku Radzieckiego. 
Wcześniej, na tur-
nieju w Izmirze 
w Turcji, przegrałem 
z nim. Potem on 
przyjechał do Kato-
wic. I udało mi się 
zrewanżować. Ulja-
nicz jest chyba dziś 
wysoko postawiony 
w rosyjskim spor-
cie. 

Urodził się Pan w specyficznym dniu... 
Andrzej Biegalski: W dniu śmierci Józefa Stalina, 
5 marca 1953 roku. Mój ojciec przeszedł cały 
szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego z kara-
binem w ręku. Dostał za to między innymi medal 
Virtuti Militari. Stryj był z kolei ranny w walkach 
pod Warszawą. Inny członek mojej rodziny wal-
czył pod Monte Cassino. 

Zaczynał Pan przygodę ze sportem 
od Górnika Radlin, 
choć urodził się pan na Dolnym Śląsku 

Moja najstarsza siostra wyszła za mąż za Ślązaka 
i osiedliła się w Radlinie. Ja rozpocząłem eduka-
cję w liceum ogólnokształcącym w Mirsku. Wi-
działem jednak, jak mocno styrany pracą był mój 
ojciec. Był wrakiem człowieka. Nie mogłem z te-
go korzystać i postanowiłem iść do szkoły gór-
niczej z internatem. Tak, za siostrą, trafiłem do 
Radlina. Wiedziałem jednak, że chcę coś w życiu 
zrobić. Lubiłem męczyć organizm. W Górniku 
Radlin trenowałem judo i boks, a także uprawia-
łem pchnięcie kulą. Mój trener widział we mnie 
nawet następcę samego Władysława Komara. 
Chciał mnie przy sobie zostawić, ale ja wolałem 
inne dyscypliny. Z tego względu nawet obniżył mi 
sprawowanie, bo pojechałem na zawody w bok-
sie zamiast lekkoatletyczne. Moim marzeniem 
było zwyciężać w sportach walki. Dlatego równo-
legle trenowałem boks i judo. Zdobyłem nawet 
tytuł mistrza Śląska w judo, pokonując między 
innymi Kafkę, który później reprezentował Polskę 
na Mistrzostwach Europy w Wiedniu. Jednak ob-
ciążenie było zbyt duże. Trenerzy widzieli, że nie 
daję rady w obu dyscyplinach i powinienem wy-
brać jedną z nich. Umówili się, że równolegle wy-
rzucą mnie z treningów. Co mimo to wybiorę, tam 
pozostanę. Przyszedłem na trening judo i słyszę, 
że nie ma dla mnie kimona. Dla mistrza Śląska. 
Poszedłem na trening bokserski. A tam wszystko 
w porządku. Trenerzy pięściarstwa nie podjęli 
wyzwania. Chyba byłem zbyt cenny (śmiech). 
Dlatego zostałem przy boksie 

Ile miał Pan lat? 
Szesnaście. Zaraz potem pojechałem na mistrzo-
stwa Śląska do Katowic, gdzie udało mi się zde-
tronizować Antoniego Krzyształę z Odry Wodzi-
sław. Facet z brzuszkiem, ale wysoki, tak jak ja. 
Miał uderzenie i wszystko inne, czego potrzeba 
w boksie. Ale był trochę za gruby. To była ciężka 
walka, obaj byliśmy straszliwie rozkrwawieni. 
Potem pojechałem na II Ogólnopolską Sparta-
kiadę do Sosnowca, gdzie zdobyłem tytuł Mistrza 
Polski juniorów w boksie. Tak zaczęła się moja 
kariera. Mój marsz przez ringi. Trenerzy byli zado-
woleni, że mają boksera o takich warunkach fizy-
cznych. Chciałbym, aby na mój trening do 
„Mistrza Klubu Bokserskiego Żory” przyszedł 
chłopak podobny do mnie. Powiedziałem sobie, 
że jeśli taki się znajdzie, to przekażę mu za darmo 
sześć par moich markowych butów bokserskich. 
Niestety, na razie się taki nie pojawił. 

W 1974 roku zdobył Pan tytuł 
Mistrza Polski seniorów. 
Co działo się do tego czasu? 

Wcześniej wierzyłem w to, że ilość pracy przełoży 
się na wyniki. Tyrałem jak poganin. Z tego powo-
du zawsze byłem przeciążony treningiem o cha-
rakterze wytrzymałościowym. Wizja mistrzostwa 
sportowego dopingowała mnie do takiej pracy, że 
nie czułem bólu mięśni. 

Trenerzy Pana nie powstrzymywali? 
Jedynym, który powstrzymywał, był docent 
Wiktor Nowak. Trener kadry, który w 1975 roku 
doprowadził mnie do tytułu mistrza Europy. On 
mi na treningu potrafił powiedzieć: „Andrzej, 
masz dosyć, uciekaj”. A ja sądziłem, że jak war-
szawiak, to chce mnie wygonić z treningu, bo ma 
swojego faworyta. Inni trenerzy ciągle dokładali 
roboty, a ten odwrotnie. Docent Nowak to wielki 
człowiek. Do dziś jest moim przyjacielem. Przed 
każdą walką brał mnie na półgodzinny spacer 
wokół hali. Ustalaliśmy taktykę. I proszę mi po-
wiedzieć, który trener dałby mi taką radę przed tą 
pamiętną walką z Niemcem Peterem Hussin-
giem: „On ma taktykę wieszania się na rywalu. 
Będzie się wieszał przez dwie rundy, to w trzeciej 
siądą ci nogi. Jak powiesi się na tobie, to się po-
łóż”. Któż dałby mi taką radę? Wszyscy tylko: 
„Andrzej, do przodu, bij”. Trzęśli tyłkami. I do te-
go trening wytrzymałościowy.

Ale pokonał Pan Hussinga 
już w pierwszej rundzie.

To była chyba sprawa instynktu... 

Wróćmy na chwilę do 1974 roku. 
Był Pan na Mistrzostwach Świata 
w Hawanie. 

Kuba... ale nie ma co wspominać. Straszna bieda. 
Żeby coś kupić, jeździliśmy do ambasady. W Ha-
wanie dotarłem do ćwierćfinału. W pierwszej 
rundzie znokautowałem zawodnika z Ghany. 
Ale później nie było już tak ciekawie. Nie 
chciałbym narzekać na ówczesnego szkole-
niowca kadry, ś.p. Franciszka Kika, bo to był 
naprawdę wielki pedagog. Ale popełnił błąd, 
bo nie załatwił nam porządnych sparing-
partnerów. Dopiero jego następca, docent 
Nowak, sprowadził Lucjana Trelę czy 
Janusza Gerleckiego. Oni już potrafili 
mnie zbić. Z Gerleckim przegrałem przez 
nokaut w 1973 roku w Łodzi. A Trela to 
była prawdziwa legenda, walczył prze-
cież z Foremanem. Przegrałem z nim 
w meczu ligowym Górnika Pszów, 
którego barwy wówczas reprezen-
towałem, ze Stalą Stalowa Wola. 
Ale potem pokonałem go na 
Mistrzostwach Polski w Gdańsku 
w 1974. „Leżał” mi. Uderzałem 
go prawym w „schaby”. Co 
chwila było słychać „ała” 
(śmiech). 
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Gdyby w Montrealu trenował 
Pana Wiktor Nowak, byłoby lepiej? 
Odpadł Pan w pierwszej kolejce 0:5 
z Johnny'm Tate (USA). 
Miał Pan trochę pecha. 

Nie rozumiem, czemu Nowakowi nie pozwolono 
dalej prowadzić reprezentacji. Wmówili mu cho-
robę serca. Chyba nie miał dobrych układów... 
Potem w Grecji udało mu się co nieco osiągnąć. 
Myślę, że gdyby on to dalej prowadził, to po-
walczyłbym ze Stevensonem jak równy z rów-
nym. A mnie zajechano wytrzymałością. Tymcza-
sem w tej wadze liczy się szybkość. Byłem świa-
domym zawodnikiem, który myślał każdego wie-
czora nad tym, co danego dnia zrobił. Człowiek 
powinien wyciągać wnioski. 

Jak Pan wspomina Montreal? 
Dopingowałem Jerzego Rybickiego, który zdobył 
złoto. Poza tym kibicowało się naszym sportow-
com. To była udana dla polskiego sportu olimpia-
da. 

Z Legii trafił Pan do GKS Jastrzębie.
Nie będę ukrywał, że ciągle wierzyłem w Anto-
niego Zygmunta. Może mnie zahipnotyzował... 
Myślałem, że z nim zawojuję świat. A namawiano 
mnie do pozostania w Warszawie... Normalnie 
w marszobiegach wagi ciężkie przybiegają na 
końcu. A u nas Henryk Średnicki czy ja wygrywa-
liśmy. Nadal jednak twierdzę, że ten szkolenio-
wiec popełnił dużo błędów. Zajechał mnie po pro-
stu. Bokserów wagi ciężkiej należy prowadzić 
inaczej. Dlaczego Zygmunt pozwalał na moje 
sparingowe walki z Klaudiuszem Waldyrą? To był 
olbrzym, taki polski Wałujew. A ja go okładałem 
raz po raz. Jaki to miało sens? Będąc bokserem 
GKS Jastrzębie rozpocząłem studia na AWF we 
Wrocławiu. To chyba nie spodobało się wielu oso-
bom. Byłem pierwszym w historii sekcji, który 
chciał mieć wyższe wykształcenie. I trenerzy za-
częli mi rzucać kłody pod nogi. Była taka sytua-
cja, że Antoni Zygmunt nie pozwolił mi na zalicze-
nie drugiego terminu z podstaw nauk polity-
cznych, bo taki nam przedmiot kazano zdawać na 
studiach. Mam być na treningu i już. A przecież 
byłem zawodowym bokserem. Co miałem zrobić? 
Tępili mnie. Wyrzucili do pracy na KWK Jastrzę-
bie. Taka prymitywna postawa... Zabrałem swoje 

rzeczy i przez rok pracowałem na dole z łopatą. 
Muszę jednak przyznać, że robota górnika była 
mniej męcząca niż treningi. 

Jako bokser GKS Jastrzębie, 
zanim wyrzucono Pana na kopalnię, 
zdążył Pan zdobyć kolejny 
tytuł mistrza Polski. 

Tak, w wadze superciężkiej, w roku 1979. W fina-
le imprezy w Łodzi pokonałem Ryszarda Mazura. 
To był solidny przeciwnik. W 1983 zakończyłem 
karierę bokserską, a rok później ukończyłem stu-
dia. Potem pracowałem na KWK Jankowice, gdzie 
dyrektorem był wielki człowiek, ś.p. pan Kaspe-
rek. Zawiodłem go w 1975 roku, gdy zostawiłem 
prowadzony przez niego Górnik Pszów na rzecz 
Legii Warszawa. On był wówczas również dyre-
ktorem KWK Anna. Pracowałem trochę w sekcji 
bokserskiej Górnika Jankowice, ale przez krótki 
czas. Potem była emerytura... 

Czym teraz zajmuje się 
Andrzej Biegalski? 

Pracuję od niedawna w klubie pod nazwą „Mistrz 
Klub Bokserski Żory” . Wcześniej w tym mieście 
nigdy boksu nie było. Teraz miejscowi działacze 
próbują coś od podstaw tworzyć. 

Sporo jest w Jastrzębiu byłych 
bokserów, przedstawicieli dawnej 
sekcji GKS Jastrzębie. 
Mimo to nie trzymacie się razem... 

A dlaczego? Ja do każdego rękę wyciągam i z te-
go powodu jest mi bardzo przykro. Moglibyśmy 
się temu miastu przydać. Ja mógłbym się przy-
dać... 

Co Pan czuje patrząc z perspektywy 
na swoją przygodę z boksem? 
Jest Pan spełniony, 
czy bardziej to niedosyt? 

Jestem zadowolony. Tytułu Mistrza Europy w wa-
dze ciężkiej wcześniej w Polsce nie było. Myślę, 
że coś pomogłem tym zwycięstwem z Uljani-
czem. Naprawdę, jestem zadowolony.

BKS Jastrzębie zanotował ostatnio 
sporo sukcesów w kategorii pań... 

Tadeusz Wijas (BKS Jastrzębie) - Rzeczywiście, 
dwie nasze dziewczyny, Wiktoria Sądej i Laura 
Grzyb, wygrały zawody kwalifikacyjne do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży. Natomiast Karo-
lina Zelent dotarła do finału tej imprezy, ale rów-
nież zakwalifikowała się na olimpiadę. Niestety, 
nie wiem kto układał plany tego wielkiego wyda-
rzenia sportowego. W tym roku OOM odbędzie 
się bowiem w tym samym terminie, co Mistrzos-
twa Świata Juniorów w boksie, na które pojedzie 
Laura Grzyb. Dlatego też nasza pięściarka nie bę-
dzie mogła wziąć udziału w olimpiadzie. Szko-
da... Laura musi wywalczyć jakiś medal, aby móc 
starać się o stypendium, co w sporcie jest bardzo 
ważne. Sądzę, że na OOM wygrałaby jedną ręką, 
bo jest o kilka klas lepsza od rówieśniczek. Po 
prostu poza zasięgiem innych zawodniczek. Jest 
naprawdę niesamowita. W klubie wszystkie dzie-
wczyny ją naśladują. Chcą być jak „Grzybowa”. 

W jaki sposób Laura Grzyb 
dostała się na mistrzostwa świata? 

Jest mistrzynią Polski, a od dwóch lat reprezen-
tuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Trener 
nie mógł jej nie powołać. Jest najlepsza. Musiała 
dostać powołanie na imprezę do Turcji. Mistrzo-
stwa odbędą się w znanej turystycznej miejsco-
wości Antalya. 

Naprawdę jest aż tak dobra? 
Jest... Ci, którzy muszą zdawać egzaminy w szko-
łach dziewiątego kwietnia, wylatują do Turcji sze-
snastego. W tym miejscu chciałbym zaapelować 
do nauczycieli, aby dali Laurze szansę promocji 
do kolejnej klasy. Nie chodzi o to, że zawodniczka 
słabo się uczy, ale o jej nieobecności. Proszę 
spojrzeć na jej grafik. W kwietniu będzie w szkole 
przez dwa tygodnie. A potem leci na mistrzostwa 
świata na cały miesiąc. Proszę nauczycieli, aby 
dali jej szansę... Ona strasznie garnie się do bok-
su. Trenuje ponad miarę, dlatego zalecamy jej 
trochę więcej wypoczynku. 

Jakie oczekiwania przed 
mistrzostwami świata? 
Na mistrzostwach Europy 
było ciężko... 

Było ciężko, ale tu Laura miała pecha w losowa-
niu. Rosjanka była poza zasięgiem, a medale zdo-
były rywalki znacznie słabsze niż jastrzębianka. 
Oczywiście zawsze mówimy, że trzeba wygrywać 
ze wszystkimi, ale trzeba być realistą. Laura mó-
wiła mi o wielkim stresie, jakim był występ na im-
prezie tej rangi. Wiedziała, że po coś tam poje-
chała, ale nie wiedziała, po co. Piętnastoletnia 
dziewczyna jedzie do Francji i na otwarcie dosta-
je Rosjankę... Samej narodowości w tym sporcie 
wypada się obawiać. 

Przejdźmy do Wiktorii Sądej 
i Karoliny Zelent. 

Obie dziewczyny uzyskały kwalifikację na Ogól-
nopolską Olimpiadę Młodzieży. To są dwa nasze 
talenciki i zobaczymy, co z nich wyrośnie. Liczę, 
że i Wiktoria, i Karolina powalczą o awans do 
finału. 

Kolejny temat to Adam Pawłowski. 
Nasz Mistrz Polski Juniorów z Lublina. Pawłowski 
trenuje w Jastrzębiu od czterech lat. Jest z Wodzi-
sławia, ale to nasze odkrycie. To ja dbam, aby 
miał gdzie i z kim trenować. Aby miał trenerów. 
Miniony rok Adam miał słaby, ale w tym roku nad-
robił wszystko z nawiązką. Warto jednak pamię-
tać, że już przed dwoma laty też stawał na naj-
wyższym stopniu podium mistrzostw Polski. Za-
tem to nie jest przypadek. W Lublinie Adam ura-
tował honor Śląska, ponieważ był jedynym 
mistrzem z naszego regionu. Cieszy fakt, że praca 
trenerów Jarosława Pietrzyka i Andrzeja Poręb-
skiego doprowadziła go do tak dobrej dyspozycji. 

W wywiadzie dla naszego portalu pani 
dyrektor Zofia Florek zapowiedziała, 
że dla BKS Jastrzębie znajdzie się 
miejsce na nowej hali. 

I naprawdę bardzo nas to cieszy. Parę groszy 
w kieszeni klubu dzięki temu zostanie, bo wyna-
jem sali w Szkole Podstawowej nr 4 też swoje ko-
sztuje. Spore wydatki to wyjazdy do Rybnika na 
sparingi, a także rozwożenie naszych zawodni-
ków do domów. Codziennie nabijamy na licznik 
naszego samochodu co najmniej 70 km. To na-
prawdę sporo. Dzięki obecności na hali będziemy 
mieli bliżej do centrum miasta. Może jakiś poważ-
ny sponsor nas dzięki temu zauważy... 

Załóżmy że Laura zdobędzie 
mistrzostwo świata, a Karolina Zelent 
i Wiktoria Sądej wywalczą złoto na OOM. 
Co Pan wtedy zrobi? 

-Ogłoszę się królem (śmiech). Marzyłbym, aby to 
wszystko miało miejsce. Wszyscy o tym marzy-
my. Pracuję tu za darmo i poświęcam swój czas. 
Cieszy mnie to, że dzieciaki są u nas, a nie stoją 
w bramie i piją piwo. Robię to dla nich. Nawet jeśli 
Laurze nie powiedzie się na tych mistrzostwach, 
to i tak będzie najlepszą zawodniczką w historii 
BKS Jastrzębie. Przewyższa wszystkich. To dia-
ment. 

Czego zatem można życzyć? 
Sukcesów. Aby nasi zawodnicy zdobywali jak naj-
więcej medali. A mi można życzyć powodzenia 
w organizacji Pucharu Polski w Jastrzębiu w listo-
padzie. Liczę, że uda nam się zorganizować te za-
wody na nowej hali.

Laura Grzyb
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Gratuluję tytułu Mistrza Polski. 
To nie lada osiągnięcie.

Adam Pawłowski (BKS Jastrzębie) - Bardzo dziękuję. 
Imprezę w Lublinie wspominam bardzo miło. Panowała tam 
niezwykle sprzyjająca bokserom atmosfera. Poziom spor-
towy określiłbym jako bardzo wysoki, ale nie mogło być 
inaczej na Mistrzostwach Polski. W mojej kategorii wagowej 
startowało 16 zawodników. Czekała mnie ciężka przeprawa 
i tak to wyglądało. 16 marca stoczyłem swoją pierwszą wal-
kę na tych mistrzostwach z zawodnikiem z klubu z Buska-
Zdroju. Zdecydowanie prowadziłem od samego początku 
pojedynku, kontrolowałem całą walkę i czekałem na błąd 
przeciwnika, po czym go kontrowałem. Po stoczonej walce 
sędzia ringowy odczytał werdykt pięciu sędziów, którzy oce-
niali pojedynek. Wygrałem stosunkiem głosów 4:1. 17 mar-
ca miałem walkę ćwierćfinałową z leworęcznym zawo-
dnikiem z klubu Boxing Chojnice, Patrykiem Godlewskim. 
Pierwsza runda była bardzo wyrównana. Natomiast od dru-
giej zacząłem dominować w ringu i zdobyłem dużą prze-
wagę punktową. Parę razy trafiłem tak mocno przeciwnika 
prawym prostym, że uginały mu się nogi. W 3. rundzie sę-
dzia ringowy musiał zarządzić krótką przerwę techniczną, 
aby zatamować krwotok z nosa przeciwnika. Po stoczonej 
walce sędziowie uznali moje zwycięstwo nad Godlewskim 
wynikiem 3:2. Kolejnego dnia, 18 marca stoczyłem w pół-
finale swoją najważniejszą walkę podczas tych mistrzostw. 
Moim przeciwnikiem był Adrian Plichta z Bukowiny Wałcz, 
wielokrotny reprezentant Polski na meczach międzyna-
rodowych, a także mistrzostwach świata i Europy. Była to 
walka rewanżowa za Puchar Polski w 2009 roku. Lekarz nie 
dopuścił mnie wtedy do finałowej walki z Adrianem, ponie-
waż w półfinałowej walce uderzeniem głową przeciwnik 
złamał mi nos i Plichta stał na najwyższym podium bez ko-
nieczności walki ze mną. Teraz było inaczej. Od samego po-
czątku walka była bardzo zażarta. Mogę nawet powiedzieć, 
że była to walka na tzw. "wyniszczenie". Był to olbrzymi 
sprawdzian tak kondycyjny, jak i szkoleniowy. Przez wszy-
stkie rundy kibice mogli obserwować nieustanną akcję 
w ringu. Przeciwnik ruszał na mnie, po czym kontrowałem 
go prawym prostym i schodziłem z linii ciosu lewym sier-
pem. Zadawałem też bardzo dużo ciosów na dół, aby go 
osłabić i odebrać mu jak najwięcej siły. Może zabrzmi to 
dziwnie, ale prawdą jest, że ciosy na dół bolą o wiele bar-
dziej niż te na głowę. Są jednak bardzo rzadko punktowane 
przez sędziów, tym niemniej jednak bardzo opłaca się je za-
dawać. W 3. rundzie skontrowałem Plichtę bardzo mocnym 
prawym sierpowym. Tak mocno, że wylądował na „des-
kach”. Przez cały pojedynek dominowałem w ringu. Na 
szczęście dostrzegli to sędziowie i wypunktowali 
moje zwycięstwo 4:1. 19 marca odbył się 
wielki finał, swój pojedynek toczyłem z go-
spodarzem, leworęcznym Wojtkiem 
Dworakiem z klubu Paco Lublin. Na tą 
walkę przyszło ponad 1000 kibiców 
Motoru Lublin - kolegów Wojtka. Przez 
cały czas wspierali go swoimi okrzy-
kami, jednak nie pomogło mu to 
w zwycięstwie. Od samego początku 
wysoko prowadziłem na punkty, obcho-
dziłem go dookoła po czym „wskakiwałem” 
w niego z ciosami. Wszystkie przyjmował 
na głowę. Po trzech rundach byłem pe-
wien swojego zwycięstwa. Sędziowie 
również wypunktowali moje zwycię-
stwo 4:1 i w ten sposób zostałem 
Mistrzem Polski Juniorów.

Co czułeś jako Mistrz Polski? 
Biorąc pod uwagę tradycje 
jastrzębskiego boksu, patrzą 
na Ciebie z nadzieją wielkie 
postaci tego sportu.

Byłem niezmiernie szczęśliwy. W mi-
nionym roku nie udało mi się zdobyć 
medalu na Mistrzostwach Polski. Za 
to dwa lata temu również zdobyłem 
tytuł Mistrza Polski. Zatem teraz po-
wtórzyłem to osiągnięcie. Jestem du-
mny z tytułu. Do turnieju świetnie 
przygotował mnie trener Jarosław Pie-
trzyk, za co mu bardzo dziękuję.

Dlaczego akurat boks?
Do tej dyscypliny namówił mnie mój starszy 
brat, który boksował w Jastrzębiu. Na pier-

wszym treningu pojawiłem się w wieku 13 lat. Boks bardzo 
mi się spodobał i dlatego trenuję go do dzisiaj. Oczywiście 
swoją rolę odegrały też oglądane w telewizji pojedynki bo-
kserskie. Poza tym boksem pasjonował się mój tata, który 
również niegdyś trenował tą dyscyplinę. Dodatkowo od za-
wsze interesowałem się sztukami walki. Przed boksem tre-
nowałem przez siedem lat judo w klubie Sartori Wodzisław.

Co pasjonuje Cię w boksie?
Przede wszystkim to, że jestem zdany tylko na siebie. To 
ode mnie zależy, jaki będzie wynik w ringu. Sam muszę się 
przygotować i nie mogę liczyć, że w jakimś momencie po-
może mi kolega. Jedynym autorytetem jest trener, ale w rin-
gu jestem sam.

Wspominasz jakąś walkę do dzisiaj?
Dwa lata temu w ćwierćfinale Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży boksowałem z Karolem Pawliną z Lublina. To by-
ła niesamowita walka. W drugiej rundzie leżałem na des-
kach, ale podniosłem się z nich szybciej, niż na nie upadłem 
(śmiech). W trzeciej rundzie to rywal leżał na deskach. 
Ostatecznie wygrałem 8:5.

Jaki sukces, poza tytułami Mistrza Polski, 
zaliczasz do swojej galerii wielkich zdobyczy?

Na pewno szereg zwycięstw w międzynarodowych turnie-
jach bokserskich. A ostatnim wielkim sukcesem było zajęcie 
I miejsca w XXX Międzynarodowym Turnieju bokserskim 
„O złotą rękawicę Wisły”. Tam jury, z Jerzym Kulejem w skła-
dzie, spośród 106 zawodników uznało mnie najlepszym bo-
kserem turnieju, po wygranej walce finałowej z Sewerynem 
Guziorem. Ten pięściarz pozbawił mnie medalu na mistrzo-
stwach Polski w 2010 roku. W nagrodę otrzymałem Puchar 
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 

Jesteś z Wodzisławia, ale zdecydowałeś 
się na treningi w Jastrzębiu. Dlaczego?

Bardzo mi odpowiada atmosfera w BKS Jastrzębie. Miej-
scowi trenerzy i działacze nie mieli obaw przed zaangażo-
waniem mnie. Nie było żadnych barier, że chłopak z Wodzi-
sławia chce boksować w Jastrzębiu. Dziękuję im za to.

Jak godzisz boks z nauką?
Bez większych problemów. Trenuję pięć razy w tygodniu, 
ale staram się na wszystko znaleźć czas. Wiadomo, że cza-
sem kosztem imprez z kolegami... Ale taki jest sport. Poza 
tym cieszy mnie fakt, że koledzy często mnie dopingują, je-
śli akurat boksuję w regionie.

Jakie są Twoje plany na przyszłość? 
W Jastrzębiu na razie nie ma sekcji 
seniorów...
Na razie nie przejmuję się tym. Jeszcze 
przez rok obowiązuje mnie kategoria ju-
niorów. Ale mimo to nadal widzę swoją 
przyszłość w tej dyscyplinie.

Idol Adama Pawłowskiego?
Floyd Mayweather Jr.

Adam Pawłowski 
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Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 55,70 m2
Kontakt: 609 540 170

M4
143 000

Jastrzębie-Zdrój, dzielnica “Zdrój”
Powierzchnia: 38,16 m2
Kontakt: 691 980 299

M2
102 000

Drogomyśl
Pow.:124 m2, pow. dz. 1358m2
Kontakt: 691 980 299

dom
550 000

Golasowice, ul. Słowackiego
Powierzchnia: 1072 m2
Kontakt: 609 540 170

działka
85 760

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 691 980 299

M6
157 000

Jastrzębie-Zdrój, Wielkopolska
Powierzchnia: 55,70 m2
Kontakt: 691 980 299

M4
144 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego
Powierzchnia: 37,43 m2
Kontakt: 609 540 170

M3
104 000

Jastrzębie-Zdrój, dzielnica “Zdrój”
Powierzchnia: 762,27 m2
Kontakt: 691 980 299

nieruchomość 
komercyjna

1 200 000

Jastrzębie Zdrój ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 609 540 170

M4
160 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Powierzchnia: 40,97 m2
Kontakt: 609 540 170

M3
115 000

www.aspect.info.pl

www.aspect.info.pl

PARTNER PLUS

www.partner-nieruchomosci.pl

www.aspect.info.plwww.partner-nieruchomosci.pl

Jastrzębie-Zdrój
ul. Harcerska 2a

tel. 32 473 77 61, 32 473 73 55
partnerplus@op.pl

www.ifi.com.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 696 777 246

M6
159 000

Zebrzydowice, Kończyce Małe
Powierzchnia: 4000 m2
Kontakt: 696 777 246

działka
62 000

Zebrzydowice, Kończyce Małe
Powierzchnia: 150,00 m2
Kontakt: 795 563 823

dom
269 600

Jastrzębie-Zdrój, ul. Łowicka
Powierzchnia: 45,70 m2
Kontakt: 696 777 231

M4
135 000

Godów, Skrbeńsko
Powierzchnia: 800 m2
Kontakt: 795 563 808

działka
60 000

Hażlach, Kończyce Wielkie
Powierzchnia: 882 m2
Kontakt: 795 563 823

działka
57 100 

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 1191 m2
Kontakt: 693 534 353

działka
75 000

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 1 177 m2
Kontakt: 795 563 808

działka
69 000

Pawłowice, ul. Wiejska
Powierzchnia: 37,78 m2
Kontakt: 696 777 231

M3
95 000 

Jastrzębie-Zdrój, Moszczenica
Powierzchnia działki: 5100 m2
Kontakt: 693 534 353

działka
220 000 

www.ifi.com.pl

www.parcela-nieruchomosci.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 34,50 m2
Kontakt: 601 976 218

M2
79 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa
Powierzchnia: 47.35 m2
Kontakt: 601 976 218

M3
140 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 55.70 m2
Kontakt: 601 976 218

M4
139 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego
Powierzchnia: 48,00 m2
Kontakt: 601 976 218

M4
135 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska
Powierzchnia: 70,49 m2
Kontakt: 601 976 218

M6
138 000

Jastrzębie-Zdrój,ul. Turystyczna
Powierzchnia: 70.4 m2, układ 2x2
Kontakt: 601 976 218 

M6
165 000 

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska
Powierzchnia: 70,51 m2
Kontakt: 601 976 218

M6
157 000

Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Powierzchnia: 280 m2
Kontakt: 601 976 218

dom
390 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: 60.60 m2
Kontakt: 601 976 218 

M4
115 000

Pruchna
Powierzchnia: 223 m2
Kontakt: 514 085 004 

dom
299 000 

www.parcela-nieruchomosci.pl

POŚREDNICTWO 
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

"PARCELA"
ul. Warmińska 2b (nad "Żabką")

44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel/fax:32 471-24-70,

790-224-044, 514085004
e-mail:  parcela-nieruchomosci@wp.pl

www.nieruchomoscidomek.pl

U Nas możesz liczyć 

na miłą i profesjonalna 

obsługę.

www.nieruchomoscidomek.pl

Jastrzębie-Zdrój, ul. Marusarzówny
Powierzchnia: 62,00 m2
Po remoncie, atrakcyjny układ

M4
155 000

Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa
Powierzchnia: 100 m2
Bardzo atrakcyjna lokalizacja!

dom
cena do uzg.

Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Powierzchnia: 48,9 m2
Dwuklatkowy blok, cena do neg.

M3
114 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ogrodowa
Powierzchnia: 80,2 m2
MIESZKANIE BEZCZYNSZOWE!!!

 

M4 
320 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia: 47,7 m2
Okazja! Wolne od zaraz

M3
22220zł za m

Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Powierzchnia: 57,00 m2
Super lokalizacja

M4
135 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 55,70 m2
Wolne od zaraz

M4
145 000

Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia: 70,00 m2
Mieszkanie po remoncie

M6
154 000

Kończyce Małe
Powierzchnia: 2387 m2
Atrakcyjna lokal.,wszystkie media. 

działka
80 zł/m2

Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska
Powierzchnia: 49,00 m2
NOWA CENA! Atrakcyjna lokalizacja

M3
118 000
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OGŁOSZENIA DROBNE
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

Dam pracę przedstawiciela firmy 
Provident. Wynagrodzenie prowizyjne 
ok. 800 zł miesięcznie. 
kontakt: 600 400 338 lub 801 800 999

Restauracja Olimpia zatrudni na 
stanowisko kelnera/barmana. 
Wymagane doświadczenie. 
kontakt: 503 667 223

Umawianie spotkań, umowa zlecenie, 
stawka 6 zł, dla osób 
z doświadczeniem 8 zł. 
Aplikacje proszę składać na adres 
rekrutacja@poczta.onet.pl

Praca dla marketingowca od zaraz. 
CV z listem motywacyjnym prosimy 
przesyłac na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Zatrudnię blacharza samochodowego - 
mechanika. 
kontakt: 692 163 447

Zatrudnię kasjerkę do naleśnikarni. 
kontakt: 500 156 101

Jeśli chciałbyś zajmować się 
sprzedażą nowoczesnych produktów 
finansowych (fundusze inwestycyjne, 
ubezpieczenia, kredyty)? Zadzwoń. 
Praca stała lub dodatkowa. 
kontakt: 883 044 436

Zatrudnimy kierowcę 
międzynarodowego kat. C+E, 
Cargoway Sp. z o.o. 
Jastrzębie Zdrój, ul.Wyzwolenia 105E,
kontakt: Monika Bońdos 32 47 08 781

Szukam pracy przy układaniu glazury! 
kontakt: 883 542 040

Zatrudnię barmankę. 
Wymagana książeczka sanepidu. 
Nie wymagam doświadczenia. 
kontakt: 531 219 092 lub 531 218 425

Zatrudnią przedstawiciela handlowego 
(dział budowlany) wymagane 
doświadczenie handlowe, 
prawo jazdy kat. B. 
kontakt: 512 111 302, 601 397 797

Poszukuję osoby do pracy w księgarni 
która jest uczciwa, pracowita i ma 
minimum 5 letnie doświadczenie 
w podobnej branży (handlu).
Cv na adres ja25230@onet.pl 

Poszukuję pracy jako kierowca busa 
(interesuje mnie również transport 
międzynarodowy). 
Proszę dzwonić po godzinie 17.00. 
kontakt: 795 934 974

Wynajmę od zaraz mieszkanie 
na oś. Przyjaźń (47m), 
dwa pokoje-parter. 
Odstępne - 500zł +media gaz 150zł, 
prąd 150zł, czynsz 350-400zł
Kaucja zwrotna 500 zł
kontakt: 601462929 

Sprzedam mieszkanie M-3 
na ul. Karola Miarki 
w Jastrzębiu-Zdroju. Po remoncie.
kontakt: 694 846 373
dzwonić po 14.30

Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym, w zabudowie szeregowej 
z możliwością przeznaczenia pod 
usługi przy ul. Witczaka.
kontakt: 660 206 696

M-4 (56m2) ul. Wrocławska - 
sprzedam. Cena 155 tys. zł. 
Nowe okna balkonowe i pozostałe. 
W cenie szafa w przedpokoju 
i zabudowa kuchni. 
Wolne od 1 października 2011r.
kontakt: 507 132 818

Sprzedam mieszkanie w Jastrzebiu
 na ul. Turystycznej m6 uklad 2x2 
pierwsze pietro cena 160 tys. 
kontakt: 511 966 403

Sprzedam M6
 Sprzedam mieszkanie M6, 2x2
 II piętro, przy ul. Miodowej. 
Cena 160 tys. 
kontakt: 512 122 032

Pawilon handlowy wolno stojący, 
murowany w centrum Jastrzębia 
(rejon ulicy Opolskiej)  sprzedam lub 
wynajmę (z branżą lub bez), 
własność hipoteczna. 
kontakt: 507 132 818

Mieszkanie 57m IIIp 
na ul.Poznańskiej, wymienione 
wszystkie drzwi,szafa komandor, 
nowy junkers, zmywarka lodówka, 
na podłodze panele, kafelki. 
Cena 150 tyś zł 
kontakt: 502 631 821

Mieszkanie 42 m2, 3 pokoje, 
jasna kuchnia, duży balkon, pater, 
ul. Śląska. Do zamieszkania od zaraz. 
Cena 107 tyś. 
kontakt: 504 288 875

Sprzedam
Daewoo Lanos 1.6 16v
1998r. Przebieg 148 000 km. 
Opony letnie i zimowe. 
Wspomaganie kier. elektr. szyby, 
centr. zamek, immobiliser, radio CD, 
halogeny przód. 
Ważne OC i przegląd.
cena: 5 500 zł 
kontakt: 721 312 632, 511 304 004

więcej na:   www.jasnet.pl

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 6 ufundowali:

Cafe Dor, Pizzeria Luciano, Pizzeria Da-Grasso, Explozja Tańca.

6

POZIOMO:
1) Historyczna dzielnica Krakowa
2) Ustawa Rządowa z 3 maja 1791r.
3) Rodzinna miejscowość Jana Pawła II
4) Największe polskie jezioro
5) ... Dąbrowskiego - hymn Polski
6) Kościelny lub cywilny

  8) Agencja turystyczna w Jastrzębia
  9) Rezydencja Papieża
10) Mistrz Europy w boksie z 1975r.
11) Np. Wielkanocne

  7) ... Piłsudski
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Bezbramkowy 
remis z Nędzą

Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie 
pomiędzy GKS Jastrzębie a LKS Nędza. Naszym pił-
karzom daleko było do formy z meczu z Rafako Raci-
bórz, a i przeciwnik tym razem nie pozwolił na wiele. Po-
dopieczni Andrzeja Myśliwca stworzyli kilka stuprocen-
towych sytuacji, ale albo zawodziła skuteczność, albo 
na posterunku był bramkarz Nędzy, Michał Tumula. 
Również nasz bramkarz, Szymon Prostacki, miał okazję 
do wykazania swoich umiejętności, gdy w 63. minucie 
meczu wybronił rzut karny podyktowany za faul na wy-
różniającym się zawodniku gości, Adrianie Cicheckim.

GKS Jastrzębie - LKS Nędza 0:0
GKS Jastrzębie - 22. Szymon Prostacki - 3. Tomasz 
Kocerba (70. 2. Tomasz Lorenc), 4. Tomasz Ciemięga, 
18. Kamil Michalczyk, 26. Marcin Bednarek - 7. Kamil 
Gorzała, 23. Witold Wawrzyczek, 16. Bartłomiej Setlak 
(46. 6. Błażej Pawliczek), 5. Adrian Kopacz - 8. Kamil 
Jadach, 10. Krzysztof Knesz. Trener - Andrzej Myśliwiec.

Hardy żegna się 
z Jastrzębskim

Sezon ligowy Jastrzębski Węgiel ma już za sobą. Teraz 
kibice w napięciu oczekują na pierwsze ruchy kadrowe. 
Wiadomo już, że w przyszłym sezonie w barwach 
jastrzębskiego klubu nie zagra już Australijczyk - 
Benjamin Hardy, który zapowiedział zakończenie 
kariery siatkarskiej.

Obecnie 37-letni zawodnik spędził w Jastrzębiu trzy 
sezony. W tym czasie udało się wywalczyć między 
innymi: srebro w Challenge Cup, wicemistrzostwo kraju 
czy Puchar Polski, a nie tak dawno znaleźć się w czwórce 
najlepszych europejskich drużyn w Europie, czyli Final 
Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zawodnik zapowiedział, 
że miniony sezon był prawdopodobnie ostatnim w jego 
karierze siatkarskiej.

Skład i łamanie: SilesiaPresse, druk: Polskapresse, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec

Biegi

Świetnie spisali się reprezentanci naszego 
miasta podczas III Fortuna Biegu w Cieszy-
nie. Na dystansie 10 km Michał Śmietana 
z KRS Morsy był 30., natomiast siedem 
lokat niżej uplasował się Rafał Zieliński 
(Montrail Team). Dobry bieg zaliczył rów-
nież doświadczony kolega klubowy Śmie-
tany Mirosław Piłatowski, który zajął 76. 
miejsce. Jako 110. imprezę ukończył 
Mirosław Jackiewicz. Zwyciężył Artur Kern 
z Hrubieszowa, który na mecie wyprzedził 
dwóch zawodników z Ukrainy. Warto do-
dać, iż jastrzębianie zajęli bardzo dobre 
lokaty w swoich kategoriach. W pierwszej 
dziesiątce w kategorii M16 zmieścił się 
Śmietana, natomiast pozostali nasi biega-
cze uplasowali się w drugich dziesiątkach.

Boks

Niestety, nie udała się Laurze Grzyb wypra-
wa do Turcji na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Świata. Zawodniczka BKS Jastrzębie 
przegrała w 1/8 finału z Holenderką Alicią 
Holzen 9:16. Jastrzębianka walczyła dziel-
nie, ale tym razem przeciwniczka była 
lepsza. "Grzybowa" walczyła w kategorii 
do 52 kg. To drugi występ naszej pięściarki 
na zawodach tej rangi. Wcześniej Laura 
Grzyb reprezentowała Polskę we Francji na 
Mistrzostwach Europy.

Hokej

Na lodowisku w Tychach w dniach 15-
17.04.2011 rozegrany został Ogólnopolski 
Turniej Mini-hokeja na Lodzie z udziałem 
15 drużyn. W kategorii rocznika 2000-2001 
nasze miasto reprezentowały dwie dru-
żyny UKH Złote Jastrzębie. Nasza pierwsza 
ekipa z kompletem zwycięstw zajęła pier-
wsze miejsce. Druga drużyna UKH Złote 
Jastrzębie, złożona z młodszych zawodni-
ków, uplasowała się na 13 miejscu.

Judo

Rafał Mączyński zajął siódmą lokatę 
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 
które odbyły się w Mławie. Zawodnik Klubu 
Judo Koka Jastrzębie startował w kategorii 
wagowej do 100 kg. W tej kategorii wal-
czyło czternastu judoków. W pierwszej 
rundzie Mączyński miał wolny los. W dru-
giej zmierzył się z późniejszym srebrnym 
medalistą Jakubem Wójcikiem z Gwardii 
Wrocław i musiał uznać wyższość rywala. 
Jastrzębianinowi pozostawała walka w re-
pasażach, w których najpierw pokonał Ka-
rola Zdrojewskiego (AZS Bydgoszcz), a na-
stępnie przegrał z Pawłem Dudkiem z wro-
cławskiej Gwardii.

Piłka nożna

Czwarty mecz z rzędu, a piąty w rundzie 
wiosennej wygrali w Wielki Czwartek piłka-
rze trenera Grzegorza Lady. Juniorzy starsi 
MOSiR Jastrzębie pokonali na wyjeździe 
Polonię Bytom 2:0. Bramki dla zwycięzców 
strzelili: Dawid Weis i Mateusz Wrana.

Polonia Bytom - MOSiR 1992 Jastrzębie 0:2 
0:1 Dawid Weis '52, 
0:2 Mateusz Wrana '80

MOSiR: Deege - Kałka, Dyduch,
Brachaczek (85. Ułasewicz), Gajo, 
Bielecki, Dobrowolski, Wrana, 
Piekarski, Weis, Łyżwa (46. Sawiński). 
Trener - G. Lada, 
kierownik - M. Zieliński.

Pływanie

Nie zwalniają tempa w zdobywaniu ko-
lejnych laurów młodzi pływacy sekcji H2O 
Jastrzębie. Nasi zawodnicy wystąpili w mi-
nionym tygodniu w Lidze Klubów Śląskich 
Dziesięcio- i Jedenastolatków oraz Trzy-
nastolatków. Złote medale zawisły na 
szyjach Konrada Seremeta, Arkadiusza 
Topolskiego, Kamila Burego i Piotra 
Mosonia. W II rundzie Ligi Klubów Śląskich 
Jedenasto- i Dwunastolatków udane wy-
stępy, poza Piotrem Mosoniem (dwa zło-
ta), zaliczyła Anna Bac (8. i 9.), Szymon 
Rdzanek (9. i 12.), a także Jędrzej Bładek, 
Anna Jędryka i Samuel Mosoń. Z kolei w II 
rundzie Ligi Klubów Śląskich Trzynasto-
latków poza wspomnianymi Seremetem 
(dwa złota), Topolskim i Burym (po jednym 
złotym medalu) dobrze zaprezentowali się 
Julia Koral, Aleksandra Kasperek, Oliwia 
Czarnecka i Mateusz Gwóźdź (brąz). Brąz 
wywalczyła również nasza sztafeta. 

Siatkówka

Siatkarze Jas-Mos I zwyciężyli w Miejskiej 
Lidze Siatkówki Amatorów. Triumfatorzy 
pokonali w finale Bank Spółdzielczy, dwu-
krotnie wygrywając 3:0. Brąz przypadł 
zespołowi KRS TKKF Jastrząb, a czwartą lo-
katę zajął MOS Jastrzębie. W starciach 
o piąte i o siódme miejsce zwycięzcami 
okazali się odpowiednio KS Borynia, który 
pokonał Nautilus, oraz Jas-Mos II, wygry-
wając z Gold Volley.

FINAŁ: 
Jas-Mos I - Bank Spółdzielczy 
3:0 (25:23,25:15,25:23), 
3:0 (26:24,25:22,25:15)
o 3 miejsce: 
KRS TKKF Jastrząb - MOS Jastrzębie 
3:0 (25:8,25:18,25:19), 
3:1 (25:14,25:15,23:25,25:17) 
o 5 miejsce: 
Nautilus Jastrzębie - KS Borynia 
3:0 (walkower), 
1:3 (16:25,22:25,25:23,14:25), 
0:3 (18:25, 24:26, 30:32)
o 7 miejsce: 
Jas-Mos II - Gold Volley 
3:0 (walkower), 
1:3 (16:25,22:25,25:15,14:25), 
3:0 (25:19, 25:23, 25:20)

Tenis stołowy

Prawdziwą klęskę w barażu z Luks Agro-
Sieć Chełmno poniosły tenisistki stołowe 
JKTS Jastrzębie.  Rezultat 0:10 mówi sam 
za siebie. W miniony weekend jastrzę-
bianki walczyły na Hali Omega o utrzy-
manie się w 1 lidze południowej z drużyną, 
która zajęła dziewiątą lokatę w lidze pół-
nocnej. Stąd, podobnie jak przed rokiem, 
JKTS zmierzył się z Chełmnem. I tym 
razem to przeciwniczki były lepsze, choć 
rozmiary porażki są nie do odrobienia. 
Rewanż odbędzie się 2 maja w Chełmnie. 
Przypomnijmy, iż przed rokiem JKTS, mimo 
porażki, utrzymał się dzięki wycofaniu się 
z ligi innych drużyn. 

Jastrzębianie 
w Cracovia 

Maraton
Reprezentanci naszego miasta pobiegli w prestiżowym 
10. Cracovia Maraton, który odbył się w Krakowie. 
Wśród jastrzębian najlepiej spisał się Dariusz Serafin 
z KSRG Zofiówka, który był 1109. Kolejnym z naszych 
reprezentantów był jego klubowy kolega, Dawid Flasz. 
Maraton ukończyli również Janusz Wiaderny, Jacek 
Weżgowiec oraz Ewa i Marek Cisak. Wygrali, tradycyj-
nie, Kenijczycy.
Niestety, nie dla wszystkich naszych zawodników był to 
udany występ. Z trasy ze względu na kontuzje musieli 
zejść Damian Zawierucha i Krzysztof Janik.

1. Cosmas Kyeva (Kenia / Zawisza B.) 02:12:20 
2. Stephen Rutto (Kenia) 02:13:15
3. Vincent Kipchirchir (Kenia) 02:14:08
1109. D. Serafin (KSRG Zofiówka) M40/331 03:46:18
1880. Dawid Flasz (KSRG Zofiówka) M30/617 04:07:20
2763. Janusz Wiaderny (Jastrzębie) M30/863 04:45:03
2894. J.Weżgowiec (Forma Wodz.) M40/762 04:53:45
3040. Ewa Cisak (Jastrzębie) K30/92 05:08:37
3041. Marek Cisak (Jastrzębie) M40/787 05:08:37

Świetny występ 
Olgi Niedzielskiej
Pięć medali przywieźli z III rundy Pucharu Świata w pły-
waniu w płetwach zawodnicy KS Nautilus. Młodzi ja-
strzębianie zdobyli podczas imprezy w Szczecinie dwa 
srebrne i trzy brązowe krążki. Aż trzykrotnie medal 
zawisł na szyi Olgi Niedzielskiej, która wywalczyła dwa 
srebra i jeden brąz. Natomiast dwa pozostałe trzecie 
miejsca jastrzębianie zdobyli w ramach sztafet 4x100 m. 
Warto wspomnieć, iż blisko medalu (zabrakło ułamków 
sekund) byli: Sandra Rogalska i Adrian Michalak, którzy 
zajęli czwarte lokaty.

W kwietniu bieżącego roku na lodowisku „Jastor” 
w Jastrzębiu-Zdroju młodzi hokeiści JKH rozegrali dwa 
międzynarodowe turnieje w ramach projektu „Hokej 
bez granic” realizowanego w ramach Funduszu Mikro-
projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské 
Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013. 
W dniach 2-3 IV 2011 lodowisko „JASTOR”  gościło ho-
keistów  (Mikrusy rocznik ’2000 i młodsi) z klubów 
polskich – JKH,  Cracovia Kraków, MUKS Orlik Opole               
i czeskich - SK Karvina i HC Frydek Mistek. Mianem nie-
pokonanej została drużyna HC Frydek Mistek, srebro 
przypadło gospodarzom, brązowe krążki wywalczyli 
hokeiści SK Karvina.

WYNIKI ZAWODÓW - Mikrusy
JKH GKS Jastrzębie - SK Karvina 6:4
HC Frydek Mistek - Cracovia Kraków 8:0
SK Karvina - MUKS Orlik Opole 14:7
JKH GKS Jastrzębie - Cracovia Kraków 10:3
MUKS Orlik Opole - HC Frydek Mistek 1:18
JKH GKS Jastrzębie - MUKS Orlik Opole 7:3
SK Karvina - Cracovia Kraków 8:1
JKH GKS Jastrzębie - HC Frydek Mistek 0:7
MUKS Orlik Opole - Cracovia Kraków 3:6K
SK Karvina - HC Frydek Mistek 2:9

W dniach 16-17 kwietnia br. rozegrany został kolejny 
turniej, tym razem Żaków Starszych (rocznik 1997 
i młodsi). Na lodzie rywalizowały zespoły z Karviny, 
Janowa, Bytomia, Tychów i gospodarze turnieju. Ho-
keiści JKH, mimo zwycięstwa z tegorocznym Mistrzem 
Polski Naprzód Janów, zajęli trzecią lokatę. Złoto 
przypadło drużynie z Janowa, srebrne krążki wywal-
czyli hokeiści SK Karvina.

WYNIKI ZAWODÓW – Żaki Starsze
JKH GKS Jastrzębie - SK Karvina 2:4
MUKS Naprzód Janów - MOSM Bytom 3:1
SK Karvina - MOSM Tychy 6:2
JKH GKS Jastrzębie - MOSM Bytom 4:4
MUKS Naprzód Janów - MOSM Tychy 9:3
JKH GKS Jastrzębie - MOSM Tychy 5:2
SK Karvina - MUKS Naprzód Janów 1:6
MOSM Bytom - MOSM Tychy 7:1
JKH GKS Jastrzębie - MUKS Naprzód Janów 5:2
SK Karvina - MOSM Bytom 5:3

W obu turniejach zwycięzcy klasyfikacji indywidual-
nych (najlepszy bramkarz, najlepszy obrońca, 
najlepszy napastnik, najskuteczniejszy napastnik) 
otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody w postaci  
kijów hokejowych.




